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офщшного опонента, доктора педагопчних наук, професора Сшрша Олега 

Михайловича на дисертащю Круглика Владислава Серпйовича «Система 

шдготовки майбутшх шженер1в-програмют!в до професшноУ д1яльност1 у 

вищих навчальних закладах», поданоУ на здобуття наукового ступеня доктора 

педагопчних наук за спещальнютю 13.00.04 -  теор1я i методика професшноУ

осв1ти

Актуальн1сть теми дисертащйного досл1дження Круглика В.С. 

зумовлена тим, що воно присвячене однш з головних проблем сучасноУ 

професшноУ педагопчноУ осв1ти -  об'ективноУ необх1дност1 ТУ реформування з 

тим, щоб забезпечити високий р1вень професшноУ шдготовки майбутшх 

шженерУв-програмюпв. Суспшьство ставить нов1 вимоги до таких фахУвщв, 

насамперед це —  здатносп активно вчитися впродовж життя, адаптуючись 

до швидкоУ змш и. технолопй розробки програмного забезпечення, 

профес1йно спшкуватися, зокрема англшською мовою, i працювати в 

команд!, розробляти комплексш !нформац1йн! р!шення, керувати проектами 

тощо. Таким чином, професшна шдготовка таких !нженер!в-програм!ст1в 

вимагае суттевого коригування зм1сту, форм i метод1в освпнього процесу, 

переходу в1д знанневоУ до компетентнюноУ парадигми, opieHTanii на 

формування цшюноУ компетентност! майбутн1х фах!вц1в.

У зв'язку з цим, висока потреба в розробщ щеУ теми та широкого кола 

проблем, пов’язаних з практичною складовою профес!йноУ п!дготовки 

майбутшх шженер!в-програмют!в в умовах заклад!в вищоУ осв1ти св1дчать 

про високу актуальшсть заявлено'! теми.

Положения, висновки i рекомендац!У, сформульован! в дисертац1У, мають 

достатньо високий стушнь науковоУ обгрунтованостг Перш за все, це 

забезпечуеться самим п1дходом до дослщження. Автор дисертащ'У правильно



сформулював завдання своеУ робота i, судячи 3i змюту дисертащУ та 

автореферату, Ух виконав.

Дисертащя мае внутр!шню еднють, и структура шдпорядкована суворш 

лопщ  викладу дослщжуваноУ проблеми.

Науков1 положения, висновки i рекомендацп, викладеш в дисертацп,

волод1ють необхщною новизною i достов1ршстю. Головне, в новизш

дослщження та його результатах, полягае в тому, що В.С. Круглик

обгрунтував та визначив концепту ал ьш засади шдготовки майбутшх

шженер!в-програмют1в до професшноУ д1яльностц структуру професшноУ

компетентное™ майбутшх шженер1в-програмю™в у склад1 фахових

(цифрова, математична, шженерна, з програмування) та загальних

(комунжативна, управлшська й особистюно-професшна) компетентностей;
*

концепщю системи шдготовки майбутшх шженер1в-програмют1в до 

професшноУ д1яльностц критерй та показники ефективносп системи 

професшноУ шдготовки майбутшх шженер1в-програмют1в: мотиващйний 

(мотиващя до навчарня в заклад1 вищоУ ocBira), сформованос™ цшюноУ 

професшноУ компетентное™ майбутшх шженер1в-програмю™в у сукупнос™ 

фахових та загальних компетентностей, виконання оргашзацшно- 

педагопчних умов; створив систему шдготовки майбутшх шженер1в- 

nporpaMicTiB до професшноУ д 1яльност1, яка включае: оперативне, своечасне 

та систематичне оновлення освггнього зм1сту (виокремлення ядра дисциплш 

шдготовки, контекстуал1защя дисциплш загальноУ шдготовки, посилення 

мовно'У шдготовки; урахування пропедевтичного смислу дисциплш); 

наскр1зне впровадження розробленоУ схеми послщовного вивчення 

студентами парадигм програмування; гармоншне поеднання очних та 

дистанцшних, шдивщуальних i групових, традицшних та шновацшних форм, 

загальнодидактичних i специф1чних метсццв та 3aco6iB професшноУ 

шдготовки; оргашзащю наскр13ноУ взаемодп з роботодавцями для практичноУ 

шдготовки майбутшх фах1вщв i Ух працевлаштування; упровадження системи 

внутр1шнього забезпечення якос™ шдготовки.



Автор детально охарактеризував систему шдготовки майбутшх 

шженер!в-програмют!в до професшно! д1яльност1 (СПМ1П) як особливу 

педагопчну систему, що заснована на мониторингу вимог ринку пращ до 

квал1фжащ1 шженера-програмюта, штеграцп цшей, змюту, методолопчних 

п1дход1в, дидактичних принцишв, форм, метод! в i засоб1в навчання та 

шформацшно-комушкацшних технологш у професшнш шдготовщ майбутшх 

1нженер1в-програмют1в в умовах ЗВО та спрямована на формування цшснс! 

професшно! компетентност! майбутшх шженер1в-програмют1в.

Заслуговуе шдтримки висновок автора про те, що ефектившсть 

формування цинсно! професШно! компетентност! майбутшх шженертв- 

nporpaMicTiB у вищш школ! забезпечуеться поеднанням р1зноспрямованих 

метод!в, як! належно обгрунтован!.
л

Автор слушно обумовлюе систему забезпечення якост! теоретично! та 

практично! шдготовки майбутшх фах!вщв, яка передбачае: систематичний 

мошторинг i оновлення зм!сту освшнх програм; оц!нювання здобувач!в вищо! 

освгги; забезпечення- якост! викладацького складу; забезпечення осв1тнього 

процесу необхщними ресурсами, а також наскр!зну взаемодно з роботодавцями.

На баз! розроблено! автором системи п!дготовки майбутн!х шженер!в- 

програм!ст!в до профес!йно! д!яльност! сформульовано оргашзацшно- 

методичн! засади, впровадження яких сприятиме удосконаленню професшно! 

шдготовки шженер!в-програмют!в у закладах вищо! осв!ти. Серед них е 

конкретш рекомендац!! щодо впровадження пропедевтичного змюту 

дисципл!н, викладання парадигм програмування, технолог!й розробки 

програмних продукт1в та орган!зац!ю позааудиторно! д!яльност1 

мультимед!йного навчання. Пропозици Круглика В.С., мають шновацшний 

характер та конструктивну своерщнють.

Автором проведена значна робота з апробацп i впровадження 

одержаних результате у практику вищо! педагопчно! осв1ти.

Результати педагог!чного експерименту дозволили констатувати 

позитивну динам!ку реал!зацн дослщних ц!лей i п!дтвердити загальну



гшотезу дослщження. За допомогою статистичних метод i в автор 

переконливо доводить, що розроблена система е ефективною.

Робота написана однооЫбно, мютить сукупшсть нових наукових 

результате i положень, висунутих автором для прилюдного захисту, мае 

внутр1шню еднють i свщчить про особистий внесок автора в науку.

Теоретичш положения, експериментальш даш, висновки можуть бути 

використан! для вдосконалення процесу професшно! пщготовки майбутшх 

шженер1в програмют1в, для проведения науково-методичних семшар1в з 

проблем удосконалення пщготовки та пщвищення квал1ф1каци таких 

фах1вщв, для розроблення освггньо-професшних програм, для оновлення та 

корекцп зм1сту чинних i розробки нових програм навчальних дисциплш, для 

розроблення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплш. 

Отримаш теоретичш та практичш результата дослщження мають 

загальнонацюнальне значения, у сукупност1 розв’язуючи актуальну науково- 

прикладну проблему теори i методики професшно'1 oceira -  п1двищення 

ефективност1 пщготовки майбутшх 1нженер1в-програм1ст1в до профес1йно1 

д1яльносп у вищих навчальних закладах.

Змют автореферату в1дпов1дае тексту дисертац1‘1, в ньому повною 

Mipoio висв!тлено хщ та ochobhI результата наукового пошуку. Текст роботи 

оформлений в1дповщно до встановлених вимог, а основш положения роботи 

досить повно вщображеш в наукових публ1кац1ях автора.

Дисертащйне дослщження Круглика В.С. повнютю вщпов1дае паспорту 

спец1альност1 13.00.04 -  теор1я i методика профес1йно1 осв1ти.

Разом i3 там видаеться необхщним указати на деяю недол1ки роботи, и 

cnipHi положения, як1 спонукають до дискуcii:

1. У вступн1й частин1 роботи мету досл1дження варто було б 

сформулювати не як шлях до мети, а власне як саму мету. Метою мае бути 

юнцевий результат, а не процес його досягнення.

2. Доцшьно було б б ты п  детально розкрити засади дуально!' осв1ти з 

огляду на професшну пщготовку майбутшх шженер1в-програмют1в.



3. Автору варто було б бшьше уваги придшити компетентнюному 

пщходу, розглянувши не лише структуру професшноУ компетентное^, а й 

визначити вагу кожно'У и складовоУ.

4. Доцшьно було б конкретизувати та повшше врахувати сучасш 

тенденци розвитку предметно’! галуз1 шформацшних технолопй, зокрема 

щодо в1ртуал1защУ, машинного навчання, штучного штелекту, робототехшки.

5. Варто було б бшьше придшити уваги методу експертного ощнювання, 

пров1вши зовшшне науково-педагопчне ощнювання не лише за
“а

оргашзацшно-педагопчним критер1ем, а й за шшими критер1ями, що 

визначаються яюстю педагопчноУ д1яльност1 (проектувальний, 

конструктивний критери тощо). Це дозволило б бшын переконливо довести 

ефективнють та практичну значунцсть авторськоУ системи.

Загальний висновок. Дисертацшна робота Круглика Владислава 

Серпйовича «Система шдготовки майбутшх шженер1в-програмют1в до 

професшноУ д1яльност1 у вищих навчальних закладах» е завершеною, 

самостшно виконаною, орипнальною науковою працею, що мае ютотне 

теоретичне i прикладне значения для теорп i методики професшноУ оевпи та 

вщповщае вимогам пункпв 9, 10, 12-14 «Порядку присудження наукових 

ступешв», затвердженого Постановою Кабшету М1н1стр1в УкраУни № 567 вщ 

24.07.2013 р., а УУ автор заслуговуе на присудження наукового ступеня 

доктора педагопчних наук 3i спещальносп 13.00.04 -  теор1я i методика 

професшноУ осв1ти.

Доктор педагопчних наук, професор,


