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На сучасному етапі шляхи докорінного реформування вищої педагогічної 

освіти України та її інтеграції у європейський освітній простір ґрунтуються на 

засадах Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Концепції розвитку освіти України (2015-2025 рр.) та Національної стратегії 

розвитку освіти України на період до 2021 р., в яких позиціоновано освіту 

найважливішим ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення

національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави 

на міжнародній арені. У цьому контексті підготовку педагогічних і науково- 

педагогічних працівників, їхнє професійне вдосконалення визначено важливою 

умовою модернізації освіти. Надто вимагає модернізації галузь дотична до 

повсякчасного технічного прогресу -  комп’ютерних технологій. Тому передусім 

потребують підготовки у закладах вищої освіти бакалаври сфери комп’ютерних 

технологій у процесі професійної підготовки.

Зазначене актуалізує дослідження вказаної проблеми: теоретично 

обґрунтувати й експериментально перевірити модель та педагогічні умови 

формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у 

процесі професійної підготовки.

Дисертант на достатньому науковому рівні обґрунтував вибір теми, її 

актуальність, визначив мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументував 

використання обраних методів дослідження.

Джерельна база досить валідно відібрана, ґрунтовно проаналізована, 

викладена на високому теоретичному рівні.
Автором проведена належна робота з упровадження одержаних результатів у 

практику роботи закладів вищої освіти, статтях у наукових виданнях, матеріалах
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конференцій різних рівнів. Основні результати дослідження достатньо повно 

висвітлені у публікаціях автора.

Як на наш погляд, досить ґрунтовним є аналіз дисертантом наукових 

розвідок, які дотично стосуються досліджуваної проблеми, а також ключових 

понять дослідження. Заслуговують на позитивну оцінку запропоновані в роботі 

визначення таких понять як «фахова компетентність», «формування фахової 

компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі 

професійної підготовки». Так, формування фахової компетентності бакалаврів 

сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки розглядається 

ним як системний, цілеспрямований та організований процес підготовки фахівця, 

здатного працювати у різних галузях професійного використання сучасної 

обчислювальної техніки та мереж Іпґегпеґ; застосовувати методи прийняття 

науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем та новітніх 

інформаційних технологій тощо.

Логічним є твердження дослідника, що фахова компетентність особистості є 

складником її професійної компетентності.

Не викликає заперечень виокремлені О.П. Сажієнком компоненти та 

відповідні ним критерії і показники сформованості фахової компетентності 

майбутніх бакалаврів сфери комп’ютерних технологій: мотиваційно-ціннісний: 

усвідомлення, ставлення, інтерес, мотивація, ціннісні установки, прагнення до 

набуття фахової компетентності, до самопізнання, саморозвитку та саморегуляції; 

когнітивний: знання (фахові): аналітичні, алгоритмічні, проектно-дизайнерські, 

комунікативні, організаторські, контрольно-оцінні та творчі; операційно- 

діяльні сний: здатності (організації, проектування, застосування / використання, 

виконання, дослідження, творчої діяльності); суб’єктний: рефлексія, особистісні 

якості, саморегуляція.
Здійснена дисертантом діагностика сформованості фахової компетентності 

бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки 

дозволила йому встановити: початковий рівень сформованості мають 50,25 %,
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середній -  35,96 %, високий -  13,79 % студентів. Дані підтверджено й експертною 

оцінкою викладачів, які брали участь в експерименті.

Аналіз стану ринку праці щодо потреби у фахівцях сфери комп’ютерних 

технологій дав змогу О.П. Сажієнку стверджувати, що в даний час існує: 

затребуваність фахівців сфери комп’ютерних технологій як на вітчизняному, так і 

світовому ринку праці; широкий спектр посадового працевлаштування, зважаючи 

на міжпрофесійність сфери діяльності; можливість офшорного заробітку; високий 

рівень конкурентності у зв’язку із значною кількістю фахівців на ринку праці 

(виникає потреба високого рівня фахової компетентності та постійного 

професійного самовдосконалення; суперечність найменшого попиту фахівців 

сфери комп’ютерних технологій у сфері освіти попри її масову комп’ютеризацію).

Дисертантом констатовано такі суперечності між попитом та пропозицією 

на ринку професійної підготовки та працевлаштування фахівців сфери 

комп’ютерних технологій: попит працевлаштування перевищує пропозицію 

закладів вищої освіти щодо фахової компетентності випускників вказаної 

спеціальності; теоретичний (освітньо-професійні програми) та практичний (досвід 

викладацького складу; матеріально-технічне, дидактичне й програмне 

забезпечення) зміст професійної підготовки майбутніх фахівців значно відстають 

від невпинно прогресувальних змін сфери комп’ютерних технологій; системі 

професійної підготовки зазначених фахівців бракує критичності та мобільності у 

порівнянні із новітніми характеристиками галузі їхньої професійної реалізації; 

бакалаврам сфери комп’ютерних технологій як випускникам відповідних закладів 

вищої освіти також бракує установки на швидкоплинні зміни майбутньої професії 

та систематичне самоудосконалення, самонавчання та підвищення кваліфікації 

упродовж життя, навичок саморегуляції; кращі фахівці часто ще зі студентської 

лави приймають запрошення іноземних фірм та виїжджають закордон на 

високооплачуванішу, ніж в Україні, роботу.

Позитивної оцінки заслуговує розроблена та апробована дисертантом 

модель формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних 

технологій у процесі професійної підготовки, провідними компонентами якої є:
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цільовий, змістовий, технологічний, результативний. Запропонована дослідником 

модель дозволила обґрунтувати такі положення щодо її впровадження: 

1) природний процес реалізації моделі: в умовах традиційного освітнього процесу 

підготовки майбутніх бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у закладі вищої 

освіти; 2) дотримання принципів, аналогічних (системний, акмеологічний, 

компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний) та розширюваних 

методологічних підходів розробки моделі: здоров’язбереження, психологічного 

комфорту взаємодії із викладачами та одногрупниками на занятті,

міждисциплінарності, традиційних дидактичних принципів організації освітнього 

процесу у закладах вищої освіти; 3) обґрунтований вибір структурних 

компонентів моделі професійної підготовки студентів: цілями навчання майбутніх 

бакалаврів сфери комп’ютерних технологій; специфікою професійної діяльності 

майбутніх бакалаврів сфери комп’ютерних технологій; домінантою 

компетентнісного підходу у сучасній вищій освіти; структурою навчального 

процесу у закладах вищої освіти; 4) чітке визначення чотирьох етапів формування 

фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі 

професійної підготовки, узгоджених із компонентами сформованості

досліджуваного педагогічного феномену.

Науково значущими є обґрунтовані О.П.Сажієнком педагогічні умови 

формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у 

процесі професійної підготовки: забезпечення 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. Заслуговує на 

увагу й дослідно-експериментальна робота дисертанта, яка полягала у перевірці 

ефективності визначених ним педагогічних умов. Зокрема ним доведено їх 

результативність та достовірність.

Отже, наукова новизна виконаної О.П.Сажієнком дисертаційної роботи 

полягає в тому, що вперше обґрунтовано педагогічні умови формування фахової
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компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної 

підготовки (забезпечення 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); розробленні моделі формування у 

майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій фахової компетентності, яка 

характеризується органічною єдністю таких компонентів: цільового, змістового, 

технологічного, результативного; визначенні видового складу, компонентів, 

критеріїв, показників та рівнів сформованості досліджуваного особистісного 
утворення.

Дисертація має чітку практичну спрямованість, адже запропоновані у ній 

робочі навчальні програми, методичні рекомендації, тести, проекти, зміст 

студентського гуртка можуть бути використані викладачами інших вищих 

закладів освіти у професійній діяльності.

У цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення дисертаційної 

роботи, висловимо деякі зауваження та побажання дискусійного характеру. На 

нашу думку, автору необхідно:

1. Суттєво скоротити опис актуальності дослідження як складника 

наукового апарату, адже у нинішньому варіанті він охоплює 3,5 сторінки тексту.

2. Громіздкі таблиці, подані у підрозділі 2.1 перенести у додаток, тим паче, 

що обсяг основного тексту роботи це дозволяє зробити.

3. Натомість доповнити, розширити зміст підрозділів 1.1 («Стан 

дослідженості проблеми у науковій літературі») та 3.1 («Модель формування 

фахової компетентності у майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій»): 

на наш погляд, бракує загальних сторінок цих підрозділів.

4. Також доповнити зміст підрозділу 2.2 докладним тлумаченням поняття 

«критерій», що логічно випливає з назви підрозділу.

5. У експериментальній частині дослідження бракує опису організаційних 

та матеріально-технічних умов роботи студентського навчально-наукового гуртка
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«Soft skills» (м’які навички), заявленого складником реалізації третьої 

педагогічної умови формування фахової компетентності бакалаврів сфери 

комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки.

6. Необхідно оформити окремі наукові джерела та загалом дисертаційну 

роботу згідно із чинними вимогами.

Водночас, висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 

високої оцінки проведеного дослідження.

Отже, 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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