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Актуальність теми виконаної роботи та зв'язок із планами відповідних 

галузей науки. Ринок праці в Україні постійно потребує висококваліфікованих 

фахівців робітничих спеціальностей. Професійно-технічна освіта є одною з 

найважливіших освітніх систем, інтегрованих з виробництвом та сферою 

послуг. Професійно-технічна освіта неухильно рухається у напрямку системних 

реформ, що потребує пошуку, розробки та впровадження в освітній процес 

інноваційних підходів професійної підготовки кваліфікованих робітників. З 

огляду на це дисертація Сокотова Юрія Вікторовича є безумовно своєчасною та 

затребуваною для педагогічної науки та практики. 

Актуальність та значущість теми дисертаційного дослідження 

підтверджують зазначені Сокотовим Ю.В. суперечності між: потребою 

сучасних виробництв у висококваліфікованих фахівцях за професією «Столяр» 

і недостатнім рівнем їхньої підготовки;  потребою у теоретичному та 

методичному обґрунтуванні конструкторсько-технологічної підготовки 

столярів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і 

недостатньою розробленістю проблеми реалізації спеціалізованих САПР в 

ПТУ; вимогами сучасного ринку праці до реалізації професійних функцій 

майбутніх столярів і відсутністю у ПТУ моделі конструкторсько-технологічної 

підготовки столярів задля надання професійної послуги з проєктування 

меблевих виробів. 

Наукове дослідження Сокотова Ю.В. ґрунтується на чинних законодавчих і 

нормативних документах, виконане відповідно до перспективного плану 

досліджень у Тернопільському національному педагогічному університеті імені 



Володимира Гнатюка та частково у рамках теми науково-дослідної роботи: 

«Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей 

засобами сучасних інформаційних технологій» (0112U000273). Тема дисертації 

затверджена вченою радою Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 6 від 23.02.2016 р.). 

  Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків та результатів дисертації. Обґрунтованість наукових положень, 

висновків, рекомендацій підтверджено результатами дослідження і відповідає 

вимогам до кандидатських дисертацій. Сокотов Ю.В. чітко визначив об’єкт, 

предмет, мету дослідження. Поставлені завдання сформульовано послідовно, 

логічно, що дозволило всебічно висвітлити проблему конструкторсько-

технологічної підготовки майбутніх столярів в умовах професійно-технічного 

училища відповідно до мети наукового пошуку. Для виконання завдань 

дисертантом було обрано ефективні методи  наукового дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків. Список 

використаних джерел містить 228 найменувань. Загальний обсяг дисертації 183 

сторінки. 

Наукові факти, одержані здобувачем. Найбільш суттєвими результатами 

дисертації є:  

- розробка та обґрунтування моделі 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; 

- визначення й обґрунтування педагогічних умов 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; 

- уточнення структури, критеріїв, показників та рівнів готовності до 

конструкторсько-технологічної діяльності столярів в умовах ПТУ; 

- конкретизація тлумачень 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. 

Вірогідність результатів засвідчується якісно проведеною дослідно-

експериментальною перевіркою отриманих результатів. Висновки 

дисертаційної роботи логічні та переконливі.  

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Дисертаційна робота        

Сокотова Ю.В. відзначається цілісністю та завершеністю змісту викладеного 

матеріалу. 

 У вступі переконливо доведена актуальність дослідження, чітко 

сформульовані суперечності, об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження; 

розкрито основні концептуальні положення, наукову новизну та практичне 

значення; подано інформацію про апробацію, впровадження отриманих 

результатів, публікації дисертанта. 

У першому розділі «Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх 

столярів в умовах професійно-технічного училища як педагогічна проблема» 

розкрито сутність конструкторсько-технологічної підготовки кваліфікованого 

робітника, визначено зміст і структуру конструкторсько-технологічної 

підготовки майбутнього столяра в умовах професійно-технічного училища, 

з’ясовано структуру готовності майбутніх столярів до конструкторсько-

технологічної діяльності. 



Означення сутності конструкторсько-технологічної діяльності 

кваліфікованих робітників дисертантом проведено на основі ретельного  

аналізу взаємозв’язку понять «проєктування», «конструювання», «технологія», 

«особливості підготовки кваліфікованих робітників у ПТУ».  

Важливим вважаємо наголос автора на індивідуальних особливостях учнів 

при з’ясуванні сутності сучасної конструкторсько-технологічної підготовки, 

адже робота зі столярними виробами вимагає індивідуального підходу, 

продумування алгоритмів діяльності, прийняття креативних рішень. Зміст і 

структуру конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів в 

умовах професійно-технічного училища Сокотов Ю.В. розглядає у широкому 

форматі як з позицій вимог ринку праці, так  й відповідно кваліфікаційним 

вимогам до випускника ПТУ.  Основні недоліки у професійній підготовці учнів 

дисертант пов’язує із нагальною потребою у поглибленні вивчення методів 

промислового та навчального проєктування об’єктів майбутньої професійної 

діяльності столярів, зокрема, меблевих наборів. 

У змісті конструкторсько-технологічної підготовки дисертант враховує 

функцій проєктування, організації, інформування, оперативного планування і 

прийняття технічного чи соціально-економічного рішення в умовах 

виробництва. 

У структурі готовності майбутніх столярів до конструкторсько-

технологічної діяльності обґрунтовано наявність 4 основних складових: 

мотиваційно-особистісної, когнітивно-пізнавальної, діяльнісно-поведінкової, 

рефлексивно-результативної. Логічним продовженням є виокремлення 

однойменних критеріїв готовності майбутніх столярів до конструкторсько-

технологічної діяльності, відповідних показників та рівнів означеної готовності. 

Такий діагностичний апарат дозволяє коректно і прозоро аналізувати 

результати експериментальної роботи. 

У другому розділі дисертації «Педагогічні умови та модель конструкторсько-

технологічної підготовки майбутніх столярів в умовах професійно-технічного 

училища» проведено теоретичне обґрунтування підходів і принципів 



конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів, визначено 

педагогічні умови конструкторсько-технологічної підготовки столярів в умовах 

професійно-технічного училища, подано детальний опис моделі 

конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів. 

За основні методологічні підходи Сокотов Ю.В. обрав системний, 

діяльнісний та компетентнісний, що сприяло багатовекторності дослідження 

конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів. Актуалізація 

принципів професійного навчання та обраний методологічний комплекс 

забезпечив ефективність та інноваційність розробленої моделі  та релевантність 

авторських педагогічних умов конструкторсько-технологічної підготовки 

столярів в умовах професійно-технічного училища. 

Серед можливих шляхів покращення конструкторсько-технологічної 

підготовки дисертантом обрано обґрунтоване використання САПР (Системи 

автоматизованого проектування) у навчальному процесі та внесення змін у 

навчальну програму підготовки столярів у професійно-технічному училищі. З 

цією метою було проведено аналіз САПР різних типів відповідно до прийнятої 

класифікації та досліджено можливості їх застосування для покращення 

конструкторсько-технологічної підготовки столяра, визначено послідовність 

використання САПР учнями у процесі навчання проєктуванню меблів. 

Проведений етап дослідження забезпечив розробку оптимальної методики 

конструкторсько-технологічної підготовки на основі інтеграції набутих учнями 

знань під час вивчення предметів  в межах однієї кваліфікації. Зміни у змісті 

навчальних предметів «Інформаційні технології» та «Основи конструювання 

меблів» узгоджувалися з підприємствами та призначалися не лише для 

навчання, а й, враховуючи їх інноваційність, для перепідготовки та підвищення 

кваліфікації робітників.  

Педагогічні умови, запропоновані Сокотовим  Ю.В. вирізняються чіткою 

професійною спрямованістю, використанням спеціалізованих інформаційних 

технологій, створенням креативного навчального середовища: професійна 

орієнтація змісту навчальних завдань; використання спеціалізованого 



програмного середовища САПР; дотримання технологічних етапів 

виготовлення столярно-меблевої продукції; залучення майбутніх столярів до 

конструкторсько-технологічної діяльності за допомогою навчальних проєктів. 

Зауважимо, що дисертантом проведено ретельний аналіз засобів програмного 

забезпечення, їх доступність та доцільність впровадження у навчальний процес. 

Навчальні проєкти розглядаються дисертантом як один із способів розв’язання 

проблеми підготовки молоді, здатної до творчої праці, самостійного навчання і 

спілкування. У дослідженні доведено, що навчальні проекти дозволяють 

розвивати проєктувальні, конструкторські, комунікативні, організаційних 

уміння; формувати професійно-особистісні якості майбутніх столярів. 

Модель конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів в 

умовах ПТУ має чітку архітектуру у вигляді трьох блоків: цільового, змістово-

технологічного, результативно-діагностичного. Між всіма компонентами 

моделі відтворено ієрархічний взаємозв’язок. Це дозволяє простежувати процес 

формування готовності до конструкторсько-технологічної діяльності майбутніх 

столярів і визначати, на якому етапі підготовки потрібно вносити корективи. 

У третьому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 

конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів в умовах 

професійно-технічного училища» розкрито сутність професійної послуги з 

комп’ютерного конструювання меблів як результат реалізації технології 

конструкторсько-технологічної підготовки столяра, описано організацію та 

проведення експериментальної роботи, наведено результати кількісного та 

якісного аналізу сформованої готовності майбутніх столярів до 

конструкторсько-технологічної діяльності. 

Зміст та технології навчання майбутніх фахівців, на думку Сокотова Ю.В. 

повинні враховувати інноваційний розвиток матеріально-технічної бази 

сучасних меблевих підприємств, можливості інформаційних технологій, 

відповідати запитам замовників продукції. Саме тому зміст професійної 

послуги з комп’ютерного конструювання меблів розглядається як результат 

реалізації технології конструкторсько-технологічної підготовки столяра.  



У розділі представлено реалізацію етапів проєктування меблів у 

програмному середовищі PRO100, наведено проєкти учнівських робіт. 

Оригінальною ідеєю вважаємо впровадження у навчальний процес розробку 

послуги на основі підходів «офіс/майстерня», «покупець як робоча сила», 

«гнучка робоча сила», що сприяє розумінню майбутнім столяром динамічних 

змін у традиційній професійній діяльності. 

Мета формувального експерименту   полягала у перевірці педагогічних 

умов ефективної організації конструкторсько-технологічної підготовки 

столярів на основі застосування спеціалізованих САПР у процесі надання 

послуг з проєктування меблевих виробів.  

При проведенні експерименту дисертант дотримувався всіх вимог щодо 

якісної та кількісної оцінки, застосував адекватні статистичні методи 

опрацювання отриманих результатів.  Під час експерименту були використані 

методи перевірки статистичних гіпотез за критерієм Пірсона, медіанним 

критерієм. Зокрема, використання непараметричного критерію згоди Пірсона 

засвідчило достовірність результатів проведеного педагогічного експерименту. 

Результати проведеного дослідження належним чином відображені у 

висновках які добре корелюють із поставленими дисертантом завданнями. 

Додатки вдало розкривають зміст методичної роботи, демонструють 

високий рівень навчальних проєктів меблевих наборів виконаних учнями ПТУ 

за професією «Столяр».  

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 

Результати дослідження Сокотова Юрія Вікторовича мають наукове та 

практичне значення і можуть використовуватися в системі педагогічної освіти, 

зокрема у практиці ПТУ. 

Значення для науки і практики одержаних автором результатів. 

Наукові здобутки Сокотова Ю.В. складають теоретичну і методичну базу для 

подальших досліджень з питань підвищення ефективності професійної 

підготовки кваліфікованих робітників та конструкторсько-технологічної 

підготовки майбутніх столярів. 



Результати педагогічного експерименту, впровадження авторської 

технології конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів в 

освітній процес Тернопільського вищого професійного училища № 4 імені 

Михайла Паращука (довідка №116 від 01.04.2020 р.), Кременецького 

професійного ліцею (довідка №96 від 25.03.2020 р.) та Вищого професійного 

училища № 1 міста Рівне (довідка №109 від 18.02. 2020 р.) дають підстави 

стверджувати, що мета та завдання дослідження досягнуто. 

Практична цінність проведеного дослідження полягає в удосконаленні 

змісту навчальних дисциплін «Інформаційні технології» та «Основи 

конструювання меблів», розробці та впровадженні методичні рекомендації до 

організації конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів на 

основі застосування спеціалізованих САПР меблів в умовах ПТУ. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту. Позитивно оцінюючи 

дисертаційну роботу, наукове та практичне значення одержаних результатів, 

висловлюємо такі побажання та зауваження: 

1. Зміст і структуру конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх 

столярів було б краще подавати у графічному варіанті, а не описово. Це б 

полегшило сприйняття інформації та сприяло її систематизації. 

2. Мотиваційно-особистісний критерій конструкторсько-технологічної 

діяльності майбутнього столяра, на думку дисертанта, повинен відображати 

рівень сформованості мотивації учнів ПТУ до навчання графічних дисциплін, 

що сприяє виникненню мотивів до аналізу. Ми визнаємо вирішальне значення 

графічних дисциплін для конструкторсько-технологічної підготовки, проте 

вважаємо таке трактування дещо звуженим, адже не лише графічні дисципліни 

забезпечують дану підготовку. Крім того, зважаючи на зміст запропонованих 

педагогічних умов, було б варто у цьому критерії відображати й рівень 

сформованості мотивації до користування інформаційними технологіями. 

3. У рівнях готовності до конструкторсько-технологічної діяльності 

столярів (достатній та творчий) йдеться про сформованість геометро-

графічних знань. Проте, як й у попередньому зауваженні, ми вважаємо, що не 



лише графічні знання, уміння та навички визначають готовність до 

конструкторсько-технологічної діяльності (але й, наприклад, знання з 

технології столярних робіт, матеріалознавства, навички використання 

інформаційних технологій тощо). Одночасно підкреслимо, що за змістом 

дисертації Сокотов Ю.В. також вважає структуру конструкторсько-

технологічна підготовка більш широкою, яка спрямована як на формування 

конструкторсько-технологічних знань, так й на технологічні та проєктні уміння.  

4. У висновках до першого розділу було б варто відобразити результати 

дослідження щодо змісту і структури конструкторсько-технологічної 

підготовки майбутнього столяра в умовах професійно-технічного училища 

(п.п.1.2). 

5. В експериментальній частині при проведенні діагностування 

сформованості готовності майбутніх столярів до конструкторсько-

технологічної діяльності було б варто провести дослідження за кожним 

критерієм, що розроблені у першому розділі.  

Висловлені зауваження, побажання та дискусійні думки не заперечують 

позитивної оцінки наукового рівня дисертації. Дослідження Сокотова Ю.В. 

додає значний внесок у розроблення проблеми конструкторсько-технологічної 

підготовки майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища.  

Повнота викладу результатів в опублікованих працях. Основні 

положення дисертації Сокотова Ю.В. повністю висвітлено у 9 наукових та 

науково-методичних одноосібних публікаціях, у тому числі: 3 статті у наукових 

фахових виданнях України; 2 статті у закордонних наукових періодичних 

виданнях; 3 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій; 1  методичні 

рекомендації щодо дизайну меблів у середовищі PRO100.  

Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Структура, зміст, результати роботи, висновки, що викладені в авторефераті 

повністю ідентичні основним положенням дисертації. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота «Конструкторсько-технологічна 

підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища» є 



 


