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 Сокотова Юрія Вікторовича на тему: 

 «Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в 

умовах професійно-технічного училища», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти 

1. Актуальність теми. 

 Сьогодні актуалізується необхідність формування у майбутніх 

робітників компетентностей, що дозволять випускникам забезпечити 

конкурентоздатність і мобільність на ринку праці та перспективу кар’єрного 

зростання впродовж життя. Здатність держави підтримувати на належному 

рівні підготовку робітничих кадрів, забезпечувати ефективне 

функціонування галузей виробництва, будівництва і сфери послуг – це чи не 

найголовніше стратегічне її завдання. Саме професійно-технічна освіта є 

одним із лідерів щодо задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих 

і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.  

 Тема дослідження Ю.В. Сокотова тісно пов’язана з державною 

стратегією розвитку професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до 

викликів сучасності. Система професійно-технічної освіти забезпечує 

кожного бажаючого члена суспільства як обов’язковою загальною, так і 

наступною професійною освітою. При такому підході лише висока 

кваліфікація і сучасна професія для випускників професійно-технічних 

училищ (ПТУ) можуть стати певним гарантом зайнятості і захисту від 

безробіття.  

Сучасні кваліфіковані робітники покликані володіти здатністю до 

технічного і художнього проектування, інтегрованими професіями і 



професіями широкого профілю з різними рівнями кваліфікації, виявляти 

креативність у нестандартних виробничих ситуаціях. 

Крім своїх функціональних обов’язків, майбутній фахівець повинен 

володіти сучасними інформаційними технологіями, знанням новітніх 

досягнень, бути мобільним, швидко адаптуватись до змін на виробництві і 

постійно підвищувати свій професійний рівень. Тому необхідним є 

розроблення нових підходів до зростання якості професійно-технічної освіти, 

що має на меті загальне підвищення рівня підготовки кваліфікованих 

робітників.  

Грунтовний аналіз монографій, дисертацій та інших наукових праць  

дав змогу Сокотову Ю.В. зробити висновок, що конструкторсько-

технологічна підготовка майбутніх столярів як об’єкт самостійного і 

системного дослідження не розглядалась ні в теоретичному, ні в 

практичному аспектах.  

Посилюють актуальність теми дослідження і суперечності між: 

вимогами роботодавців до професійних умінь фахівців та недостатнім рівнем 

їх підготовки у ПТУ; потребою застосування у підготовці столярів 

інформаційно-комунікативних технологій та недостатньою розробленістю 

відповідних програм. 

Отже, суспільно-виробнича потреба в кадрах робітничої кваліфікації, 

недостатній ступінь дослідження проблеми конструкторсько-технологічної 

підготовки майбутніх столярів у системі професійно-технічної освіти 

свідчать про доцільність її дослідження. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Поняттєво-термінологічний апарат наукового пошуку обґрунтовано 

дисертантом методологічно грамотно з урахуванням специфіки професійної 

діяльності фахівців робітничих професій та місця в ній конструкторсько-

технологічної діяльності і художньо-технічної творчості.  



Усі структурні компоненти роботи чітко узгоджені між собою. 

Предмет дослідження логічно пов'язаний з об’єктом і метою, відповідно до 

якої поставлені завдання.  

Дослідження проводилося в три етапи впродовж 2014-2019 років і 

результати його впроваджено в освітній процес   Тернопільського  вищого  

професійного училища № 4 імені Михайла Паращука, Кременецького  

професійного ліцею та Вищого професійного  училища № 1 міста Рівне.   

Правильно обрана дисертантом науково-методологічна основа дає 

підстави стверджувати про високий ступінь обґрунтованості наукових 

положень. 

Висновки і рекомендації  дослідження є достатньо обґрунтованими і 

відповідають поставленим завданням. Виклад матеріалу в дисертації є 

науковим, послідовним і логічним. 

3. Наукова новизна і достовірність наукових положень 

дисертаційного дослідження. 

Аналіз дисертації Сокотова Ю. В. свідчить про незаперечність 

наукової новизни та практичної значущості одержаних результатів, а саме: 

 розроблено та обґрунтовано модель конструкторсько-технологічної 

підготовки столярів в умовах ПТУ із застосування спеціалізованих САПР у 

процесі надання послуги з проєктування меблевих виробів, складниками якої 

є: цільовий (мета; методологічні підходи; загальнодидактичні і специфічні 

принципи); змістово-технологічний (зміст, методи, засоби, форми 

конструкторсько-технологічної підготовки; педагогічні умови та етапи 

конструкторсько-технологічної підготовки); результативно-діагностичний 

(критерії, показники і рівні готовності до конструкторсько-технологічної 

діяльності) блоки; 

 визначено й обґрунтовано педагогічні умови конструкторсько-

технологічної підготовки столярів в умовах ПТУ: професійна спрямованість 

змісту навчальних завдань; використання спеціалізованого програмного 

середовища САПР; урахування під час навчання учнів конструюванню 



технологічних етапів виготовлення столярно-меблевої продукції; залучення 

майбутніх столярів до конструкторсько-технологічної діяльності за 

допомогою навчальних проєктів; 

 уточнено структуру, критерії, показники та рівні готовності до 

конструкторсько-технологічної діяльності столярів в умовах ПТУ; 

 конкретизовано тлумачення понять «конструкторсько-технологічна 

підготовка майбутніх столярів», «спеціалізовані САПР меблів». 

Подальшого розвитку набули теоретичні та методичні аспекти 

конструкторсько-технологічної підготовки столярів із застосування 

спеціалізованих САПР меблів в умовах ПТУ. 

4. Значущість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

зміст, форми і методи конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх 

столярів втілено у практику ПТУ. За результатами дослідження 

удосконалено зміст навчальних предметів «Інформаційні технології» та 

«Основи конструювання меблів», розроблено і впроваджено методичні 

рекомендації до організації конструкторсько-технологічної підготовки 

майбутніх столярів на основі застосування спеціалізованих САПР меблів в 

умовах ПТУ. Матеріали дослідження можуть бути використані науковцями 

та педагогами в удосконаленні підготовки майбутніх столярів щодо надання 

професійної послуги з проєктування меблевих виробів із застосуванням 

спеціалізованих САПР меблів.  

5. Повнота викладу основних результатів дисертаційного 

дослідження в наукових фахових виданнях. 

Для розв’язання поставлених завдань автором опрацьовано 228 

наукових джерел. Усі наукові положення, висновки і результати дослідження 

Сокотова Ю. В. знайшли повне відображення у 9 наукових публікаціях, всі – 

одноосібні, в тому числі: 3 – статті в наукових фахових виданнях України; 2 

– у закордонних наукових періодичних виданнях; 3 – у матеріалах наукових 



конференцій; 1 – методичні рекомендації щодо дизайну меблів у середовищі 

PRO100.  

Аналіз змісту і проблематики наукових праць дисертанта, свідчить 

про відображення основних результатів  кожного з розділів дисертаційного 

дослідження, обсяг і якість яких відповідають вимогам. 

6. Відповідність структури та змісту дисертації вимогам щодо 

кандидатських дисертацій.  

Структура дисертаційного дослідження Сокотова Ю. В. зумовлена 

його змістом. Дисертація складається з анотацій українською та англійською 

мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (228 

найменування, з них 4 – іноземною мовою) і 7 додатків на 43 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації – 239 сторінок, основний зміст викладено на 169 

сторінках, який містить 10 таблиць, 15 рисунків. 

У вступі обґрунтовано актуальність і своєчасність дослідження обраної 

проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання, методи дослідження, 

розкрито його наукову новизну, теоретичну і практичну значущість, описано 

апробацію і впровадження основних результатів. 

У першому розділі дисертації «Конструкторсько-технологічна 

підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища як 

педагогічна проблема» подано аналіз проблеми конструкторсько-

технологічної підготовки кваліфікованого робітника на основі вивчення 

літературних джерел, розкрито її сутність, зміст і структуру, обґрунтовано 

науково-методичні аспекти САПР у підготовці майбутнього столяра та 

виокремлено структуру готовності майбутніх столярів до конструкторсько-

технологічної діяльності.  

Проведений дисертантом аналіз літератури, монографій, наукових 

статей дає підстави стверджувати, що конструкторсько-технологічна 

підготовка майбутнього столяра – це синтез (вищий ступінь інтеграції) 

основних її складників: конструкторського, технологічного, художньо-



естетичного, графічного та практичного, які проявляються у відповідній 

креативній діяльності майбутніх фахівців з урахуванням їх індивідуальних 

особливостей (відмінностей).  

Сокотов Ю. В. наголошує, що успішність професійної діяльності 

майбутнього столяра визначається передусім рівнем готовності (низьким, 

середнім, достатнім, творчим) його до конструкторсько-технологічної 

діяльності, складниками якої є когнітивний (загальнонаукова, професійна, 

управлінсько-функціональна компетентності) та операційний (професійні 

уміння, які допомагають застосовувати знання на практиці та здатність із 

запропонованих засад робити правильний висновок, уміння розв’язувати 

фізико-технічні задачі, креативність мислення) компоненти, а також  критерії 

(мотиваційно-особистісний, когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-поведінковий, 

рефлективно-результативний). 

У другому розділі «Педагогічні умови та модель конструкторсько-

технологічної підготовки майбутніх столярів в умовах професійно-

технічного училища» автором обґрунтовано підходи і принципи 

конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів, визначено 

педагогічні умови та побудована модель такої  підготовки фахівців столярної 

справи  в умовах ПТУ.  

Формування якісної теоретичної і практичної готовності до 

конструкторсько-технологічної діяльності здійснювалося з  врахуванням 

обґрунтованих методологічних підходів: системного, компетентнісного та 

діяльнісного. 

Дисертантом визначено принципи  професійного навчання:  

традиційні – наочності, зв’язку теорії з практикою, індивідуалізації, 

міжпредметних зв’язків, професійної спрямованості навчання; специфічні – 

технологічності, партнерства і співробітництва. 

Отримані результати, а також урахування результатів аналізу 

педагогічної теорії дозволили Сокотову Ю. В. визначити і обґрунтувати 

педагогічні умови конструкторсько-технологічної підготовки столярів: добір 



спеціалізованого програмного забезпечення САПР, професійна 

спрямованість навчальних завдань, урахування під час навчання 

конструюванню учнів технологічних етапів виготовлення столярно-меблевої 

продукції, використання навчальних проєктів. 

Аналіз структури, змісту, моделей професійної підготовки сучасного 

робітника, підходів і принципів професійного навчання в системі ЗПТО дали 

змогу спроєктувати модель конструкторсько-технологічної підготовки 

майбутніх столярів в умовах ПТУ блоки якої, цільовий, змістово-

технологічний та результативно-діагностичний, об’єднані між собою 

структурно-функціональними зв’язками, що в сукупності забезпечують 

ефективність конструкторсько-технологічної підготовки столяра в умовах 

ПТУ. 

У третьому розділі роботи «Дослідно-експериментальна перевірка 

ефективності конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів в 

умовах професійно-технічного училища» розкрито організацію та здійснення 

формувального експерименту, основні його етапи та результати. 

Проведена експериментальна робота підтвердила, що результатом 

реалізації моделі конструкторсько-технологічної підготовки столярів в 

умовах ПТУ є підвищення рівня готовності учнів ПТУ до надання 

професійної послуги з комп’ютерного конструювання меблів з урахуванням 

інноваційного розвитку матеріально-технічної бази сучасних меблевих 

підприємств.  

Перевірено та експериментально доведено ефективність визначених і 

обґрунтованих педагогічних умов та моделі  конструкторсько-технологічної 

підготовки столярів  і використання розробленого методичного забезпечення 

з вивчення спеціалізованих САПР меблів у змісті навчальних предметів 

«Інформаційні технології» та «Основи конструювання меблів» відповідно на 

першому та третьому курсах навчання столярів у ПТУ.  

Окрім цього слід зазначити, що висновки і пропозиції, які містяться в 

дисертації, достатньою мірою оригінальні, що обумовлюється вдало обраною 



методологією дослідження, зокрема використання спектру теоретичних і 

емпіричних методів дослідження, методів математичної статистики 

(критерію Пірсона та медіанного критерію).  

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що представлена 

дисертаційна робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, 

результати якого мають важливе теоретико-методичне та практичне значення 

для розв’язання завдань конструкторсько-технологічної підготовки 

майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища. 

7. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи кандидатську дисертацію Сокотова Ю. В., 

доцільно висловити деякі зауваження та побажання: 

1.  У теоретичній частині роботи доцільно було б розширити огляд 

та критичний аналіз дискусійних тез і наукових поглядів дослідників 

конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх фахівців та ширше 

обґрунтувати позицію автора щодо її удосконалення. 

2. Педагогічні умови є складником моделі конструкторсько-

технологічної підготовки (с. 8 автореферату, с.127 дисертації). Водночас 

автор виокремлює модель і педагогічні умови у два окремі пункти наукової 

новизни, що, на нашу думку, є не зовсім доречним. 

3.   В авторефераті (с. 9)  серед комп’ютерних технологій окрім 

САПР згадуються CAD/CAE системи, але сама суть цих технологій  

фактично не розкривається. Варто було б її схарактеризувати. 

4.  У підрозділі 2.2 дисертації слід було конкретизувати педагогічну 

умову «Урахування під час навчання учнів конструюванню технологічних 

етапів виготовлення столярно-меблевої продукції».  

5. Педагогічний експеримент, в основному, зорієнтовано на перевірку 

ефективності використання САПР у процесі підготовки майбутніх столярів. 

Вважаємо, що доцільніше було б зосередитися на комплексній 

експериментальній перевірці усіх виокремлених  педагогічних умов. 



 


