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1. Сmупiнь акmушrьносmi обрано'i mема

Новому перiоду розвитку людства вiдповiдае нова фiлософiя освiти, HoBi

ocBiTHi системи i моделi навчання. Парадигма освiти в YKpaiHi визначае як

прiоритет орiентацiю систем навчання на iнтереси особистостi, адекватнi

тенденцiям суспiльного розвитку, спрямування на реалiзацiю сучасних

активних фор, взаемодii суб'ектiв навч€Llrьно-виховного процесу. Все це

обумовлюс необхiднiсть под€tльшого вдоскон€lленнrl змiсту та пiдвищення

якостi освiтнього процесу, зокрема у вищiй технiчнiй школi, на ocHoBi

iнтеграцii освiти, науки i виробництва.

IHTepec до вдоскон€Lлення геометрографiчноi пiдготовки майбутнiх

iнженерiв залiзничного транспорту обумовлений необхiднiстю пiдвищення

рiвня графiчноi компетентностi студентiв з нарисноi геометрii, iнженерноi i

комп'ютерноi графiки, адже iнтеграцiйнi тенденцii розвитку вищоТ технiчноТ

освiти спрямованi на встановлення взаемозв'язкiв, наступностi та iнтеграцiТ

навч€шьних дисциплiн, зокрема графiчних. Означенi вище мiркування

обумовлюють актуальнiсть й необхiднiсть дисертацiйного дослiдження

о. В. Соловйовоi.

Необхiдно зазначити, що дослiдження виконане вiдповiдно до тематиЧноГо

плану науково-дослiдних робiт i е складовою науковоТ теми НацiОналЬнОГО

педагогiчного унiверситету iMeHi М. П. ,Щрагоманова (впродовж 20I2-20Iб РР.)

<Змiст освiти, форми, методи i засоби фаховоi пiдготовки>> (реестрацiйний

державний номер 0 1 08U00 |7ЗЗ).

Дналiз представленоi до захисту дисертацii дас можливiсть констатувати
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акryальностi дослiдження, що

суперечностями на соцiальному,

НаУКОВОМУ Та ПракТичному рiвнях. НауковиЙ апарат дослiдження узгоджений iз

ЗаГ€LПЬнОю проблематикою та поставленими завданнями наукового пошуку.

2. Обrрунmованiсmь науковuх полохtсень, вuсновкiв i рекоменdацiil,
с ф ормул ь о в ан uх у d ас ерmа цi|i

ОбЦрунтованiсть наукових положень, висновкiв рекомендацiй,

СфОрмУлЬованих у дисертацii, пiдтверджуеться використаннrIм дисертанткою

Широкого кола с}п{асних методiв дослiдження фетроспективний, порiвняльний

Та системниЙ аналiз фiлософськоi, психолого-педагогiчноТ, методичноi та

навчальноi лiтератури; систематизацiя та кгrасифiкацiя теоретиIIного i

практиIIного матерiагry з проблеми дослiдження; аналiз програмних засобiв у
процесi навчаннrI tЕометрографiчних дисцигlлriн; теоретичне модеjIюванIuI;

опитування, TecTyBaHHrI, анкетування, бесiди, спостереження, педагогiчний

експеримент; методи математичноТ статистики та iH.).

У перu,tоtиу роздiлi кТеореmачнi засаdu zеомеmроzрафiчноi пidzоmовкu

майбуmнiх iHuceHepiB як пеdаzоziчна проблема>> дисертантка проаналiзувала

значниЙ обсяг навчапьно-методичноi, психолого-педагогiчноi, спецiальноТ та

нормативноi лiтератури з проблеми дослiдженIIя] r окреслила напрями

модернiзацii навчання геометрографiчних дисциплiн в умовах iнформатизацii

освiти та роль геометрографiчноi пiдготовки в процесi фахового становлення

майбутнiх iнженерiв залiзничного транспорту. Заслуговуе схвагIення

проведений аналiз кJIючових дефiнiцiй дослiдженнrl.

,Щослiдницею визначено змiст геометрографiчноi пiдготовки студентiв, що

полягае в iнженерному осмисленнi геометричних знань i вирiшеннi прикладних

завдань графоаналiтичними методами. Завдяки rрунтовному аналiзу наукових

робiт вiтчизняних i зарубiжних aBTopiB з проблеми дослiдження дисертанткою

виявлено ocHoBHi напрями пiдвищення рiвня сформованостi геометрографiчноТ

компетентностi майбутнiх iнженерiв залiзничного транспорту, запропоновано
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технологiю навчаннrI геометрографiчних дисциплiн.

Берl^rи до уваги аналiз базових положень дослiдження (<<геометрографiчна

ocBiTa>>, (геометрографiчна пiдготовка>), дисертантка уточнюе cyTHicTb

?ео]члеmроерафiчноi кол4пеmенmносmi майбуmнiх iнэюенерiв залiзнuчноео

mранспорmу, розглядаючи iT як piBeHb усвiдомленого застосування

геометрографiчних знань, yMiHb i навичок з опорою на розумiння

функцiонапьного призначення та конструктивних особливостей виробiв,

мiжпредметну iнтеграцiю i вiзуальну культуру, а також вiльне володiння

графiчними iнформацiйними технологiями та системами автоматизованого

проектування технiчних об'ектiв.

У dpyzoпty розdiлi кНауково-mынолоziчнай аспекm новчання

zеомеmроzрафiчнtм duсцаплiн на ocHoBi вакорuсmання eJleюmpoшHax

ocBimHix pecypciB> дисертанткою здiйснено огляд функцiон€шьних

можливостей графiчних систем автоматизованого проектування, проведено

аналiз сrIасних вимог до геометрографiчноi пiдготовки майбутнiх iнженерiв

залiзничного транспорту, визначено й охарактеризовано психолого-педагогiчнi

особливостi навчання геометрографiчних дисциплiн.

Заслуговуе на увагу комплекс органiзацiйно-педагогiчних умов реалiзацii

технологii навчання геометрографiчних дисциплiн, виявлених й обГрунтованих

у процесi дослiдження.

Логiчно, що при розробцi

дисциплiн дисертантка акцентуе увагу на необхiдностi

iнформацiйних технологiй навчання як важливого засобу

процесу формуваннrI геометрографiчноТ компетентностi майбутнiх iнженерiв

залiзничного транспорту. У цьому KoHTeKcTi здобувачка пропонус авторський

електронний навч€Lльно-методичний комплекс <<Геометрографiчна пiдготовка

майбутнього iнженера>), розроблений з урахуванням визначених педагогiчних

принципiв й окреслених органiзацiйно-педагогiчних умов.

Привертае увагу спроектована технологiя навчання геометрографiчних

технологiт навчання геометрографiчних

використання

iнтенсифiкацii

дисциплiн майбутнiх iнженерiв залiзничного транспорту, opieHToBaHa на
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взаемодiю мiжiндивiдуалiзацiю освiтнього процесу,

викладачем та студентами, самостiйну

дiяльнiсть студентiв.

пiзнавапьну навчапьно-дослiдницьку

У mреmьолtу розdiлi дисертацii кОрzанiзацiя i резульmаmu пеdаzоziчноео

експершvrенmуD представлено загальну характеристику та результати

експериментaпьноi роботи, спрямованоi на перевiрку ефективностi технологiТ

НаВЧання геометрографiчних дисциплiн маЙбутнiх iнженерiв залiзничного

транспорту через встановлення рiвня сформованостi геометрографiчноТ

компетентностi студентiв.

Значну увагу автор придiляс розробцi критерiТв та встановленню

вiдповiдних показникiв сформованостi геометрографiчноТ компетентностi

студентiв. Позитивне враженнrI справляс змiстовнiсть, розгорнутiсть i

обЦрунтованiсть piBHiB сформованостi геометрографiчноТ компетентностi

майбутнiх iнженерiв залiзничного транспорту. Заслуговус уваги вибiр найбiльш

ефективних методiв дiагностуваннrl рiвня геометрографiчноТ компетентностi

студентiв, що, на наше переконання, забезпечило одержання об'сктивних i

достовiрних результатiв дослiдно-експеримент€Lпьноi роботи.

Педагогiчний експеримент органiзовано й проведено коректно; перебiг

експеримент€Llrьноi роботи та одержанi результати

змiстовно.

Ана-гriз дисертацii дае

висновки та рекомендацii

достатньо обrрунтованi.

висвiтлено логiчно i

змогу стверджувати, що HayKoBi положення,

дисертацiйного дослiдження О. В. Соловйовоi

3. !осmовiрнiсmь mа новItзна HayKoBIM полоаrcень, BacHoBKiB i

рекоменdацiй

Щостовiрнiстъ наукових положень i висновкiв, одержаних

О. В. Соловйовою, пiдтверлжуеться експеримент€Lпьними даними, наведеними

у роздiл 3 дисертацiйноI роботи.

У процесi експеримент€Lпьного дослiдження здобувачкою отримано
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статистично значущi результати, що вiдображають динамiку формування

ГеоМеТрографiчноi компетентностi маЙбутнiх iнженерiв залiзничного

ТРаНСПОртУ Впродовж ycix етапiв наукового пошуку. Разом з цим, одержанi

реЗультати експеримент€Lпьноi роботи засвiдчують значний кореляцiйний

зв'язок мiж обраними компонентами геометрографiчноi компетентностi, що

дало змоry розглядати дослiджуваний феномен геометрографiчну

компетентнiсть - як iнтегр€rльне особистiсне Й взаемообумовлене утворення.

Одержанi емпiричнi данi чiтко систематизованi в таблицях i схемах; вони

достатньо iнформативнi Й адекватно вiдображають перебiг експериментальноi

роботи.

.Щостовiрнiсть наукових положень дисертацiТ О.В. Соловйовоi

пiдтверджуеться достатньою кiлькiстю опрацьованих лiтературних джерел за

проблемою дослiдження; апробацiею одержаних результатiв на наукових

конференцiях i ceMiHapax рiзних piBHiB; повнотою вiдображення у публiкацiях

авторах, кiлькiсть яких вiдповiдае iснуючим вимогам.

Наукова новизна дослiдження безперечна й полягас у тому, що

дисертанткою вперu,ле систематизовано чинники, що впливаютъ на якiсть

геометрографiчноi пiдготовки майбутнiх iнженерiв; вuзначено органiзацiйно-

педагогiчнi умови формування геометрографiчноi компетентностi майбутнiх

iнженерiв залiзничного транспорту; спроектовано та IIауково обЦрунтовано

технологiю навчання геометрографiчних дисциплiн; розроблено електронний

навччLпьно-методичний комплекс, спрямований на пiдвищення рiвня

геометрографiчноi компетентностi студентiв;

уmочнено критерii, показники та piBHi сформованостi геометрографiчноi

компетентностi майбутнiх iнженерiв залiзничного транспорту в процесi фаховоi

пlдготовки;

конкреmuзовано cyTHicTb поняття

майбутнiх iHжeHepiB залiзниtlного транспорту);

(геометрографiчна компетентнiсть

поdальu,tоzо розвumку набула органiзацiя занять з дисциплiн

геометрографiчного циклу, спрямованих на пiдвищення рiвня сформованостi
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залiзничногогеометрографiчноi компетентностi майбутнiх iнженерiв

транспорту.

Практичне значення одержаних результатiв визначаеться ефективнiстю

спроектованоi технологiТ навчання геометрографiчних дисциплiн i полягае в

розробцi авторського електронного навч€Lпъно-методичного комплексу для

навчання спецпрактикуму

iнженера>>.

кГеометрографiчна пiдготовка майбутнього

Змiст i результати дослiдження можуть бути використанi при укладаннi

пiдр}..rникiв i навчztльних посiбникiв з проблем геометрографiчноi пiдготовки, а

також для пiдвищення професiйноi квалiфiкацii iнженерiв-залiзничникiв.

4. Повноmа вuruлаdу науковuх полоilсень, вuсновкiв i рекоменdаtliй,

сформульованuх у iluсерmацii, в опублiкован..lх працях

Опублiкованi автором HayKoBi працi (18 публiкацiй,

зарубiжних виданнях, 1 - у збiрнику, зареестрованому в наукометричних базах

даних; 7 публiкацiй апробацiйного характеру,2 методичнi вказiвки) достатньо

повно презентують одержанi результати. Апробацiя основних положень

науково-практичнихдисертацiТ здiйснювалася на 1б-ти наукових

конференцiях i ceMiHapax рiзних piBHiB

Змiст автореферату вiдповiдае змiсту та cTpyкTypi дисертацii, дае чiтке

уявлення про дисертацiйне дослiдження та одержанi результати.

5. [uсtусiйнi полоilсення mа зауваilсення

у цiлому позитивно

О.В. Соловйовоi, все ж вважаемо за необхiдне зробити деякi зауваження:

роздiлi дисертацii автор занадто захоплюетъся аналiзом

вiтчизняних та зарубiжних rrених

проблем дослiдження, проте не достатньо

серед яких 7

у перiодичних

характеризуючи дисертацiйне дослiдження

1.у
наукових

означених

першому

пiдходiв щодо розв'язання

чiтко окреслюс й

арryментуе власну наукову позицiю щодо дослiджуваних феноменiв.



навчання

2. Щисертацiйне дослiдження значно б виграltо, якби у TeKcTi роботи бiльш

ДеТально було розкрито можливостi навчання геометрографiчних дисциплiн в

процесi самостiЙноi роботи студентiв, адже в умовах кредитно-трансферноi

системи органiзацiТ навчального процесу у ВНЗ самостiйна робота складае вiд

ll2 до 2lЗ навчаlтьного часу.

3. У дослiдженнi зазначено, що основним дидактичним засобом технологiТ

геометрографiчних дисциплiн став авторський електронний

можливостl електронного навчЕIгIьно-

i змiстове наповнення доцiльно було б

ширше висвiтлити й наочно проiлюструвати у додатках дисертацiйноi роботи.

геометрографiчноТ компетентностi студентiв експеримент€uIьних груп.

5. У TeKcTi дисертацii й автореферату зустрiчаються поодинокi неточностi

стилlстичного та синтаксичного характеру.

В uсно в о к пр о вidповidнiсmь d асер mащii в сmан о вленruч, в llwozalп

Необхiдно зазначити, що вказанi зауваження не е принциповими i не

впливають на загальну високу оцiнку дисертацiйного дослiдження.

Загалом дисертацiя СоловйовоI Олени Володимирiвни

завершене, цiлiсне й самостiйне дослiдження, що мiстить HoBi

практичнi результати та е суттевим для розв'язання проблеми

геометрографiчноi пiдготовки майбутнiх iнженерiв залiзничного транспорту.

З огляду на викладене вище, можна зробити висновок, що дисертацiйна

робота на тему <<Технолоziя навчання zеомеmроzрафiчнttх dасцаплiн

майбуmнiх iHlrceHepiB заллiзнuчноzо mранспорmу в процесi фахово'i

навчЕlльно-методичний комплекс, проте аналiз його структурних компонентiв у

TeKcTi дисертацiI представлено доволi

уявлення про структуру й дидактичнi

методичного комплексу його структуру

фрагментарно. Для бiльш повного

4. З наведених

експеримент€LIIьних даних,

повному обсязi визначити

у третьому роздiлi дисертацii одержаних

зокрема з iх якiсного аналiзу, неможливо чiтко i в

чинники, якi вплинули на покЕвники сформованостi

становить

теоретичнi i

пidzоmовка>> за свосю акту€tльнiстю, науковим piBHeM, достовiрнiстю,
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практичною значущiстю, якiстю оформлення та повнотою викладу вiдповiдас

паспорту спецiальностi та вимогам пп. 9, 11, 12, 1З <Порядку присудження

наукових ступенiв i присвоення вченого звання старшого наукового

спiвробiтника), затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни за

J\Ъ 5б7 вiд24.07.20IЗ р. щодо кандидатських дисертацiй, а iT автор - Соловйова

Олена Володимирiвна - заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата

педагогiчних наук за спецiальнiстю 13.00.02 - теорiя та методика навчання

(технiчнi дисциплiни).

Офiцiйний опонент -
доктор педагогiчних наук, доцент
кафедри методики трудового i професiйного навчання

та декоративно-ужиткового мистецтва

!рогобицького державного педагогiчного

унiверситету iMeHi IBaHa Франка I. Щ. Нищак

., .l:,iицький державний
,,,, ],1,1t;ц111,i y:-t!Bepcltr.eT
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