
 

  



 

нашої точки зору, тема дослідження «Система підготовки майбутніх 

інженерів програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних 

закладах», обрана Кругликом Владиславом Сергійовичем,  є актуальною, 

своєчасною та значущою.  

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до них, 

загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.  

Обґрунтованість, достовірність та новизна наукових положень, висновків і 

результатів дисертаційного дослідження.  

У вступі автором повною мірою обґрунтовано актуальність дослідження 

обраної проблеми; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу, методи 

дослідження, його методологічну і теоретичну основу; подано концепцію 

дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

одержаних результатів; вказано особистий внесок здобувача; наведено відомості 

про апробацію й публікації.  

На нашу думку, з цією частиною роботи автор у певній мірі впорався: ним 

достатньо переконливо обґрунтована актуальність і доцільність даного 

дослідження щодо вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

інженерівпрограмістів у закладах вищої освіти.  

У першому розділі – «Професійна підготовка інженерів-програмістів у 

межах спеціальностей і напрямів європейських та національних освітніх 

стандартів» Кругликом В.С. здійснений аналіз потреб світового ринку праці та 

професійних стандартів, зроблено висновок про високий рівень професійного 

замовлення на кваліфікованих спеціалістів у галузі програмування як за 

кордоном, так і в Україні;  виділено сфери професійної діяльності програмістів  

та загальні вимоги до професійної компетентності фахівців кожної з них.  

Здійснений аналіз програм професійної підготовки майбутніх 

інженерівпрограмістів найкращих зарубіжних (американських, канадських,  

європейських, азіатських) закладів вищої освіти за світовими рейтингами, дав 

змогу  автору  зазначити, що вона має спільні властивості, які забезпечують її 



високу якість. Круглик В.С. наголошує, що це, насамперед, оперативне 

реагування на зміни, що відбуваються в науці та промисловості, на вимоги ринку 

праці; наявність гуманітарної складової, зорієнтованої на підготовку до 

кар’єрного зростання, професійного спілкування майбутнього фахівця, зокрема 

з роботодавцями; наявність науково-дослідної складової, яка забезпечує 

готовність студента до здійснення наукової роботи; диференціація та 

індивідуалізація навчання відповідно до потреб студентів та їх первинного 

досвіду програмування; варіативність – можливість навчання за різними 

спеціалізаціями; залучення до навчального процесу потенційних роботодавців; 

безумовна практична спрямованість.   

Автор узагальнив наявний досвід професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів в Україні, а також праць вітчизняних учених, які 

свідчать, що професійної підготовка майбутніх інженерів-програмістів 

перебуває на етапі свого становлення й характеризується певними труднощами: 

недостатня гнучкість та оперативність навчальних програм; домінування 

теоретичної спрямованості; переважання традиційних класичних для вищої 

школи форм та методів підготовки; недостатнє залучення до викладання 

фахівців-практиків ІТ-сфери тощо. Автором здійснене ґрунтовне опитування 

роботодавців, студентів і випускників ІТ-спеціальностей. Його результати 

свідчать про недостатній рівень якості професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів в Україні; наявність дефіциту на високопрофесійних 

фахівців. основі результатів проведеного опитування автором визначено 

зовнішні та внутрішні фактори підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів.   

Результати здійсненого здобувачем аналізу зарубіжного і вітчизняного 

досвіду професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів та 

проведеного опитування, визначених факторів підвищення її якості 

підтверджують необхідність модернізації існуючого освітнього процесу.  

У другому розділі – «Концептуальні основи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності» – автор визначає  

теоретикометодологічні основи розуміння сутності професійної компетентності 



інженера-програміста, її структуру. В дослідженні під терміном Програміст 

розуміється фахівець, який працює з інформацією й даними з метою 

знаходження максимально ефективного та оптимального вирішення завдання, 

розробляючи на основі математичних моделей алгоритми, які записує за 

допомогою засобів програмування (мови, середовища, технології). Програміста, 

який використовує інженерні методи для розробки програмних засобів, 

називають інженером-програмістом. У роботі під професійною компетентністю 

майбутнього інженера-програміста як явища, що інтегрує професійні знання, 

вміння, навички, здатності та способи діяльності, а також особистісні якості, 

визначено сукупність його фахових (цифрової, математичної, інженерної, з 

програмування) і загальних (комунікативної, управлінської й особистісно-

професійної компетентності) компетентностей, що є важливими (ключовими) 

для його професійної діяльності.  

У розділі презентовано авторську концепцію системи підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, метою якої є 

формування їх цілісної професійної компетентності з урахуванням сучасного 

стану та тенденцій розвитку ІТ-індустрії, запитів суспільства й роботодавців.   

Слід наголосити, що автор чітко визначає провідну ідею авторської 

концепції, яка полягає у створенні системи організованого й цілеспрямованого 

педагогічного впливу на професійну підготовку майбутніх 

інженерівпрограмістів у процесі їх навчання в інформаційно-освітньому 

середовищі закладу вищої освіти, що враховує сучасні вимоги до кваліфікації 

інженерівпрограмістів і передбачає: 1) поетапне формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів, поданої в авторській системі, 

враховуючи результати систематичного моніторингу ринку праці та тенденцій в 

ІТіндустрії; 2) оперативне, своєчасне та систематичне оновлення освітнього 

змісту (виокремлення ядра дисциплін підготовки, контекстуалізація дисциплін 

загальної підготовки, посилення мовної підготовки; врахування 

пропедевтичного смислу дисциплін); 3) наскрізне впровадження розробленої 

схеми послідовного вивчення студентами парадигм програмування, що 

ґрунтується на принципі нарощуваних труднощів; 4) гармонійне поєднання 



очних та дистанційних, індивідуальних і групових, традиційних та інноваційних 

форм, загальнодидактичних і специфічних методів і засобів професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів; 5) організацію наскрізної 

взаємодії з роботодавцями для практичної підготовки майбутніх фахівців та їх 

працевлаштування; 6) упровадження системи забезпечення якості теоретичної й 

практичної підготовки майбутніх фахівців.   

Детально охарактеризовано систему підготовки майбутніх 

інженерівпрограмістів до професійної діяльності (СПМІП) – особливу 

педагогічну систему, що заснована на моніторингу вимог ринку праці до 

кваліфікації інженера-програміста, інтеграції цілей, змісту, методологічних 

підходів, дидактичних принципів, форм, методів і засобів навчання та 

інформаційнокомунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 

інженерівпрограмістів в умовах закладу вищої освіти та спрямована на 

формування цілісної професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів. СПМІП складається із соціальної, цільової, змістової, 

процесуальнодіяльнісної, критеріальної, результативної, прогностичної 

підсистем.   

Автор структурував зміст професійної підготовки майбутніх 

інженерівпрограмістів за циклами гуманітарної, сoціальнo-екoнoмічнoї, 

професійної (прoфесійнo-oрієнтoванoї) та практичної підготовки; виділено 

споріднені дисципліни, які згруповані в сім блоків: інформатичний, 

математичний, програмістський, електроніки, проект-менеджменту, мовний, 

практичний.  

Автором вдало виокремлено й обґрунтовано ядро дисциплін професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, закцентовано увагу на тому, що 

зміст дисциплін загальної підготовки має бути практико-зорієнтованим.  

Круглик В.С доцільно обґрунтовує необхідність наскрізної інтенсивної 

мовної підготовки студентів з української та англійської мов. Також автор 

наголошує, що взаємопов’язані нормативні дисципліни «Вступ до спеціальності 

програміста» та «Основи алгоритмізації та програмування» повинні мати 

пропедевтичний смисл. В роботі запропоновано схему послідовності опанування 



майбутніми інженерами-програмістами у процесі професійної підготовки 

кількома мовами програмування, різними методологіями, технологіями, 

парадигмами і підходами до програмування, що ґрунтується на принципах 

нарощуваних труднощів.  

Обґрунтовано, що ефективне функціонування розробленої системи у 

закладі вищої освіти забезпечується єдністю організаційних та педагогічних 

умов.  

Слід зауважити, що  концептуальні засади підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності, структуру професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів,  концепцію системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, критерії 

та показники ефективності системи професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів обґрунтовано та визначено вперше.  

Третій розділ – «Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності» – обґрунтовує форми, методи 

й засоби підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності, систему забезпечення якості освіти.  

Автор у розділі зазначає, що професійна підготовка майбутніх 

інженерівпрограмістів здійснюється завдяки традиційним формам організації 

навчального процесу - лекційні, лабораторно-практичні та самостійні заняття, 

навчальні (обчислювальні, виробничі, переддипломні) практики, курсове 

проектування та написання кваліфікаційної роботи), а також дистанційному 

навчанню (переважно у формі «змішаного» навчання.  

Круглик В.С обґрунтував, що ефективність формування цілісної 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у вищій школі 

забезпечується поєднанням різноспрямованих методів, а саме: 1) для 

формування компетентності з програмування – методи моделювання, проектний 

та дослідницький методи, метод виконання вправ із пропусками, метод 

учнівства, метод візуального моделювання програм, метод побудови ментальних 

моделей, метод парного програмування, метод програмованого навчання, 

евристичний метод, ітераційний метод; 2) цифрової компетентності – метод 



портфоліо, розв’язування компетентнісних завдань (навчального, 

дослідницького та професійного характеру), оцінювання компетентностей; 3) 

математичної компетентності – метод вирішення професійно-орієнтованих 

задач, методи індукції, дедукції та абдукції як методи навчання математики, 

евристичний метод; 4) інженерної та математичної компетентності – метод 

проектів, метод моделювання, метод проблемного навчання; 5) комунікативної 

компетентності – активні методи (групове навчання, ділові ігри), 

комунікативний, інтенсивний, діловий методи, метод візуалізації, метод 

вирішення проблем, метод створення навчальних ситуацій і додаткових 

перешкод, а також такі засоби, як діалогічні вправи та вправи 

соціальнопсихологічного тренінгу, прийоми арт-педагогіки тощо; 6) 

управлінської компетентності – метод проектів, рольові та ділові ігри, кейс-

метод, навчання у співробітництві, метод вирішення практичних завдань 

менеджменту; 7) особистісно-професійної – лекція з помилками, лекція-прес-

конференція, лекція вдвох, рольові ігри, проблемні лекції, технологія 

колективної взаємодії, мозковий штурм, тренінг, кейс-метод, «ромашка Блума», 

метод фокальних об’єктів, вирішення дослідницьких завдань, розв’язання 

дивергентних задач тощо.  

Серед засобів професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності, здобувач виділяє паперові й електронні видання, ресурси 

Інтернету, мультимедійні матеріали, засоби додаткової та віртуальної 

реальності, програмне забезпечення персональних комп’ютерів, зокрема 

інтегровані програмні середовища; засоби організації електронного навчання; 

репозиторії програмного коду тощо.  

Автор детально обґрунтував пропедевтичний смисл таких 

взаємопов’язаних нормативних дисциплін, як «Вступ до спеціальності 

програміста» та «Основи алгоритмізації та програмування», що спрямовані на 

формування всіх складових професійної компетентності майбутніх 

інженерівпрограмістів. Так, дисципліна «Вступ до спеціальності програміста» 

передбачає ведення тем, пов’язаних із: тенденціями сучасного ІТ-ринку праці, 

сутністю професії програміста в умовах швидкозмінюваного інформаційного 



суспільства та різними аспектами досліджень у галузі комп’ютерних наук з 

застосуванням завдань англійською мовою. Продовження і поглиблення 

зазначених питань здійснюється у процесі вивчення дисципліни «Основи 

алгоритмізації та програмування» (мова програмування – Python, яка є 

одночасно легкою для вивчення, придатною для використання при вивченні 

інших дисциплін та широко застосовується в IT-індустрії), що спрямована на 

формування знань, умінь і навичок складання алгоритмів, їх опису структурною 

алгоритмічною мовою та реалізації у системі програмування у вигляді 

комп’ютерної програми.  

Автором запропоновано схему послідовності оволодіння майбутніми 

інженерами-програмістами у процесі професійної підготовки кількома мовами 

програмування, різними методологіями, парадигмами й підходами до 

програмування, що ґрунтується на принципах нарощуваних труднощів: основи 

імперативного, модульного, структурного, функціонального, процедурного 

програмування під час вивчення дисциплін 1-го року підготовки «Вступ до 

спеціальності програміста» та «Основи алгоритмізації та програмування»; 

об’єктно-орієнтоване програмування під час вивчення дисциплін 2-го року 

навчання «Програмування» й «Операційні системи та системне програмування»; 

візуальне, веб-програмування, декларативне та логічне програмування у процесі  

вивчення дисциплін 3–4-го років навчання «Програмування», 

«Вебпрограмування», «Основи логічного програмування».   

У розділі підкреслено важливе значення позааудиторної діяльності 

студентів у процесі їх професійної підготовки у формах: науково-дослідної 

роботи, участі в олімпіадах і конкурсах, проходження виробничої та 

переддипломної практики, виконання дипломної роботи. Круглик В.С. 

запропонував методику виконання групового дипломного проекту, максимально 

наближеного до реальної професійної діяльності, що передбачає розподіл 

функцій між членами команди й використання інформаційних систем для 

контролю за перебігом процесу, а також форми організації взаємодії з 

підприємствами-роботодавцями.  



Окремо слід приділити увагу запропонованій системі забезпечення якості 

теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, яка передбачає: 

систематичний моніторинг і оновлення змісту освітніх програм; оцінювання 

здобувачів вищої освіти; забезпечення якості викладацького складу; 

забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами, а також наскрізну 

взаємодію з роботодавцями.  

У четвертому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка системи 

підготовки інженерів-програмістів до професійної діяльності» автор описує 

питання організації педагогічного експерименту з перевірки ефективності 

розробленої концепції.  

Педагогічний експеримент проводився впродовж 2011–2017 рр. Дослідно-

експериментальну роботу, відповідно до основних вимог щодо її проведення, 

здійснено в три етапи: констатувальний, формувальний і контрольний.  

Автор здійснив первинну діагностику ефективності професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів за всіма критеріями у ході 

констатувального етапу педагогічного експерименту.  

На формувальному етапі експерименті автор здійснив заходи, що 

забезпечили впровадження авторської системи підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності.  

Вторинна діагностика та порівняльний аналіз показників ефективності 

системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів здобувач 

здійснив на контрольному етапі педагогічного експерименту. За допомогою 

статистичних методів автор обгрунтовав ефективність розробленої системи. 

Таким чином, автор обрав коректну методологію дослідження, 

експериментально підтвердив висунуті гіпотези та теоретичні положення.  

Розділ завершується розкриттям перспективних напрямів розвитку 

системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності.   

Вивчаючи зміст дисертації можна відмітити, що автор вдало поставив 

завдання дослідження, виконав їх; точно, послідовно та логічно виклав 



теоретичні положення, науково обґрунтував та підтвердив статистичними 

фактами.   

Робота висвітлює актуальну, сучасну, важливу проблему професійної 

освіти України та її вирішення.   

Автор в роботі чітко показує наукове та практичне значення дослідження. 

Структура роботи гармонійна, висновки відповідають змісту розділів та цілісної 

роботи.  

Автореферат точно і повно описує зміст дисертації, дає можливість 

зрозуміти виконане дослідження.  

Загалом оцінюючи позитивно дисертаційне дослідження Круглика В.С. 

зазначимо наступне:  

1. В розділі 1.3 не досліджено дистанційні курси навчання 

програмуванню сторонніх компаній, які доступні в мережі інтернет .  

2. Не досить глибоко описано використання підходу BYOD (Візьми 

власний пристрій).  

3. Параграф 4.2 переобтяжений графіками.  

4. В параграфі 4.3 не підкреслено важливість запровадження скрізного 

навчання англійській мові  як умова розвитку системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів.  

5. В тексті дисертації є недоліки стилістичного та синтаксичного 

характеру.  

Наведені зауваження мають рекомендаційний характер, спонукають до 

дискусії в процесі прилюдного захисту та не зменшують наукову новизну та 

практичну значущість роботи.  

На основі аналізу рукопису дисертації, автореферату, публікацій здобувача 

можна стверджувати, що до захисту подано ґрунтовне дослідження. Дисертація    

Круглика В.С. «Система     підготовки      майбутніх      інженерів-  



 

  


