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1. Актуальність теми дисертаційного дослідження. Використання 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в сучасній освіті, 

залучення електронних навчальних засобів, цифрових освітніх ресурсів, 

створення цифрового освітнього середовища професійної підготовки 

майбутніх фахівців є одним із нагальних завдань вищої освіти. Саме 

цифровізація освітнього процесу в умовах розвитку інформаційного 

суспільства може бути реальним чинником оновлення сучасної освіти. 

Відповідно до цього змінюються традиційні підходи до змісту освіти, 

зокрема, в трудовому навчанні учнів. Сучасний розвиток суспільства та 

виробництва потребує не лише навчання учнів запам’ятовувати і 

відтворювати техніко-технологічні знання та прийоми роботи інструментом, 

а й застосовувати набуті знання та вміння на практиці під час вирішення 

творчих проблем і формування відповідного досвіду. 

У цьому контексті дисертаційна робота М. Бєлікової є надзвичайно 

актуальною, а опрацьовані в ній теоретичні та практичні проблеми 

допомагають знайти відповіді на конкретні питання щодо удосконалення 

процесу підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій. 

Дисертаційне дослідження М. Бєлікової виконано відповідно до плану 

науково-дослідної роботи кафедри теорії і практики початкової освіти в 

межах комплексної теми дослідження «Професіоналізм педагога: теоретичні і 

методичні аспекти» (номер державної реєстрації – 0115U003313). Тему 
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дисертації затверджено Вченою радою ДВНЗ ,,Донбаський державний 

педагогічний університетˮ (протокол № 3 від 11. 10. 2018 р.). 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Відповідно до мети 

дисертаційного дослідження, яка полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

перевірці на практиці технології використання електронних освітніх ресурсів 

у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, дисертанткою вирішено низку наукових завдань, зокрема 

розкрито основні аспекти теорії та практики використання електронних 

освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід; визначено 

специфіку та структуру ІК-компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій у складі професійної компетентності; спроєктовано 

авторський електронний освітній ресурс – електронний підручник ,,Художня 

обробка деревиниˮ для професійної підготовки майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій; змодельовано технологію використання електронних 

освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій для формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності майбутніх фахівців, визначено педагогічні умови її 

впровадження; розроблено критерії, показники та рівні сформованості ІК-

компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій у 

структурі професійної компетентності; експериментально перевірено 

ефективність технології використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій. 

Науковий апарат дисертаційного дослідження, його наукова новизна в 

цілому сформульовано коректно. Структура і логіка розгортання 

дослідницького пошуку переконлива: від розгляду науково-теоретичних засад 

дослідження і визначення сутності ключових понять до апробації технології 
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використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці 

майбутніх учителів трудового навчання і технологій.  

Авторкою чітко визначено науково-методологічне підґрунтя 

розробленої технології використання електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій, 

зокрема загальнофілософські та загальнонаукові методологічні підходи: 

системний, компетентнісний, діяльнісний, інформаційний. Привертає увагу 

виокремлення дисертанткою основних принципів проєктування електронних 

освітніх ресурсів: традиційних / загальнодидактичних (науковості, 

доступності, системності і послідовності, свідомості і активності навчання, 

наочності) та інноваційних (індивідуалізації навчання, адаптивності, 

інтерактивності, структурно-функціонального зв’язку, повноти, 

комплементарності).  

Вважаємо, що вагомим результатом дисертаційної роботи є джерельна 

база, яка відповідає вимогам до педагогічного дослідження в галузі теорії та 

методики професійної освіти, інформатизації освіти, свідчить про обізнаність 

авторки з усіма існуючими типами джерел, що стосуються засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій. На різних етапах наукового 

пошуку було використано 307 найменувань, із них 42 – іноземною мовою.  

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані 

М. Бєліковою, ґрунтуються на глибокому аналізі наукової та науково-

методичної літератури, опрацюванні значної кількості емпіричного матеріалу. 

Матеріал викладено відповідно до плану роботи. Загальні висновки 

дисертації та висновки за розділами ґрунтуються на результатах проведеного 

дослідження та відображають зміст викладеного матеріалу. Отже, у цілому 

можна констатувати їх аргументованість та завершеність. 

3. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

вперше розроблено й експериментально перевірено технологію використання 
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електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій; визначено та перевірено педагогічні умови 

використання ЕОР у професійній підготовці фахівців спеціальності 014 

Середня освіта (Трудове навчання і технології); сформульовано загальні і 

специфічні принципи проєктування електронних освітніх ресурсів для 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій, дотримання 

яких прямо впливає на ефективність формування їхньої інформаційно-

комунікаційної компетентності. 

Важливе науково-теоретичне значення має уточнення понять 

інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів трудового 

навчання і технологій у структурі професійної компетентності; критеріїв та 

показників діагностування сформованості ІК-компетентності майбутніх 

фахівців трудового навчання і технологій у структурі професійної 

компетентності; удосконалення змісту і методів професійної підготовки 

вчителів трудового навчання і технологій.  

Перераховані наукові результати, отримані авторкою, є її особистим 

внеском у вирішення важливої науково-теоретичної проблеми – формування 

професійної компетентності вчителів трудового навчання і технологій. У 

цілому, слід зазначити, що дисертаційна робота М. Бєлікової є завершеним 

науковим дослідженням, виконаним на високому науковому рівні, яке 

містить вагомі теоретичні узагальнення і практичні результати наукового 

пошуку в галузі теорії і методики професійної освіти. 

4. Значення одержаних результатів для науки й практики полягає в 

їх достатній готовності до впровадження в освітній процес професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій для розвитку 

в них ІК-компетентності, зокрема авторкою розроблено електронний 

підручник ,,Художня обробка деревини” для студентів бакалаврського рівня 

вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання і 
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технології); навчально-методичний посібник ,,Мультимедійні навчальні 

засоби в підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій”; 

навчальний модуль ,,Електронні освітні ресурси в сучасній технологічній 

освіті”. 

Висновки та основні положення дисертації можуть бути використані в 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій, науково-педагогічній підготовці здобувачів бакалаврського та 

магістерського рівнів вищої освіти, самоосвітній діяльності студентів ЗВО. 

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки 

на засіданнях кафедри теорії і практики початкової освіти та кафедри 

педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Державного 

вищого навчального закладу ,,Донбаський державний педагогічний 

університет” (упродовж 2015 – 2020 років), вони апробовані на численних 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Основні теоретичні 

положення й результати дослідження відображено в 10 публікаціях (7 – 

одноосібних). Серед них 1 навчально-методичний посібник, 5 статей у 

провідних наукових фахових виданнях України, 1 – у періодичному 

науковому міжнародному виданні, 3 – в інших виданнях. В опублікованих 

працях висвітлені основні наукові положення дисертації, які становлять 

наукову новизну та винесені на захист. Оформлення дисертації та 

автореферату здійснено з дотриманням вимог МОН України. 

Аналіз змісту автореферату та дисертації доводить ідентичність їх 

структури, логіки викладання матеріалу, відповідність основних положень та 

висновків за розділами та підсумковим висновкам. Зміст автореферату 

відображає основні положення та узагальнення, що містить дисертаційне 

дослідження. 

5. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. У 

цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, необхідно зробити 
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певні зауваження та вказати на деякі положення роботи, що вважаються 

дискусійними: 

1. В першому розділі дослідження авторкою заявлено про вивчення та 

узагальнення зарубіжного досвіду підготовки вчителів трудового навчання 

і технологій. Вважаємо, що це питання розкрито не в повній мірі, оскільки 

наведена інформація щодо загальних тенденцій організації трудового 

навчання в декількох країнах, зокрема Великій Британії та Фінляндії, не дає 

цілісну картину цього процесу. 

2. Одне із ключових понять дослідження, а саме категорія ІК-компетентності 

розглядається в дослідженні М. Бєлікової як один із складників у структурі 

професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання і 

технологій. У той самий час, ІК компетентність є однією із восьми 

ключових в системі компетентностей особистості, її називають 

трансверсальною, оскільки сформована інформаційно-комунікаційна 

(інакше – цифрова) компетентність сприяє досягненню інших 

компетентностей (у сферах мов, математики, вміння навчатись, культурної 

обізнаності тощо). Поясніть, як, на Вашу думку, співвідносяться ці поняття. 

3. Вважаємо не зовсім коректним віднесення низки принципів проєктування 

електронних освітніх ресурсів (індивідуалізації навчання, адаптивності, 

інтерактивності, структурно-функціонального зв’язку, повноти, 

комплементарності) до інноваційних. Усі названі принципи давно відомі як 

специфічні для електронних засобів навчання, відповідність цим 

принципам є однією із вимог їх побудови. 

4. Під час експериментального впровадження розробленої технології при 

залученні значної кількості електронних освітніх ресурсів з трудового 

навчання і технологій (як авторського електронного підручника, так і низки 

ресурсів інших авторів)   слід  було   б   приділити   більше  уваги питанням 
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