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Актуальність обраної теми. Процес інформатизації освіти передбачає 

використання нових інформаційних технологій, методів і засобів 

інформатики для реалізації ідей професійно орієнтованого навчання, 

інтенсифікації всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його 

ефективності і якості, підготовку молодого покоління до комфортного (як в 

психологічному, так і в практичному відношенні) життя в умовах 

інформатизації суспільства. 

Робота Чирви Ганни Миколаївни є вагомим вкладом в розвиток 

освітньої галузі «Технології» і має на меті формування і розвиток проектно-

технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для 

реалізації творчого потенціалу учнів і їхньої соціалізації у суспільстві. 

Особливості цієї освітньої галузі висувають специфічні вимоги до рівня 

професійної підготовки майбутнього вчителя технологій, підвищення якого 

має вирішуватись шляхом посилення професійної спрямованості навчання, 

створення умов для забезпечення зв’язку навчання з життям та майбутньою 

фаховою діяльністю. 

Актуальність дисертаційної роботи не викликає сумніву, оскільки 

приведення рівня фахової підготовки вчителів технологій у відповідність до 

вимог суспільства та освіти на сучасному етапі їхнього розвитку вимагає 

пошуку нових форм, методів та технологій удосконалення професійної 



зорієнтованості результатів навчання у вищому педагогічному навчальному 

закладі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Диcepтaцiйнe дocлiджeння викoнувaлocя вiдпoвiднo дo тeмaтичнoгo 

плaну нaукoвo-дocлiдниx poбiт Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, одним із виконавців яких є дисертант – 

«Науково методична система інформатизації навчального процесу освітніх 

закладів» (державний реєстраційний номер 0111U007537), «Формування 

компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого 

навчального закладу» (державний реєстраційний номер 0111U007536).  

Тeмa диcepтaцiйнoгo дocлiджeння затверджена Вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

28.12.2013 року (протокол №5) та узгоджена в Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні при НАПН України 14.06.2016 року (протокол №5). 

Наукова новизна визначається тим, що: 

– вперше обґрунтовано методику професійно орієнтованого навчання 

інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій, яка передбачає 

проектування змісту, інтеграцію традиційних та інноваційних організаційних 

форм та методів, застосування активних та інтерактивних технологій 

навчання; розроблено та апробовано модель процесу професійно 

орієнтованого навчання майбутніх вчителів технологій інформатичним 

дисциплінам, складниками якої є такі блоки: методологічно-цільовий (мета, 

завдання, принципи, підходи); змістово-організаційний (реалізація 

спроектованого змісту інформатичних дисциплін і професійно орієнтованих 

навчальних дисциплін через форми, методи, засоби, технології навчання, 

діяльність студентів і викладача), оцінювально-результативний (критерії, 

показники, рівні та результат навчання);  

– уточнено зміст та структуру понять «інформатична компетентність» 

(результат оволодіння теоретичними знаннями про методи і засоби обробки 



інформації; набуття навичками і практичними уміннями використання 

технічних та програмних засобів, формування мотивації та психологічної 

готовності до використання існуючих та оволодіння новими інформаційно-

комунікаційними технологіями навчання), «професійно орієнтоване навчання 

інформатичних дисциплін» (цілеспрямований процес взаємодії суб’єктів 

професійної підготовки, який спрямовується на формування системи 

спеціальних професійних знань і морально-етичних норм роботи з 

інформацією та навичок використання нових інформаційних технологій для 

забезпечення майбутньої технологічної та інформаційної діяльності); 

– удосконалено форми, методи та засоби професійно орієнтованого 

навчання майбутніх учителів технологій; 

– подальшого розвитку набули особливості професійно орієнтованого 

навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в розробці навчально-методичного посібника 

«Професійно орієнтовані технології підготовки майбутніх вчителів при 

вивченні інформатичних дисциплін», який може бути використаний у 

процесі фахової підготовки майбутніх учителів технологій, методичних 

рекомендацій для організації професійно орієнтованого навчання майбутніх 

учителів технологій, методики діагностування рівнів сформованості 

інформатичної компетентності майбутніх учителів технологій.  

Одержані результати можуть бути використані в системі вищої освіти 

під час вивчення курсів «Наукові засади технологічної освіти», «Методика 

навчання у ВНЗ», а також у закладах післядипломної педагогічної освіти для 

вчителів технологій. 

Вірогідність та обґрунтованість одержаних результатів  і висновків 

дисертаційного дослідження забезпечується: методологічним та 

теоретичним обґрунтуванням вихідних положень дослідження, 

діагностичним інструментарієм, що відповідає вимогам надійності, 

вірогідності та умовам експерименту; використанням комплексу 



взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних його предмету, меті 

та завданням; застосуванням сучасних статистичних методів; відповідністю 

експериментальної роботи теоретичним положенням і висновкам. 

Упровадження результатів дослідження: Основні положення та 

результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес: 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(довідка № 1421 від 09.03.2016 р.), Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/2045 від 

21.11.2016 р.), Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка (довідка № 1017 від 13.05.2016 р.), Хмельницького 

національного університету (довідка № 843 від 02.06.2016 р.), 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка (довідка № 943 від 22.05.2016 р.). 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел 

(282 найменування, з них 2 іноземною мовою), 4 додатків на 15 сторінках. 

Повний обсяг дисертаційної роботи становить 270 сторінок, із них 185 – 

основний текст. Робота містить 16 таблиць та 20 рисунків. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено об’єкт, 

предмет, мету і завдання роботи; викладено теоретико-методологічні основи 

та методи дослідження; подано наукову новизну та практичне значення 

здобутих результатів, наведено відомості про апробацію та впровадження 

результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні основи професійно орієнтованого 

навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій» 

здійснено аналіз стану розробленості проблеми, уточнено сутність ключових 

понять дослідження, визначено особливості професійно орієнтованого 

навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій, 

розроблено модель процесу професійно орієнтованого навчання майбутніх 

учителів технологій інформатичним дисциплінам. На основі аналізу стану 



розроблення проблеми дослідження встановлено, що реформування 

професійної підготовки майбутніх учителів технологій зумовлено змінами, 

що відбуваються в сучасному українському суспільстві, характерною рисою 

якого є його глобальна інформатизація. 

Проблема підготовки вчителя технологій залишається актуальною, 

оскільки за останні десятиліття розглядаються лише окремі аспекти 

професійної та професійно орієнтованої підготовки: формування графічної 

культури, інформаційної культури, технологічної культури, проектної 

діяльності, пізнавальної діяльності та творчих умінь, підвищення якості 

техніко-технологічної підготовки і конструкторсько-технологічних знань і 

умінь.  

Автором розроблено модель процесу професійно орієнтованого 

навчання майбутніх вчителів технологій інформатичним дисциплінам, 

складниками якої є такі блоки: методологічно-цільовий (мета; завдання; 

принципи – цілеспрямованості, цілісності, професійної зорієнтованості, 

науковості, активності, гуманізації, суб’єкт-суб’єктної взаємодії; підходи – 

суб’єктний, системний, діяльнісний, особистісно зорієнтований, 

середовищний; етапи); змістово-організаційний (реалізація спроектованого 

змісту інформатичних дисциплін і професійно орієнтованих навчальних 

дисциплін через форми (лекції-бесіди, проблемні-лекції, лабораторні та 

практичні заняття із застосуванням ІКТ, робота в мережі Інтернет, семінари, 

телеконференції, проблемні групи, педагогічна та виробнича практики), 

методи (словесний, наочний, практичний, проблемного викладу, частково-

пошуковий, дослідницький, «мозковий штурм», акваріум, броунівський рух, 

ажурна пилка), засоби, технології навчання (ігрові, проектні, кейс-технології, 

професійно орієнтований тренінг; хмароорієнтовані та базові мережеві 

комп’ютерні, електронної пошти та пошуку інформації в мережі Інтернет; 

оnline-спілкування та представлення, розміщення інформації в Інтернеті; 

Web-проектування і Web-дизайну), діяльність студентів і викладача), 

оцінювально-результативний (критерії, показники, рівні та результат 



навчання – сформована інформатична компетентність майбутніх учителів 

технологій). Дієвість моделі забезпечується розробленою методикою 

професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх 

учителів технологій. 

У другому розділі «Обґрунтування методики професійно 

орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів 

технологій» здійснено проектування змісту професійно орієнтованого 

навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій, 

визначено шляхи інтеграції традиційних та інноваційних організаційних 

форм та методів, застосування активних та інтерактивних технологій 

навчання, як необхідних складових методики професійно орієнтованого 

навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій. 

Визначено функції методики професійно орієнтованого навчання 

інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій: гносеологічна, 

спрямована на пізнання навчального процесу як об’єкта конструювання; 

гуманістична, спрямована на утвердження цінності особистості студента в 

навчальному процесі; проектувальна, спрямована на проектування змісту, 

форм, методів навчання і практичної діяльності учасників педагогічного 

процесу, виборі найбільш ефективних педагогічних, методичних прийомів 

вирішення конкретних ситуацій; нормативна, що підтримує дотримання 

педагогічних норм, що виконують функцію цінностей в освітній діяльності; 

рефлекторна, що забезпечує осмислення суб’єктами навчального процесу 

основ своєї діяльності. До інноваційних технологій навчання віднесено: 

інформаційні технології, технологію міждисциплінарних завдань, ігрові 

(ділові, навчально-рольові, дидактичні ігри, ігри-тренінги, професійно 

орієнтовані ігри), проектні (інформаційно-аналітичні, імітаційно-ігрові, 

спеціалізовані професійно орієнтовані), кейс-технології (синтез технологій 

колективного навчання, дослідницької аналітичної технології, технології 

«створення успіху»), професійно орієнтований тренінг (визнання цінності 

особистості кожного студента, об’єктивація поведінки і дослідницька 



спрямованість – самостійний пошук вирішення проблем); хмароорієнтовані 

технології (система управління навчанням, що реалізована на базі відкритої 

платформи MOODLE, соціальні мережі, wiki-система, інтегроване хмарне 

середовище на базі відкритої системи OwnCloud). 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

методики професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін 

майбутніх вчителів технологій» визначено критерії, показники та 

схарактеризовано рівні сформованості інформатичної компетентності 

майбутніх учителів технологій, висвітлено організацію та методику її 

діагностування; представлено хід та результати констатувального та 

формувального етапів,  здійснено порівняльний аналіз результатів дослідно-

експериментальної роботи. 

З метою аналізу та встановлення кількісно-якісних характеристик 

сформованості інформатичної компетентності майбутніх учителів 

технологій визначено такі критерії з відповідними показниками, а саме: 

мотиваційний – сформованість професійних установок, інтересів, бажань 

займатись майбутньою педагогічною роботою вчителя технологій, 

соціальних мотивів особистісного та професійного зростання; рівня 

навчально-пізнавальної і професійної мотивації для вивчення 

інформатичних дисциплін, наполегливості у формуванні професійних знань, 

умінь, якостей; інтересів та схильності до майбутньої професійної 

діяльності вчителя технологій; пізнавального інтересу до набуття нових 

знань і формування інформатичних умінь; мотивації на успіх у навчанні; 

потреби в саморозвитку й самовираженні; когнітивний – повнота засвоєння 

знань з інформатики і ІКТ, а також знання: основних принципів організації і 

можливостей локальних і глобальних комп’ютерних мереж; програмного і 

програмованого забезпечення; правил побудови ефективної мережевої 

комунікації; сутності та застосовування сучасних засобів інформаційно-

комунікаційних технологій для практичного розв’язання завдань 

майбутніми вчителями технологій; діяльнісний – повнота засвоєння 



навчальних дій щодо застосування засобів ІКТ; ступінь сформованості 

професійних умінь і навичок (вміння здійснювати пошук, зберігання, 

обробку, аналіз мережевої інформації; навички ефективно діяти в 

нестандартних ситуаціях, творчого підходу до вирішення професійних 

проблем; побудови ефективної ділової та міжособистісної комунікації на 

уроках технологій); особистісно-рефлексивний – адекватна самооцінка 

власних можливостей у використанні інформаційних технологій, 

інформаційних ресурсів, упевненість у їх виборі та реалізації; наявність 

власної позиції щодо застосування інформаційних технологій у професійній 

діяльності для розв’язання професійних задач; прагнення до 

самоактуалізації, саморозвитку, постійної роботи над собою у сфері 

інформаційних технологій; прагнення до професійного самовдосконалення 

на основі інформаційних технологій; здатність адекватно орієнтуватися в 

інформаційних інноваціях; здатність брати на себе відповідальність за 

інформатизацію професійної діяльності; самоаналіз і самооцінка 

професійної діяльності на основі інформаційних технологій; здатність 

адекватно оцінювати власні досягнення в галузі інформатики, свій рівень 

інформатичної компетентності; уміння визначати переваги і недоліки 

власної компетентності в галузі трудового навчання та інформаційних 

технологій; уміння визначати резерви свого подальшого професійного 

зростання; уміння регулювати свою інформатичну діяльність і ставлення до 

неї. 

Експериментальна перевірка ефективності методики професійно 

орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів 

технологій передбачала усвідомлення студентами важливості викладання 

інформатичних дисциплін на засадах соціотехнічності та перспектив 

використання набутого знання в майбутній професійній діяльності та 

інформатичному середовищі; застосування активних та інтерактивних 

форм, методів, освітніх технологій організації професійно орієнтованого 

навчання, спрямованого на відпрацювання вмінь та розвиток професійно 



значущих (інтелектуальних, комунікативних, рефлексивних) здібностей 

студентів; формування у майбутніх вчителів технологій досвіду майбутньої 

професійної діяльності у процесі проходження педагогічної практики, що 

дало авторці підстави для формулювання обґрунтованих наукових 

висновків. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та 

авторефераті 

За темою дисертації опубліковано 18 одноосібних публікацій, серед 

них 6 опубліковано у фахових виданнях, 9 тез конференцій; 1 навчально-

методичний посібник. Дві статті опубліковано у зарубіжному виданні. 

У наукових працях повною мірою відзеркалено всі розділи 

рецензованої дисертації. До того ж матеріали дисертаційної роботи були 

обговорені на 9 Всеукраїнських та 5 міжнародних конференціях. 

Автореферат дисертації Чирва Г. М. «Методика професійно 

орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів 

технологій» цілком відображає текст дисертації та результати дисертаційного 

дослідження. 

Додатки доповнюють основний зміст дисертації та ілюструє практичні 

розробки автора, що посилює роботу та сприяє її впровадженню в практику 

підготовки майбутніх учителів технологій 

Зауваження щодо змісту дисертації. 

Під час рецензування дисертаційної роботи виникли такі зауваження: 

1. У розділі І дисертації при аналізі нормативно-законодавчої бази в 

сфері інформатизації та розвитку освіти автор опирається на документи 

датовані 1992 (7 8. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-

XII), 1998 (79. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 

від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР), 2004 роками (177. Про затвердження 

Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі 

вищої освіти і науки України на 2004–2005 роки : Наказ № 49 від 23.01.04 ), 

2005 (175.Постанова Верховної Ради України «Про проведення 



парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в 

Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 15, ст. 248)). 

2. Автор дисертації на С. 15 продовжує доводити актуальність теми 

дослідження, що потрібно було завершити у вступі, апелюючи до того, що в 

останнє десятиліття впровадження засобів інформаційних технологій значно 

змінює технологічні процеси, з’являються нові робочі місця, що 

передбачають виконання працівником істотно інших професійних функцій 

(наприклад, медичної сфери (комп’ютерний томограф змінив процедуру 

діагностики), банківської сфери (застосування пластикових карток 

розширило види послуг для розрахунків). Ускладнення професійних завдань 

вимагає відповідної підготовки випускників ВНЗ, зокрема й педагогічних. 

3. Доцільно було б подати аналіз понять «інформація», 

«інформатика», «інформатичні дисципліни» (п. 1.2) у вигляді схем і таблиць, 

що покращило б  сприйняття проведеної дисертанткою аналітичної 

діяльності. 

4. Наведений у розділі І (С. 30-43) опис компетентнісного підходу у 

підготовці майбутніх учителів технологій доцільно було б виділити в 

окремий параграф. 

5. Дисертанткою не розкрито, як саме застосування активних методів 

навчання у контексті формування знань, умінь і навичок з інформатичних 

дисциплін (С. 53) сприяє оволодінню графічною грамотою, формуванню 

естетичного художнього смаку, поглибленню знань основ економіки, з основ 

здоров’я, охорони праці та безпеки життєдіяльності, хоча ідея 

міждисциплінарних зв’язків вважається перспективною в контексті 

дослідження, а у п. 2.2 розкрито інтеграцію традиційних та інноваційних 

організаційних форм та методів навчання майбутніх учителів технологій. 

6. Опис технології міждисциплінарних завдань (С. 128-131) доцільно 

було б розмістити у п. 2.2, оскільки його назва та зміст цьому найкраще 

відповідають. 



7. Дослідження значно виграло б від наведення прикладів проектної 

діяльності, хмароорієнтованої та кейс-технології підготовки майбутніх 

учителів технологій у контексті професійно орієнтованого навчання 

інформатичних дисциплін у тексті дисертаційної роботи. 

Зазначені зауваження і побажання не знижують теоретичного, 

методичного й практичного значення виконаної Г.М. Чирвою дисертаційної 

роботи.  

Висновок 

Дисертаційна робота Чирви Ганни Миколаївни «Методика професійно 

орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів 

технологій», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(технічні дисципліни), є завершеною працею, в якій отримані нові науково-

обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують групу проблем, 

пов’язаних із удосконаленням підготовки майбутніх учителів технологій. 

За актуальністю обраної теми, науковою новизною і практичним 

значенням отриманих результатів робота Чирви Ганни Миколаївни 

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», що висуваються до 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). 

 

Офіційний опонент: 

 


