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ВІДГУК 

на дисертацію Микитенко Альони Петрівни «Розвиток пізнавальної 

активності старшокласників на уроках технологій з використанням засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності  

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) 

 

Ступінь актуальності обраної теми зумовлена викликами, що 

постали нині перед українським суспільством у справі модернізації 

національної системи освіти, підвищення її дієвості й ефективності засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Стрімкий розвиток 

комп’ютерної техніки у різних сферах матеріального і духовного 

виробництва призвели до масової комп’ютеризації всіх галузей людської 

діяльності, у т.ч. освіти. В сучасних умовах комп’ютер став необхідним і 

надійним засобом розв’язання навчальних завдань, знаряддям наукової 

діяльності, застосування якого якісно змінює можливості нагромадження і 

застосування нових знань, значно розширює межі пізнання. Застосування 

ІКТ як інноваційного засобу в освітньому процесі створює передумови для 

вдосконалення традиційних методик навчання. Головна перевага ІКТ для 

школи полягає в тому, що вони водночас є інформаційними, навчальними і 

контролюючими засобами. 

У сучасній загальноосвітній школі відбувається активне впровадження 

інноваційних технологій навчання на базі комп’ютерної техніки: 

поширюється позитивний досвід використання педагогічних програмних 

продуктів, засобів мультимедіа, стає популярною т. зв. «синтетична 

методика», тобто вдосконалена традиційна методика, що органічно увібрала 

елементи ІКТ. З цією методикою пов’язаний новий етап впровадження ІКТ: 

переведення шкільних предметів на нову технологічну базу, широке 

використання комп’ютерних програм на різних етапах уроку, створення 

гармонійного інформаційно-освітнього середовища тощо. З іншого боку, 
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сьогодні головним пріоритетом в системі освіти стають не лише набуті 

знання та навички, а й компетентності, вміння їх застосовувати в 

нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях. Розв’язання цих 

завдань без використання засобів ІКТ нині видається неможливим. Саме 

тому головне завдання школи полягає в створенні оптимальних умов для 

розвитку пізнавальної активності старшокласників з використанням засобів 

ІКТ, без яких немислимий різнобічний розвиток особистості в 

інформаційному суспільстві. 

Зрозуміло, що рівень сформованості пізнавальної активності значно 

підвищується при використанні спеціально змодельованих систем 

навчання, у яких змінюється не лише зміст, а й характер навчальної 

діяльності. Тому важливою умовою тут виступає особистісно-діяльнісний 

та компетентнісний підходи, завдяки яким досягається єдність умінь 

мислити та діяти. Актуальність обраної А. П. Микитенко проблеми 

зумовлюється багатьма чинниками, з-поміж яких вважаємо за необхідне 

виділити такі основні: по-перше, необхідність інноваційних змін у змісті 

загальної освіти, коли центр уваги переноситься на створення умов для 

особистісного розвитку школяра, урахування його пізнавальних інтересів і 

намірів щодо обрання подальших життєвих траєкторій; по-друге, широке 

впровадження у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

засобів ІКТ, які сприяють розвитку пізнавальної активності учнів, а також 

відповідного науково-методичного й інформаційного забезпечення. 

З огляду на це, дисертаційне дослідження А. П. Микитенко, присвячене 

проблемі розвитку пізнавальної активності старшокласників на уроках 

технологій з використанням засобів ІКТ, безперечно слід визнати актуальним 

і своєчасним. 

Дослідження виконано відповідно до тематичного плану досліджень 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та є 

складовою науково-дослідницької теми «Формування інформатичних 

компетентностей майбутніх учителів» (реєстраційний номер 0105U000448). 
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Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою 

Національного педагогічного університет імені М. П. Драгоманова (протокол 

№ 11 від 14 червня 2012 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук Національної 

академії педагогічних наук України (протокол № 8 від 30 жовтня 2012 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації зумовлений сукупністю 

завдань, що конкретизують мету дослідження: теоретично обґрунтувати, 

розробити та експериментально перевірити ефективність методики 

формування пізнавальної активності старшокласників на уроках технологій з 

використанням засобів ІКТ. 

Насамперед зазначимо, що сучасна психолого-педагогічна література 

здебільшого лише описує загальні підходи до вивчення проблеми розвитку у 

школярів пізнавальної активності, натомість у науково-теоретичному і 

прикладному сенсі процес реалізації вчителями технологій методики 

формування цієї особистісної якості у старшокласників є недостатньо 

висвітленим. Важливо зазначити, що дисертантка, проаналізувавши стан 

досліджуваної проблеми у педагогічній теорії і практиці, по-перше, розкрила 

структуру, сутність і зміст поняття «пізнавальна активність старшокласників 

на уроках технологій з використанням засобів ІКТ»; по-друге, виявила й 

обґрунтувала педагогічні умови, що забезпечують ефективний розвиток 

пізнавальної активності через оптимізацію психолого-педагогічних 

механізмів у спеціально створеному інформаційно-освітньому середовищі 

школи; по-третє, спроектувала методику розвитку пізнавальної активності 

старшокласників засобами ІКТ на основі комунікативної стратегії 

педагогічної взаємодії «win-win». 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Достовірність загальних висновків дисертації підтверджуються 

результатами теоретичного та практичного етапів науково-педагогічного 
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дослідження, здійсненого дисертанткою, і в цілому не викликають сумнівів. 

Найбільш суттєві наукові результати викладено в численних наукових і 

методичних працях здобувача, опублікованих упродовж 2011 – 2016 рр. 

Основні наукові положення, сформульовані в дисертації, достатньо 

переконливо обґрунтовані, а висновки та рекомендації спираються на сучасні 

методи педагогічного дослідження та математичної статистики. Вірогідність 

висновків і рекомендацій забезпечено репрезентативністю вибірки учасників 

педагогічного експерименту (241 особа), а також кількісним і якісним 

аналізом результатів дослідно-експериментальної роботи. 

Дисертаційна робота А. П. Микитенко містить нові, раніше не захищені 

наукові положення, а обґрунтовані результати в сукупності розв’язують 

важливу науково-теоретичну і прикладну проблему розвитку пізнавальної 

активності старшокласників на уроках технологій з використанням засобів 

ІКТ. Ці результати у вигляді теоретичних узагальнень і методичних 

матеріалів реалізовано в освітньому процесі, про що свідчать довідки про 

впровадження в київських середніх загальноосвітніх школах Ι-ΙΙΙ ступенів 

№ 102, № 199 та № 329, а також в Інституті інноваційних технологій і змісту 

освіти МОН України. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці та впровадженні в навчально-виховний процес експериментальної 

методики, що складається з системи завдань і вправ, а також методичних 

рекомендацій, які можуть бути використані для оновлення і корекції змісту 

чинних та розробки нових навчальних програм з предмету «Технології», 

практичних рекомендацій, а також можуть включені в зміст перепідготовки і 

підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання та технологій. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях 

Заслуговує на схвалення повнота висвітлення основних результатів 

дослідження у фахових виданнях та масштабність апробації впродовж 2010 –

2016 рр. його окремих положень на науково-практичних конференціях 
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різного рангу. Зокрема, наукові положення, висновки і рекомендації 

представлені у 12 публікаціях, з них: 6 – у фахових виданнях з педагогіки, 1 – 

в іноземному науковому журналі, 5 – у збірниках тез і матеріалів науково-

практичних конференцій. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (234 

найменування). Робота містить 31 додаток, 25 таблиць та 8 рисунків. 

У першому розділі дисертаційного дослідження «Теоретико-методичні 

засади розвитку пізнавальної активності старшокласників на уроках 

технологій» подано огляд наукових досліджень, присвячених вивченню 

сутності феномену «пізнавальна активність», розумінню природи її 

виникнення та розвитку в шкільному віці; на основі аналізу наукових джерел 

описана структура, види та рівні пізнавальної активності; представлено 

теоретичні підходи, основні характеристики й особливості розвитку 

пізнавальної активності в учнів старших класів; розглядається роль ІКТ у 

підвищенні пізнавальної активності старшокласників. 

У другому розділі дисертації «Організаційно-методичне забезпечення 

розвитку пізнавальної активності учнів старших класів на уроках технологій 

з використанням засобів ІКТ» визначено і схарактеризовано інформаційно-

освітнє середовище як головний чинник розвитку пізнавальної активності 

старшокласників; виокремлено дидактичні принципи та виявлено педагогічні 

умови розвитку пізнавальної активності учнів старших класів на уроках 

технологій; розкриті методичні аспекти використанням засобів ІКТ з метою 

розвитку пізнавальної активності старшокласників. 

У третьому розділі дисертаційного дослідження «Організація, 

проведення та результати педагогічного експерименту» визначено критерії, 

показники та рівні розвитку пізнавальної активності старшокласників; 

експериментально перевірено ефективність запропонованих педагогічних 

умов у спеціально створеному інформаційно-освітньому середовищі старшої 

школи та методики розвитку пізнавальної активності старшокласників на 
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уроках технологій з використанням засобів ІКТ. Одержані експериментальні 

дані доводять доцільність використання запропонованої методики розвитку 

пізнавальної активності старшокласників на уроках технологій, побудованої 

на комунікативній стратегії «win-win» у спеціально створеному 

інформаційно-освітньому середовищі школи. 

Структурна побудова, зміст і результати дисертаційного дослідження, 

основні висновки, викладені в авторефераті, відповідають та повністю 

відображають основні положення дисертації. 

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження А. П. Микитенко, 

вважаємо за необхідне висловити такі зауваження та побажання: 

1. У розділі 1 дисертанткою занадто широко проаналізовано дефініцію 

«пізнавальна активність» з різних наукових поглядів, що зумовило певну 

неоднозначність й плутанину в розумінні її природи, визначенні структури, 

видів і рівнів. На жаль, здобувач надто захопилася викладом поглядів на 

означену проблему вченими, що представляють різні наукові галузі, при 

цьому не визначила однозначності власної позиції щодо досліджуваного 

феномену. 

2. У підпункті 1.1 різнобічно схарактеризовані такі ключові поняття 

дослідження: «активність», «діяльність», «пізнавальна активність», 

«навчально-пізнавальна діяльність» та ін., які краще було подати у вигляді 

схем або таблиць. Така візуалізація значно б покращила сприйняття 

аналітичної роботи, яку провела дисертантка. 

3. Однією з ключових категорій дослідження є «інформаційно-

комунікаційні технології», яким присвячено підрозділ 1.3. У ньому, на наш 

погляд, бажано було б детальніше висвітлити провідні тенденції 

інформатизації освітньої галузі на сучасному етапі, передовсім старшої 

загальноосвітньої школи. 

4. У підрозділі 2.2 дисертанткою досить вдало розкритий взаємозв’язок 

традиційних й інноваційних форм, методів і засобів навчання у старшій 

школі. Проте, в дисертації недостатньо схарактеризовані змістові лінії та 
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міжпредметні зв’язки шкільних курсів «Технології» та «Інформатика», що 

складають основні напрями освітньої галузі «Технології». 

5. У підрозділі 2.3 розкрито основні положення авторської методики 

розвитку пізнавальної активності старшокласників на різних етапах уроку 

технологій з використанням ІКТ, натомість в авторефераті дослідниця 

акцентує увагу здебільшого на педагогічних умовах, а методичні аспекти нею 

подані фрагментарно. 

6. Розділ 3 дисертації містить програму педагогічного експерименту та 

його результати, що доводять доцільність використання авторської методики 

розвитку пізнавальної активності старшокласників на уроках технологій, 

однак обраний дисертанткою широкий психодіагностичний інструментарій 

дослідження, а це одинадцять методик визначення компонентів пізнавальної 

активності, призвів до перевантаження основного тексту таблицями і 

рисунками. 

Однак висловлені зауваження жодним чином не впливають на загальне  

позитивне враження від дослідження А. П. Микитенко, яке є оригінальною і 

самостійною науковою роботою. Дослідниця продемонструвала вміння 

самостійно ставити й аргументовано розкривати складні наукові проблеми, 

визначати суперечливі тенденції та на належному науковому рівні знаходити 

шляхи їх розв’язання. 

Висновок: 

У цілому дисертаційне дослідження А. П. Микитенко виконане на 

високому теоретико-методичному й експериментальному рівнях. Є всі 

підстави стверджувати, що рецензована дисертація – це завершена наукова 

праця, аналітичний та емпіричний результат багаторічної і різнопланової 

науково-дослідницької та професійно-педагогічної діяльності здобувача. Її 

висновки й узагальнення, а також навчально-методичний інструментарій 

збагачують теорію і практику загальної освіти новими науковими ідеями, 

положеннями та рекомендаціями. 

Аналіз дисертаційної роботи, автореферату та опублікованих наукових 
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праць дає нам підставу стверджувати, що дисертація на тему «Розвиток 

пізнавальної активності старшокласників на уроках технологій з 

використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій» за 

актуальністю та глибиною, обсягом і оформленням, повнотою викладу 

основних положень та результатів у публікаціях відповідає паспорту 

спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни), 

профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.153.19, вимогам пп. 9, 11 – 14 

«Порядку присудження наукових ступенів» (Постанова Кабінету Міністрів 

України за № 567 від 24 липня 2013 р.) до кандидатських дисертацій, а її 

автор – Микитенко Альона Петрівна – заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (технічні дисципліни). 

 


