
 



досягненнях електроніки, комп’ютерної техніки, цифрової оптики, 

спектроскопії та інших галузей науки.  

У наш час інформаційно-комунікаційні технології є важливим 

чинником формування ринку праці та надання студентам освітніх послуг у 

закладах вищої освіти. Тому необхідність удосконалення шляхів, змісту й 

науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців 

видавничо-поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки в умовах інформаційного суспільства є наразі 

одним з актуальних завдань професійної освіти, чим підкреслюється 

важливість і своєчасність наукового дослідження Микитіва Олександра 

Михайловича, яке з огляду на вищезазначене має безперечну науково-

теоретичну цінність і практичну значущість.  

Актуальність теми дослідження посилюється чітко окресленими 

О. М. Микитівим суперечностями в контексті професійної підготовки 

майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі, що потребують нових 

підходів до вирішення (зокрема між необхідністю підготовки майбутнього 

фахівця з видавничої справи та редагування, спроможного використовувати 

інфографіку в реальних професійних умовах, та переважанням традиційних 

форм і методів навчання у вітчизняній вищій школі; між складністю 

формування в майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування 

готовності до побудови інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки й відсутністю відповідного навчально-методичного 

забезпечення цього процесу тощо). 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їхня достовірність 

Наукові положення, висновки та пропозиції, сформульовані в 

дисертації, є чіткими й обґрунтованими, послідовними та логічними, 

змістовними й аргументованими. Варто відзначити наукову виваженість 

основних положень дослідження, комплексний підхід до вивчення 



теоретичних засад проблеми, який зумовив глибинність змістового 

наповнення роботи. 

Високий ступінь достовірності та переконливості результатів 

дослідження забезпечується оптимальною дослідницькою методологією; 

комплексним застосуванням низки теоретичних, емпіричних методів і 

методів математичної статистики; широтою, різноманітністю опрацьованої 

джерельної бази, що включає законодавчі акти, нормативно-методичні 

документи в галузі вищої освіти, довідкову літературу, наукові розвідки 

українських та зарубіжних учених і нараховує 263 джерела (серед яких 17 – 

англомовні), що свідчить про ґрунтовне опрацювання проблеми й наукову 

зрілість дисертанта. 

Аналіз дисертації О. М. Микитіва засвідчує, що автором виконано 

значну дослідницьку роботу. Зокрема, в першому розділі – «Підготовка 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки як педагогічна 

проблема» – проаналізовано наукові підходи щодо сутності діяльності 

фахівця з видавничої справи та редагування в педагогічній теорії; визначено 

особливості діяльності фахівця видавничої справи та редагування з 

формування інформаційно-медійного простору засобами 

інфографіки (пп. 1.1); обґрунтовано зміст і структуру готовності майбутніх 

фахівців видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки (пп. 1.2) тощо. Побудувавши 

дисертацію на аналізі значної кількості наукових джерел, дослідник здійснив 

ґрунтовний аналіз світового й вітчизняного досвіду підготовки майбутніх 

фахівців видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки (пп. 1.3). 

Вважаємо за потрібне підкреслити і те, що авторові вдалося у другому 

розділі дисертації («Педагогічне моделювання підготовки майбутніх фахівців 

із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 



простору засобами інфографіки») визначити та глибоко обґрунтувати 

організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки: оновлення 

навчально-методичного забезпечення навчання засобами інфографіки; 

формування квазіпрофесійного контенту підготовки майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування; створення інформаційно-медійного 

середовища в закладі фахової передвищої освіти. 

Методично вартісним, на наш погляд, у розділі є запропоновані й 

апробовані дисертантом формувальні заходи, спрямовані на забезпечення 

кожної з вищезазначених організаційно-педагогічних умов. У цьому 

контексті мають безперечну цінність: 1) авторський спецкурс «Візуалізація 

масмедіа»; 2) одноосібний навчальний посібник «Комп’ютерно-видавничі 

технології» (для здобувачів освіти спеціальності 061 Журналістика освітньо-

професійної програми «Видавнича справа та редагування») й навчальний 

посібник у співавторстві «Історія української видавничої справи та 

редагування; 3) розроблений оновлений зміст навчальних дисциплін («Теорія 

масової комунікації. Комунікаційні технології»; «Мас-медіа: теоретичні, 

історичні й практичні аспекти», «Комп’ютеризація редагування й 

видавництва» тощо); 4) методичні рекомендації до лабораторних робіт 

«Макетування та верстка» та методичні вказівки до практичних занять 

«Основи редакторської майстерності» – для здобувачів освіти спеціальності 

061 Журналістика освітньо-професійної програми «Видавнича справа 

та редагування». 

На особливу увагу заслуговує розроблена автором дисертації модель 

підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки, де, на 

наш погляд, наочно, компактно, комплексно й вичерпно представлено 

концептуальні положення дослідження О. М. Микитіва. 



Довівши якість функціонування моделі та досягнення її результату 

шляхом забезпечення комплексу організаційно-педагогічних умов через 

реалізацію розроблених формувальних заходів, автор продемонстрував 

системний підхід до вивчення такого педагогічного явища, як професійна 

підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

Цінним у дисертаційній роботі є наукове обґрунтування компонентів 

(мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний), показників та рівнів 

готовності майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки як 

результат його професійної підготовки. 

У третьому розділі дисертації – «Експериментальна перевірка 

ефективності організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх 

фахівців із видавничої справи та редагування до формування інформаційно-

медійного простору засобами інфографіки» – продемонстровано хід і 

результати педагогічного експерименту, чим доведено дієвість моделі та 

організаційно-педагогічних умов забезпечення ефективності підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки й тим самим 

підтверджено гіпотезу дослідження. Заслуговує на увагу унаочнення та 

детальний опис результатів педагогічного експерименту. 

Ґрунтовність дослідження Микитіва О. М. підкреслюється можливістю 

відтворення педагогічного досвіду з вирішення окресленої проблеми у 

вітчизняних закладах вищої освіти, що підтверджується дев’ятьма довідками 

про впровадження результатів наукового дослідження: в освітньому процесі 

фахових коледжів та університетів України, в яких здійснюється професійна 

підготовка майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі; в системі 

роботи ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст». 



Ознайомлення з текстом дисертації дає підстави стверджувати, що 

підхід її автора до вивчення процесу підготовки майбутніх фахівців 

видавничо-поліграфічної галузі характеризується фундаментальністю, 

цілісністю та новаторством. Дослідник продемонстрував системний підхід до 

вивчення порушеної наукової проблеми. Це свідчить про критичність, 

інноваційність і глибинність мислення та методологічну визначеність автора 

дослідження, що й уможливило успішне завершення наукового пошуку зі 

складної, але актуальної й перспективної теми, яка виноситься на захист. 

Наукова робота Микитіва О. М. – чітко структурована, 

характеризується логічністю викладу, якісним оформленням наукового 

апарату, глибокою продуманістю, збалансованістю текстового та графічного 

матеріалу й підпорядкована реалізації основних завдань дослідження. 

3. Наукова новизна результатів дослідження 

Наукове дослідження Микитіва О. М. суттєво збагачує теорію та 

методику професійної освіти, є новаторською і перспективною, має 

теоретичну цінність і практичне значення та свідчить про вміння дисертанта 

бачити актуальні наукові проблеми й успішно працювати над 

їхнім вирішенням. 

Проведені педагогічний експеримент та науково-дослідницька робота 

уможливили досягнення поставленої мети й отримання суттєвих наукових 

результатів, зокрема: визначено, науково обґрунтовано, експериментально 

перевірено комплекс організаційно-педагогічних умов: 1) оновлення 

навчально-методичного забезпечення навчання засобами інфографіки; 

2) формування квазіпрофесійного контенту підготовки майбутніх фахівців із 

видавничої справи та редагування; 3) створення інформаційно-медійного 

середовища в закладі фахової передвищої освіти; розроблено модель 

підготовки; визначено й науково обґрунтовано структуру, показники, рівні 

готовності майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки як 



результат його професійної підготовки (мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний, особистісний компоненти); удосконалено зміст освітнього 

процесу майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування: навчальні 

програми дисциплін і практик; комплекс сучасних форм освітньої діяльності 

студентів (лекції-конференції, лекції-бесіди за участю фахівців масмедійної 

та видавничо-поліграфічної галузей; семінари-бесіди, презентації; захисти 

творчих робіт і видавничих проєктів з використанням засобів інфографіки); 

індивідуальна, самостійна, позааудиторна, науково-дослідна та інноваційно-

проєктна робота тощо; навчання завдяки оновленому професійно 

спрямованому освітньому простору, максимально наближеному до 

майбутньої роботи за фахом; уточнено сутність і місце в понятійно-

термінологічному апараті сучасної науки таких понять, як: «фахівець із 

видавничої справи та редагування»; «медіапростір»; «інфографіка»; 

«готовність фахівця з видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки» тощо.  

4. Значущість результатів дослідження для науки й практики та 

можливі шляхи їх використання 

Проведене педагогічне дослідження, на нашу думку, збагатить наукові 

знання про напрями, зміст, структуру форми, методи, основні 

характеристики професійної підготовки майбутніх фахівців видавничо-

поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки, оскільки дослідником зроблено вагомий внесок в 

теорію та методику професійної освіти.  

Дисертаційна робота має науково-практичну цінність, що створює 

можливість використання результатів дослідження при викладанні 

спецкурсів, наприклад: «Використання засобів інфографіки у професійній 

підготовці майбутніх фахівців»; «Зображальна журналістика» тощо.  

Практичне значення одержаних результатів для педагогічної науки 

визначається можливістю використання обґрунтованих в дослідженні 



положень та узагальнень у процесі вдосконалення концепції професійної 

підготовки майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі. Це 

підтверджується і тим, що автором розроблено, апробовано, впроваджено в 

освітній процес здобувачів (освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст) спеціальності 061 Журналістика освітньо-професійної програми 

«Видавнича справа та редагування»: спецкурс «Візуалізація масмедіа», 

спрямований на отримання знань із інфографіки як засобу візуальної 

комунікації, навичок її створення; комплект матеріалів до навчальних 

дисциплін: «Історія видавничої справи», «Теорія масової комунікації. 

Комунікаційні технології»; «Редагування. Загальний курс»; «Комп’ютерно-

видавничі технології»; навчально-методичний комплекс: навчальні посібники 

«Історія української видавничої справи та редагування» (у співавторстві) та 

«Комп’ютерно-видавничі технології», методичні вказівки до практичних 

занять: «Основи редакторської майстерності» (у співавторстві), методичні 

рекомендації до лабораторних робіт «Макетування та верстка»; додаткові 

завдання до програм практик, спрямовані на оволодіння навичками 

створення видавничої продукції з використанням інфографіки; навчальні, 

презентаційні матеріали: відеотренінг «Як візуалізувати текст і розширити 

читацьку аудиторію?», майстер-клас «Як створити інфографіку, 

використовуючи онлайн-ресурси: Canva, Venngage, Easel.ly», подані на 

хмарній платформі Google Cloud (YouTube, Drive); діагностичний 

інструментарій (апробовані та авторські методики; експертна оцінка) для 

визначення готовності фахівця з видавничої справи та редагування до 

формування інформаційно-медійного простору засобами інфографіки. 

Не викликає сумніву і той факт, що практична значущість одержаних 

дисертантом результатів дослідження буде оцінена як науковцями-

педагогами, так і журналістикознавцями. 

5. Повнота викладення наукових положень і результатів 

дослідження в опублікованих працях  



Робота пройшла достатню апробацію. Основні положення дисертації 

Микитів О. М. досить повно висвітлено в 26 публікаціях, з яких: 5 статей у 

наукових фахових виданнях України, 1 – стаття в зарубіжному виданні; 1 – у 

виданні, що реферується міжнародними наукометричними базами; 2 – 

навчальних посібники, 1 методичні рекомендації, 1 методичні вказівки; 

14 тез доповідей у збірниках наукових конференцій, 1 стаття у збірнику, що 

додатково відображає наукові результати. Із них 23 праці написані автором 

одноосібно. 

 

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату  

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з 

чинними вимогами. Виклад основних наукових положень, висновків і 

рекомендацій у роботі – послідовний, логічно завершений, з чіткими 

формулюваннями; мова тексту дисертації – виразна, лаконічна, відповідає 

нормам наукового стилю. Зміст автореферату й основних положень 

дисертації є ідентичними.  

7. Зауваження до змісту дисертації  

Позитивно оцінюючи наукове та практичне значення отриманих 

дисертантом результатів, вважаємо за необхідне зазначити окремі дискусійні 

положення та зауваження щодо дисертаційної роботи. 

1. У першому розділі дисертації автор продемонстрував ґрунтовний 

підхід до висвітлення питання професійної підготовки майбутнього фахівця 

видавничої справи та редагування до формування інформаційно-медійного 

простору засобами інфографіки, визначивши базовими наукові роботи 

вчених щодо професійної підготовки майбутніх фахівців на основі сучасних 

мережевих інформаційних технологій, підготовки фахівців із журналістики, 

видавничої справи та редагування; формування професійної компетентності 

фахівців; упровадження інформаційних технологій в освітній процес тощо. 

Проте, вважаємо, що в першому розділі дисертації варто було б ширше 



продемонструвати наукову дискусію щодо підготовки майбутніх фахівців 

видавничо-поліграфічної галузі до професійної діяльності; детальніше 

проаналізувати написані в роки незалежної України монографії, дисертації, 

автореферати дисертацій з теми дослідження або дотичних до неї тем.  

2. На наш погляд, в контексті характеристики першого розділу 

дисертації в авторефераті перед визначенням готовності фахівця з видавничої 

справи та редагування до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки доцільно було надати авторські дефініції понять 

«фахівець видавничо-поліграфічної галузі» та «фахівець видавничої справи 

та редагування», як це зроблено в першому розділі дисертації. 

3. Розуміючи глибоке знання порушеної науково-педагогічної 

проблеми й чітке усвідомлення дисертантом шляхів її вирішення та 

дослідницько-творчий підхід автора до досліджуваного педагогічного явища, 

висловимо дискусійне побажання: наш погляд, і в дисертаційній роботі, й в 

авторефераті потрібно було звернути увагу на уточнення з приводу того, що 

у формулюванні теми дисертації «Підготовка майбутніх фахівців видавничо-

поліграфічної галузі до формування інформаційно-медійного простору 

засобами інфографіки» – з одного боку та в назві «Моделі підготовки 

майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки» й у дефініціях – з 

іншого – простежується певне різночитання.  

4. У роботі добре висвітлено світовий та вітчизняний досвід підготовки 

майбутніх фахівців видавничої справи та редагування до формування 

інформаційно-медійного простору засобами інфографіки; здійснено аналіз  



 


