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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Дендеренка Олександра 

Олександровича «Формування професійної компетентності майбутніх 

суднових механіків у процесі інтеграції природничих і загальнотехнічних 

дисциплін», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства провідними завданнями 

державної політики України у сфері вищої освіти є підготовка 

конкурентоспроможних фахівців та інтеграція системи професійної освіти у 

європейській освітній простір. Дієвим інструментом забезпечення потрібної 

якості освіти в Європі визнано компетентнісний підхід, який сьогодні 

утверджується в більшості європейських національних освітніх систем і 

спрямовує освітній процес на інтеграцію зусиль задля формування та розвитку 

професійних компетентностей майбутніх фахівців, що в свою чергу підсилює 

прикладну спрямованість навчання дисциплін природничого циклу та 

професійну складову загальнотехнічних дисциплін. З огляду на вищесказане, 

особливої ваги набувають наукові дослідження щодо пошуку шляхів 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців.  

Це безпосередньо стосується підготовки майбутніх суднових механіків, 

оскільки поява нових вимог до компетентностей зумовлена підвищенням вимог 

до безпеки судноплавства, яка орієнтується на комплексне застосування 

компетентностей у професійній діяльності. За таких умов інституції, які 

здійснюють підготовку майбутніх суднових механіків, мають приділяти 

посилену увагу формуванню у них професійних компетентностей, зокрема із 

застосуванням педагогічної інтеграції на всіх етапах підготовки. 

Ґрунтовний аналіз дисертаційного дослідження О. О. Дендеренка на тему 

«Формування професійної компетентності майбутніх суднових механіків у 

процесі інтеграції природничих і загальнотехнічних дисциплін» дає змогу 

сформулювати такі загальні висновки щодо актуальності, ступеня 

обґрунтованості основних наукових положень, висновків, рекомендацій, 
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достовірності, наукової новизни, практичного значення, а також загальної 

оцінки роботи. 

Наразі Міжнародна морська організація, яка є законодавцем у морській 

індустрії, періодично вносить зміни до нормативних морських документів, що 

регламентують вимоги до компетентностей членів екіпажу суден, їх підготовки 

та перепідготовки тощо. Суттєві зміни були внесені до Міжнародної Конвенції 

з підготовки та дипломування моряків та несення вахти у м. Маніла (Філіпіни) 

у 2012 році, які безпосередньо вплинули на професійні компетентності 

більшості членів екіпажу. З огляду на вище зазначене, тема дисертаційної 

роботи О. О. Дендеренка є актуальною і доцільною для наукового пошуку. 

Відповідно до теми дисертаційного дослідження – його об’єктом є 

професійна підготовка майбутніх суднових механіків у вищих морських 

навчальних закладах; предметом - формування професійної компетентності 

майбутніх суднових механіків у процесі інтеграції природничих і 

загальнотехнічних дисциплін. 

Визначена мета дослідження узгоджується із назвою дисертації, у її 

формулюванні містяться очікувані результати. Сформульовані завдання 

дослідження конкретизують шляхи та методи їх розв’язування, визначають 

бачення автором перспективи практичної реалізації результатів роботи. 

Актуальність теми підтверджується довідками про впровадження у 

навчальний процес Херсонської державної морської академії та її структурного 

підрозділу Морського коледжу, Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія», Херсонського 

морехідного училища рибної промисловості та Херсонського політехнічного 

коледжу Одеського національного політехнічного університету. 

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, ступінь їх обґрунтованості і достовірності. 

Основні аспекти дисертаційної роботи О. О. Дендеренка спираються на 

основоположні принципи психолого-педагогічної науки, на концептуальні 

положення теорії пізнання, психології та філософії в системі вищої технічної 



3 

освіти, на результати досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних психологів, 

дидактів і методистів та закономірності перебігу навчально-виховного процесу. 

Дисертаційна робота має логічну послідовність й в повній мірі відповідає 

поставленій меті та завданням, що свідчить про компетентність автора в 

питаннях науково-педагогічних пошуків з обраної теми дослідження. 

Характеризуючи наукову новизну, автор наводить встановлені в ході 

дослідження нові факти та ідеї, які розкривають головну концепцію наукової 

роботи, вони достатньо обґрунтовані. Наведені в дисертаційній роботі 

теоретичні обґрунтування та експериментальні дослідження виконані 

конкретно на достатньому науковому рівні. Висновки, що сформульовані в 

дисертаційній роботі, містять наукові положення в контексті досліджуваної 

проблеми. 

Практична значущість дослідження характеризується впровадженням у 

навчально-виховний процес закладів вищої морської освіти інтеграції 

природничих і загальнотехнічних дисциплін, спрямованих на формування 

професійної компетентності майбутніх суднових механіків, розробкою та 

впровадженням навчально-методичного комплексу дисциплін «Фізика» та 

«Основи гідромеханіки», які включають конспекти лекцій, рівневі завдання для 

практичних і лабораторних занять, а також завдання для самостійної роботи 

студентів, а також підготовкою навчального посібника «Основи суднової 

енергетики: конспект лекцій» та програм навчальних дисциплін «Основи 

технічної термодинаміки та теплопередачі», «Технічна механіка», 

«Електротехніка та основи електроніки». 

Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій 

в опублікованих працях. 

З теми дисертації автором опубліковано 28 наукових праць, серед них: 9 

статей у наукових фахових виданнях України та 4 статті у наукових 

періодичних виданнях інших держав і виданнях України, що включені до 

міжнародних наукометричних баз; 2 публікації у матеріалах конференцій інших 

держав та 13 публікацій у матеріалах конференцій, що відбувалися в Україні. 
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Аналіз їх змісту дає підстави зробити висновок про те, що в опублікованих 

працях автора знайшла відображення науково-практична концепція 

дослідження, викладені його результати і рекомендації щодо їх впровадження в 

практику підготовки майбутніх суднових механіків. Обсяг друкованих робіт та 

їх кількість відповідають вимогам МОН України щодо публікації основного 

змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації і достатньо повно 

відображає основні положення дослідження. 

Результати досліджень систематично доповідались і знайшли схвалення 

на наукових конференціях і семінарах різного рівня. 

Аналіз змісту дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (366 найменувань), 

додатків, 16 рисунків та 38 таблиць. Повний обсяг дисертації становить 296 

сторінок друкованого тексту, основний текст викладено на 224 сторінках. 

У вступі О. О. Дендеренком обґрунтовано актуальність та вибір теми 

дослідження; висвітлено зв’язок роботи з науковими програмами і планами; 

сформульовано мету, поставлено завдання дослідження, визначено об’єкт і 

предмет; указано методи дослідження; розкрито наукову новизну, наведено 

відомості про апробацію та впровадження результатів. 

У першому розділі проаналізовано стан досліджуваної проблеми в 

науковій, психолого-педагогічній та спеціальній літературі, вимоги до 

підготовки майбутніх суднових механіків, обґрунтований критеріально-

рівневий апарат для визначення рівнів професійної сформованості. 

Високої позитивної оцінки заслуговує аналіз автором сучасних 

міжнародних та національних вимог до підготовки майбутніх суднових 

механіків. Проведений автором аналіз специфіки проблем підготовки 

майбутніх суднових механіків дає змогу зробити висновок про те, що такі 

проблеми є комплексними і використання міждисциплінарної інтеграції є 

важливим шляхом організації навчального процесу морського навчального 

закладу, спрямованого на формування професійних компетентностей 
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здобувачів. 

У другому розділі дисертантом науково обґрунтовано та розроблено 

алгоритм інтеграції знань з природничих та загальнотехнічних дисциплін як 

засобу формування професійної компетентності майбутніх суднових механіків.  

Окремої уваги заслуговує визначення автором психолого-педагогічних 

умов, що забезпечують ефективне формування професійної компетентності 

майбутніх суднових механіків шляхом впливу на її компоненти – когнітивну, 

діяльнісну та особистісну. З цією метою було запропоновано застосування 

фреймового підходу, інтегративних технологій навчання (контекстне, 

інтерактивне та ком’пютерно-орієнтоване навчання), підвищення пізнавальної 

активності студентів, а також підвищення їх мотивації до вивчення 

природничих і загальнотехнічних дисциплін та розвиток в них освітньої 

рефлексії. 

У третьому розділі, здобувачем представлено умови педагогічного 

експерименту, діагностичні методи і методики дослідження, а саме: 

анкетування, діагностування, тестування, метод експертної оцінки. Вірогідність 

проведення експериментального дослідження забезпечена репрезентативністю 

вибірки - це 603 учасники педагогічного експерименту, серед них 228 – у 

контрольних групах, 375 - в експериментальних; а також кількісним і якісним 

аналізом отриманих результатів. Проведені експериментальні зрізи 

підтвердили, що впровадження всіх моделей інтеграції природничих (фізика) і 

загальнотехнічних дисциплін приводить до позитивних змін у фізичній і 

загальнотехнічній складових професійної компетентності, а відповідно й до 

підвищення якості професійної підготовки майбутніх суднових механіків в 

цілому. 

Тривалість та масштабність педагогічного експерименту, його 

спрямованість, ретельність опрацювання та аналіз отриманих результатів 

дозволили автору обрати ефективний шлях реалізації визначеної мети і 

раціонального розв’язування поставлених завдань дослідження, що було 

підтверджено довідками про впровадження. 
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Таким чином можна стверджувати про наукову зрілість дисертанта, уміння 

досліджувати, аналізувати, узагальнювати накопичений матеріал і робити 

самостійні висновки. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Оцінюючи зміст та структуру дисертаційного дослідження Олександра 

Олександровича Дендеренка загалом позитивно, звернемо увагу на окремі 

недоліки і висловимо деякі зауваження і побажання: 

1. Схеми визначення професійної компетентності майбутніх суднових 

механіків (рис. 1.1, 1.2, стор. 34, 35 дисертації), суттєво переобтяжені і 

ускладнені для сприйняття та аналітики. Модель концепції інтегративного 

навчання, яка представлена на рис. 2.1 (стор. 148 дисертації), не в повному 

обсязі відповідає заявленій назві і тому ця схема потребує корекції. 

2. Не можна погодитись з тим, що до практичного значення віднесене 

впровадження моделі інтеграції природничих і загальнотехнічних дисциплін 

до навчально-виховного процесу закладів вищої морської освіти, бо модель 

представляє лише схематичне зображення процесу, але не зовсім його 

технологій реалізації в освітньому середовищі.  

3. У третьому розділі дисертації (стор. 243) не зовсім чітко визначені 

умови проведення формувального експерименту, а саме: не визначено 

критерії поділу студентів на групи; не окреслено, з яких закладів були ці 

студенти; не чітко визначена послідовність розрахунку інтегрованого 

показника формування професійної компетентності майбутніх суднових 

механіків. На стор. 268 вказується, що поділ студентів на групи здійснювався 

за результатами успішності студентів другого курсу з загальної фізики, з чим 

можна погодитися лише в деякому наближенні. 

4.  Простежується невідповідність кількості поставлених автором 

завдань, яких є чотири, і висновків, що може свідчити про часткову 

неузгодженість або часткову не підпорядкованість їх завданням.  

5. Висновок 6 має описовий характер без конкретних кількісних 

показників, вони найчастіше носять декларативний характер на кшталт  




