


сформульовано мету. Відповідно до проблеми, об’єкта, предмета, мети, логічно 

сформульовано основні завдання та обрано доцільні методи дослідження. Зміст 

дисертації засвідчує ґрунтовне вивчення авторкою проблеми та поступове 

виконання нею поставлених завдань. 

Варто зазначити, що достовірність дослідження обумовлюється ґрунтовним 

теоретичним аналізом розробленості проблеми. Науковий апарат дослідження 

сформульовано переконливо, що надало змогу автору успішно здійснити науковий 

пошук у визначених напрямах – від дефінітивного наповнення понять професійної 

підготовки майбутніх фахівців до обґрунтування комплексу 

організаційно-педагогічних умов і розроблення авторської моделі формування 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних 

коледжах. 

Ступінь обґрунтованості результатів дослідження А.В. Подозьорової 

підтверджується: теоретико-методологічною базою вихідних позицій 

дослідження; системним аналізом теоретичного матеріалу; виявленою 

закономірністю обумовлених причинно-наслідкових зв’язків між елементами 

досліджуваної системи; широтою й різноманітністю теоретичної бази, 

послідовністю і логічністю викладу матеріалу, відповідністю меті та основним 

завданням дослідження одержаних у роботі наукових результатів. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах» 

проаналізовано наукове розуміння сутності базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків; обґрунтовано їх зміст, особливості формування в системі 

професійної освіти; виокремлено компоненти, уточнено критерії, показники і рівні  

сформованості. 

Заслуговує на увагу проведений дисертанткою ґрунтовний аналіз наукових 

джерел щодо сутнісного обґрунтування кожної дефініції теми дисертаційного 

дослідження. Так авторкою з різних позицій проаналізовано поняття «професійна 

компетентність», «базова компетентність майбутніх техніків-електриків» тощо. 

Позитивним є визначення суті та встановлення відмінності між поняттями 

«компетентність», «компетенція». 

У другому розділі «Організаційно-методичні засади формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах» 

обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність 

формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах, а саме: оновлення та модернізацію змісту дисциплін 

загальнотехнічного циклу на основі компетентнісного, особистісно-діяльнісного, 

інтегративного підходів; активізацію творчих здібностей і розвитку критичного 

мислення майбутніх фахівців; індивідуалізацію навчання, формування 

пізнавальної активності майбутніх фахівців шляхом розроблення й використання 

ресурсів електронного інформаційно-навчального середовища. 

Схвальної оцінки заслуговує те, що для вирішення проблеми дослідження 

Анжелою Володимирівною розроблено структурну модель формування базових 

компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах, яка 

відображає взаємопов’язані блоки – цільовий, змістово-технологічний, 



результативний; ґрунтується на принципах науковості, наступності, 

фундаментальності, прикладної спрямованості, зв’язку теорії з практикою, 

наочності, моделювання професійної діяльності, оптимізації знань, 

індивідуально-диференційованого підходу, рефлексії; розкриває структурні й 

функціональні складові професійної підготовки майбутніх техніків-електриків під 

час вивчення  загальнотехнічних дисциплін. 

Дисертанткою встановлено чотири критерії оцінювання рівня сформованості 

базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних 

коледжах, що інтегрують в собі ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний та рефлексивний компоненти. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

організаційно-педагогічних умов формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах» визначено загальні питання 

організації педагогічного експерименту; розкрито його хід; подано аналіз 

результатів. 

Заслуговує схвалення широка експериментальна база дослідження, що 

представлена значним переліком вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 

різних регіонів України. 

За допомогою методів математичної статистики підтверджено ефективність і 

доцільність розроблених та реалізованих формувальних заходів. Отримана 

статистично достовірна різниця між значеннями рівнів інтегрального показника 

сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків в 

експериментальній групі перед та після впровадження формувальних заходів, а 

також визначена статистично достовірна різниця рівнів сформованості базових 

компетентностей експериментальних і контрольних груп довели спроможність 

запропонованої автором моделі забезпечити технологічну реалізацію 

концептуальних ідей дослідження. 

Переваги роботи полягають в тому, що результати дисертаційного 

дослідження Анжели Володимирівни пройшли достатню апробацію на 

науково-практичних конференціях різного рівня. Матеріали дисертаційного 

дослідження впроваджено в освітній процес п’яти технічних вищих навчальних 

закладів І–ІІ рівня акредитації. 

Вагомим здобутком дослідниці є укладений нею спецкурс «Основи 

організації самостійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій» (навчально-методичний комплекс 

якого вміщує навчальну і робочу програми, матеріали лекцій, практичних занять, 

тестового контролю, завдання для індивідуальної роботи), який підкреслює 

практичне значення одержаних результатів. Зазначимо, що практична цінність 

дисертації полягає в розробленні методичних рекомендацій щодо викладання 

спецкурсу для методистів і викладачів загальнотехнічних дисциплін політехнічних 

коледжів, удосконаленні програм загальнотехнічних дисциплін «Теоретичні 

основи електротехніки», «Фізика (спеціальні розділи)», «Хімія (спеціальні 

розділи)», «Конструкційні та електротехнічні матеріали» з урахуванням 

компетентнісного, особистісно-діяльнісного, інтегративного підходів; створенні 

комплексного модульного контролю, різнорівневих завдань для визначення рівня 



сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у процесі 

вивчення загальнотехнічних дисциплін; розробленні електронного 

інформаційно-навчального середовища як мультимедійного супроводження занять 

під час вивчення майбутніми техніками-електриками дисциплін 

загальнотехнічного циклу. 

Робота оформлена згідно з вимогами до кандидатських дисертацій.  

Автор глибоко і всебічно опрацювала значну кількість когнітивного 

матеріалу з різноманітних аспектів проблеми, про що свідчить солідна джерельна 

база дослідження. 

Зміст дисертації доцільно проілюстрований рисунками, таблицями, 

діаграмами, що дозволяє чітко й системно уявити всі наукові пошуки автора. 

Матеріал дисертаційного дослідження доповнюється цікавими та ґрунтовними 

додатками, що мають практичне спрямування (кількість додатків – 30). 

Висновки відповідають змісту дисертації, відображають її найбільш важливі 

науково-теоретичні і практичні результати дослідження. 

За темою дисертації опубліковано 16 публікацій. Зокрема: 6 статей у 

наукових фахових виданнях України (у тому числі одна у виданні, що входить до 

міжнародної наукометричної бази), 1 стаття в зарубіжному виданні, 5 статей в 

інших виданнях, 3 матеріалах конференцій; 1  навчально-методичне видання. 

Суттєвим є те, що наукові статті, які опубліковані в провідних фахових виданнях 

написанні дисертантом одноосібно та цілеспрямовано розкривають основні 

положення дисертації. Отже, у друкованих наукових працях дисертанта 

відображено сутність і зміст отриманих результатів виконаного дослідження.  

Результати та висновки дисертаційного дослідження можуть бути 

використані у процесі професійної підготовки майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах. 

Позитивно оцінюючи дисертацію А.В. Подозьорової, відзначимо дискусійні 

питання та окремі зауваження, зокрема: 

1. У другому розділі доцільно було б розкрити зміст і особливості 

самостійної роботи студентів під час позанавчальної діяльності, а саме: у клубах 

творчої активності та під час проведення тематичних екскурсій. 

2. Вважаємо, що значно покращило б роботу наведення детальної інформації 

та порівняльний аналіз стану підготовки майбутніх техніків-електриків у 

політехнічних коледжах Херсонської області.  

3. Автору в тексті роботи доцільно було б навести скріншоти вкладок 

електронного навчально-методичного комплексу вивчення загальнотехнічних 

дисциплін. 

Проте висловлені зауваження і побажання носять подекуди суб’єктивний і 

дискусійний характер, суттєво не впливають на зміст і позитивну оцінку 

виконаного дисертаційного дослідження  

 

 

 

 



 


