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Нині в умовах стрімкого зростання ролі освіти у подальшому розвитку 

суспільства, інтенсивного її реформування, гострішою стає проблема 

поліпшення якості підготовки фахівців та підвищення їхньої 

конкурентоспроможності на ринку праці. Вказане актуалізує необхідність 

побудови системи вищої педагогічної освіти, що відповідатиме викликам 

сучасності та орієнтуватиметься на формування професійно компетентної 

особистості.

Проте окремі напрями професійної підготовки потребують 

систематичного удосконалення з причини неупинного оновлення самої 

галузі, як от: сфера комп’ютерних технологій. Водночас посилення 

прикладної спрямованості фахової підготовки бакалаврів за рахунок 

системного використання задач професійного спрямування при вивченні 

програмного матеріалу потребує відповідного науково-обґрунтованого 

проектування і структурування змісту їх освіти, адже досить часто вивчення 

спеціальних дисциплін здійснюється безсистемно.

Актуальність виконаного О.ГІ.Сажієнком дисертаційного дослідження 

визначається також низкою встановлених ним суперечностей, зокрема, між: 

постійно зростаючими вимогами до фахової компетентності майбутніх 

фахівців сфери комп’ютерних технологій і наявним рівнем забезпечення їх 

теоретичної і практичної підготовки; запитами сучасних закладів освіти до 

підготовки педагогів у сфері комп’ютерних технологій і сучасним рівнем 

підготовки бакалаврів вказаної спеціальності у закладах вищої освіти; 

необхідністю удосконалення процесу формування фахової компетентності 

бакалаврів сфери комп’ютерних технологій і браком відповідної методики.



Саме тому актуалізується дослідження проблеми формування фахової 

компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі 

професійної підготовки.

Дисертантом чітко сформульовано мету, об’єкт, предмет, завдання 

дослідження, наукову новизну, практичне значення одержаних результатів. У 

відповідності до висунутих завдань побудована логіка дослідження, яка 

представлена у вигляді трьох розділів -  теоретичного, діагностувального та 

дослідно-експериментального, висновків до кожного розділу, списку 

використаних джерел, який складає 256 найменувань та додатків. Значущим 

у цьому контексті є використання джерельної бази останніх десяти років 

(найновішої) та, фактично, брак російськомовних джерел.

Необхідно відзначити глибокий теоретичний аналіз автором 

дисертаційної роботи наукових джерел з досліджуваної проблематики. 

Зокрема ним досить детально систематизовано наукові праці, які дотичні до 

теми обраного дослідження. А в основу визначення і з’ясування сутності і 

структури фахової компетентності студентів -  бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій дисертантом покладено міждисциплінарний 

теоретичний і структурний аналіз базового поняття «фахова компетентність 

бакалавра сфери комп’ютерних технологій» і доводиться, що це явище 

багатоаспектне, оскільки складає сукупність компетентностей, передбачених 

фаховою підготовкою. Дослідником аргументовано доводиться, що фахова 

компетентність пов’язана не тільки і не стільки з обсягом знань, якими 

володіє людина, скільки з розумінням, як саме ці знання можна використати 

у практичній діяльності, а також з мотивацією їх постійного розширення і 

оновлення.

Формування фахової компетентності бакалавра сфери комп’ютерних 

технологій трактується О.П.Сажієнком як системний, цілеспрямований та 

організований процес підготовки фахівця, здатного працювати у різних 

галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та



мереж Іпґегпеї;; застосовувати методи прийняття науково обґрунтованих 

рішень за допомогою експертних систем та новітніх інформаційних 
технологій.

Кінцевий результат формування фахової компетентності майбутнього 

фахівця, як справедливо стверджує автор дисертаційної роботи, це -  

сформований рівень готовності та здатності особистості здійснювати 

професійну діяльність на основі зазначених компетентностей.

Позитивної оцінки заслуговують визначені дисертантом складники, 

компоненти, критерії, показники та схарактеризовані рівні сформованості 

фахової компетентності бакалавра сфери комп’ютерних технологій. Зокрема 

ним визначений видовий склад фахової компетентності майбутніх бакалаврів 

сфери комп’ютерних технологій, а саме: інформаційна, технічна, предметна 

(конкретних навчальних дисциплін професійної підготовки), комунікативна, 

самоосвітня, саморегуляційна, дослідницька.

До провідних критеріїв сформованості фахової компетентності 

майбутніх бакалаврів сфери комп’ютерних технологій дисертант відніс 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний та суб’єктний. 

На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 

сформованості відповідного особистісного утворення: високий, середній та 

початковий.

Заслуговує на увагу проведена дослідницька робота дисертанта на етапі 

констувального експерименту, яка включала в себе моніторинг стану 

формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій, а також досить детально охарактеризовані рівні 

сформованості їх фахової компетентності за критеріями і в цілому. Так, 

автором встановлено, що у студентів інтерес до майбутньої професійної 

діяльності не виражений, фахові знання уривчасті і слабкі, недостатньо 

вироблені практичні навички і вміння.

Викликає науковий інтерес матеріал дисертаційної роботи, в якому 

дослідник представив розроблену ним модель формування фахової



компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій, яка охоплює 

такі складники: цільовий, змістовий, технологічний, результативний.

У роботі дисертант науково-достовірно доводить, що ефективність 

процесу формування фахової компетентності бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки забезпечується 

такими педагогічними умовами а саме: забезпечення позитивної мотивації 

бакалаврів сфери комп’ютерних технологій до формування фахової 

компетентності; оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки 

бакалаврів сфери комп’ютерних технологій на засадах компетентнісного 

підходу; удосконалення практичного складника професійної підготовки 

фахівців вказаного профілю.

Досить повно ці педагогічні умови апробуються у освітньому процесі, 

обґрунтовується доцільність внесення змін у зміст вивчення спеціальних 

дисциплін, оновлення програм технологічної та педагогічної практики тощо:

Приємне враження справляють результати дослідно-експериментальної 

роботи, яка полягала в перевірці ефективності визначених дисертантом 

педагогічних умов, їх математична обробка.

Таким чином, на підставі вивчення дисертаційного дослідження, 

публікацій О.П.Сажієнка можна стверджувати, що найбільш істотні його 

наукові результати полягають у обґрунтуванні педагогічних умов 

формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій у процесі професійної підготовки , розробленні моделі даного 

процесу, визначенні критеріїв, показників та рівнів сформованості даного 

особистісного утворення.

Дисертаційна роботу має й суттєву прикладну значущість, адже 

розроблені дисертантом робочі навчальні програми і навчально-методичне 

забезпечення вивчення спеціальних дисциплін («Комп’ютерні мережі та 

захист даних», «Програмне забезпечення», «Видавничі системи» тощо), 

змісту навчально-наукового студентського гуртка «Soft skills»; дидактичнні



матеріали («банк творчих проектів», завдань до практичних занять тощо) 

можуть бути використані в процесі професійної підготовки бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій.

Результати дослідження можуть бути також використані викладачами 

педагогічних закладів вищої освіти, що готують майбутніх бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій, а також у системі післядипломної педагогічної 

освіти; у процесі укладання типових навчальних програм, написання 

посібників тощо.

Загалом позитивно оцінюючи теоретичне і практичне значення 

дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру. Вважаємо, автору необхідно:

1. Розширити теоретичні засади характеристики компонентів 

сформованості фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій у процесі професійної підготовки. Зокрема детальніше 

проаналізувати, приміром, поняття «мотивація» та «цінності» у процесі 

характеристики мотиваційного-ціннісного компонента досліджуваного 

процесу, поняття «знання», «уміння», «навички» -  когнітивного компонента 

тощо.

2. Рекомендовано опис реалізації другої педагогічної умови 

формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій у процесі професійної підготовки (оновлення змісту, форм та 

методів вказаної підготовки на засадах компетентнісного підходу), зокрема 

складника цієї умови -  процесу оновлення змісту навчальних дисциплін, 

розкрити шляхом проектування змісту навчання.

3. Бажано докладно, покроково, а не лише у результатах описати 

застосування заявлених методів математичної статистики (Б-критерій 

Фішера; критерій Пірсона; ї-критерій Стьюдента).

4. У моделі формування фахової компетентності бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки докладно



прописані принципи її реалізації, проте потребують узгодження 

методологічні підходи. Так, не заявлений міждисциплінарний підхід, який 

часто зустрічається у тексті роботи та зазначений у описі згадуваних 

принципів.

5. Попри логічний опис практичного значення здійсненого 

дослідження, вважаємо у цьому складникові наукового апарату роботи 

представлена не уся її результативність.

6. Необхідно здійснити ретельне редагування тексту дисертації, адже 

вона не позбавлена орфографічних та граматичних огріхів.

Однак висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 

високої оцінки проведеного дослідження.

Актуальність теми, самостійність і завершеність здійсненого 

дослідження, наукова новизна, теоретична і практична достовірність і 

значущість одержаних результатів дозволяє зробити висновок про те, що 

дисертаційна робота Сажієнка Олександра Петровича «Формування 

фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у 

процесі професійної підготовки» на здобуття ступеня вищої освіти доктора 

філософії відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9-18 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167) і може 

бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді зі спеціальності 015 — 

професійна освіта (за профілями).
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