
1 

 

ВІДГУК 
офіційного опонента доктора педагогічних наук,  

професора, професора кафедри  загальної біології та методики навчання 
природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка Степанюк Алли Василівни на 
дисертацію Туриці Ольги Олегівни «Формування професійної 

компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах 
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13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 
Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами 

відповідних галузей науки. Актуальність дослідження Ольги Олегівни 
Туриці зумовлена низкою чинників: а) наявність значних проблем у  
підготовці фахівців харчової промисловості на сучасному етапі розвитку 
суспільства та необхідністю їх осмислення з наукових позицій; б)  перехід до 
нового постметодичного періоду, який характеризується інтеграцією різних 
підходів, стратегій і технологій освітнього процесу. 

Дисертаційне дослідження О. О. Туриці відповідає державним потребам 
щодо науково-дослідниої діяльності та виконано відповідно до плану 
науково-дослідних робіт Львівського національного університету імені Івана 
Франка з тем: «Філософсько-методологічні, соціально-педагогічні та 
організаційно-дидактичні засади підготовки сучасних фахівців у системі 
вищої школи» (номер державної реєстрації 0196U012548); «Професійна і 
соціально-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти 
України: історико-педагогічні аспекти, дидактичні підходи, інноваційні 
технології» (номер державної реєстрації 0113U000878). 

Найбільш істотними науковими результатами дисертації 
О. О. Туриці вважаємо розробку та обґрунтування процесу формування 
професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на 
засадах інтегрованого підходу в коледжах, складниками якого є: мета; 
методологічні підходи; компоненти професійної компетентності майбутніх 
фахівців харчового профілю; етапи їх формування; загальнодидактичні і 
специфічні принципи; методи, засоби, технології інтегрованого навчання; 
форми організації інтегрованого навчання майбутніх технологів харчових 
виробництв; критерії та рівні сформованості професійної компетентності; 
педагогічні умови; результат. 

Дослідницею обґрунтовано й упроваджено педагогічні умови 
формування професійної компетентності фахівців харчового профілю на 
засадах інтегрованого підходу в коледжах (мотивація навчальної діяльності 
студентів в умовах інтегрованого навчання; інтегрування змісту хімічних 
дисциплін з урахуванням особливостей підготовки майбутніх технологів 
харчових виробництв; співпраця викладачів циклових комісій хімічних і 
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технологічних дисциплін;  упровадження навчально-методичного комплексу 
у процесі формування професійної компетентності майбутніх технологів 
харчових виробництв). 

Нові факти, одержані здобувачкою. Дисертаційна робота О. О. Туриці 
як комплексне педагогічне дослідження, виконане на міждисциплінарному 
рівні, містить нові факти, одержані здобувачкою, зокрема, дослідницею 
розроблено та обґрунтовано модель формування професійної компетентності 
майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу 
в коледжах, складниками якої є: мета; методологічні підходи; педагогічні 
умови; компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців 
харчового профілю; етапи її формування; загальнодидактичні і специфічні 
принципи; методи, засоби, технології інтегрованого навчання; форми 
організації інтегрованого навчання майбутніх технологів харчових 
виробництв; критерії та рівні сформованості професійної компетентності; 
педагогічні умови; результат. 

За результатами проведеного дослідження удосконалено зміст хімічних і 
технологічних дисциплін, форми та методи формування професійної 
компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах 
інтегрованого підходу. Подальшого розвитку набули теоретичні та методичні 
аспекти підготовки майбутніх фахівців харчового профілю на засадах 
інтегрованого підходу. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових 
положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 
забезпечується чіткістю окреслених кваліфікаційних ознак дослідження – 
метою, визначеними об’єктом і предметом дослідження; підтверджується 
коректністю постановки розглянутих завдань, обґрунтованістю вихідних 
положень: теоретико-методологічних засад та джерельною базою 
дослідження,  добором комплексу дослідницьких методів, адекватних меті та 
завданням роботи. Зокрема, застосуванням теоретичних:  аналіз, синтез, 
порівняння, конкретизація, узагальнення, класифікація, систематизація, 
моделювання (для теоретичного осмислення концептуальних положень, 
побудови моделі формування професійної компетентності майбутніх 
технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу в 
коледжах); емпіричних:анкетування, бесіда, спостереження, тестування, 
узагальнення досвіду роботи викладачів, аналіз продуктів навчальної 
діяльності студентів, самоаналіз, само оцінювання (для діагностики рівнів 
сформованості професійної компетентності майбутніх технологів харчових 
виробництв); педагогічного експерименту та методів математичної 
статистики (критеріїв Стьюдента та Фішера-Снедекора). 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 
Одержані О. О. Туриці результати мають значення для педагогічної науки, 
що полягає першочергово у визначенні теоретичних і методичних засад 
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професійної підготовки майбутніх технологів харчових виробництв на 
засадах інтегрованого підходу в коледжах. Вони складають теоретично-
методичне підґрунтя подальших наукових розвідок з окресленої проблеми в 
умовах неперервної професійної освіти. 

Результати дисертаційного дослідження О. О. Туриці впроваджено в 
освітній процес Львівського державного коледжу харчової і переробної 
промисловості Національного університету харчових технологій, Львівського 
коледжу м’ясної та молочної промисловості Національного університету 
харчових технологій, Львівського кооперативного коледжу економіки і права 
Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості Національного 
університету харчових технологій; Свалявського технічного коледжу 
Національного університету харчових технологій, про засвідчують відповідні 
довідки про впровадження. 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 
Одержані результати дослідження – висновки, положення – мають 
міждисциплінарний характер і можуть використовуватися, перш за все, для 
впровадження змін з метою вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх технологів харчових виробництв на галузевому рівні, а також у 
викладанні  хімічних і технологічних дисциплін, у процесі підготовки 
наукових праць, підручників і навчальних посібників для закладів вищої 
освіти. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертація О. О. Туриці 
має науково обґрунтовану структуру: вона складається з анотацій, вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (328 найменувань, з  
яких – 18 іноземною мовою), 24 додатків на 228 сторінках. Послідовність і 
логіку викладу тексту дисертації визначено необхідністю вирішення 
поставлених завдань дослідження.  

Заслуговує схвалення провідна ідея дослідження, яка, на нашу думку, 
полягає в тому, що реалізація інтегративного підходу забезпечує 
взаємопроникнення змісту й форм опанування навчальних дисциплін за 
принципом їхнього взаємозв’язку і взаємодоповнюваності, забезпечуючи 
утворення професійного  особистісно-зорієнтованого освітнього середовища. 
Це дає змогу акцентувати увагу на особистості кожного студента як суб’єкта 
освітньої діяльності, передбачити формування в майбутніх технологів 
харчових виробництв комплексу професійних цінностей як найважливішого 
чинника мотивації до  професійної діяльності  тощо.  Такий підхід зумовлює 
перехід від традиційної знаннєво-центрованої системи до формування 
творчої особистості майбутнього фахівця.   

Для реалізації теоретичного рівня дослідження дисертанткою слушно 
обґрунтовано систему вихідних дефініцій, покладених в основу розуміння 
сутності досліджуваного явища; виокремлено  вимоги до підготовки фахівців 
харчового профілю (с.93); проаналізовано взаємозв’язок хімічних та 
технологічних навчальних дисциплін, а також фактори, які впливають на 
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формування професійної компетентності; спроектовано модель формування 
професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на 
засадах інтегрованого підходу в коледжах, яка базується на взаємодії всіх 
суб’єктів освітнього процесу та реалізується з урахуванням методологічних 
підходів, загальних і специфічних принципів, методів, технологій, засобів та 
форм організації інтегрованого навчання. 

Результативність практичного рівня дослідження забезпечена опорою на 
експериментальну перевірку ефективності моделі формування професійної 
компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах 
інтегрованого підходу в коледжах, що забезпечує оновлення змісту, форм, 
методів і технологій професійної підготовки фахівців. Реалізація моделі є 
спеціально організованим, цілеспрямованим, динамічним процесом, 
функціонування якого розглянуто під час лекційних, лабораторних і 
практичних занять (п.п. 2.3.1), у процесі самостійної роботи студентів 
(п.п. 2.3.2), під час позааудиторої роботи (п.п. 2.3.3), під час проходження 
практики (п.п. 2.3.4.), а також під час контролю результатів навчання 
(п.п. 2.3.5). 

Оцінювання ефективності  запропонованої моделі характеризується 
комплексністю, поетапністю, відбувається через використання визначеного 
діагностичного інструментарію і виражається певним рівнем сформованості 
професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв.  

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. Загалом 
позитивно оцінюючи наукове і практичне значення здобутих дисертанткою 
результатів, вважаємо за доцільне  назвати деякі дискусійні положення, а 
також висловити окремі побажання: 

1. У вступі дисертаційного дослідження авторкою на основі аналізу 
досліджуваної проблеми виявлені суперечності, які, на думку дослідниці, 
мають місце в теорії і практиці професійної підготовки майбутніх технологів 
харчових виробництв в коледжах і актуалізують проблему формування 
професійної компетентності фахівців на засадах інтегрованого підходу. На 
нашу думку, третя суперечність не зовсім коректно сформульована, оскільки  
лише наявність «у коледжах харчового профілю моделі формування 
професійної компетентності на засадах інтегрованого підходу» (с. 3 
автореферату) не гарантує відповідність сучасним вимогам до реалізації 
освітньо-професійної програми підготовки майбутніх технологів харчових 
виробництв. Окрім того, на сторінках дисертації дослідниці вартувало 
відобразити, наскільки отримані в процесі дослідження результати вплинули 
на вирішення  означених суперечностей. 

2. Позитивно оцінюючи в цілому виокремлений комплекс методів 
дослідження для реалізації мети та розв’язання завдань науково-
педагогічного пошуку (с. 19 автореферату), звертаємо увагу на те, що не 
повністю окреслене поле використання заявлених емпіричних методів (лише 
для діагностики рівнів сформованості професійної компетентності). 
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3.  Нам імпонує якість здійсненого дослідницею аналізу стану 
розробки проблеми як в теорії навчання, так і особливостей формування 
професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв в 
коледжах. Однак вважаємо, що здійснений аналіз  мав би більш довершений 
характер за умови його доповнення характеристикою стану реалізації 
проблеми на рівні сучасної педагогічної діяльності, що визначає потреби 
практики і тому має вирішальний вплив на осмислення теоретичних і  
методичних засад підготовки майбутніх технологів харчових виробництв. 
Адже саме потреби практики визначають основи наукового пошуку і є 
чинником інтеграції  педагогічних процесів. 

4. Заслуговує на схвалення позиція автора щодо розгляду 
формування професійної компетентності як відкритої педагогічної системи 
(с. 96). Однак, у моделі її формування на засадах інтегрованого підходу до 
вивчення хімічних і технологічних дисциплін (с. 99) вона зображена 
закритою системою, в якій результат впливає на зміну методологічних 
підходів. А це суперечить логіці наукового пошуку. Окрім того,  
запропонована модель формування професійної компетентності на засадах 
інтегрованого підходу уже апріорі передбачає застосування як інтегрованого, 
так і компетентнісного підходів. Вони ж рядоположено представлені у 
моделі. 

5. Прикро, що автор дотримується традиційних підходів до 
організації освітнього процесу у коледжах, вважаючи лекцію основною 
формою інтегрованого навчання (с. 131). Реалії сьогодення вимагають зміну 
акцентів до діяльнісних форм здобуття професійної освіти. 

Проте, зазначені побажання й зауваження носять рекомендаційний 
характер і не знижують теоретичної та практичної цінності проведеного 
дослідження, яке є  цілісним, має незаперечну наукову новизну та практичне 
значення.  

Основні положення дисертації Ольги Олегівни Туриці достатньо повно 
висвітлені у 34 наукових і науково-методичних працях, серед яких: 31 
одноосібна, 3 – у співавторстві (з них: 11 статей у наукових фахових 
виданнях України; 1 – у закордонному науковому періодичному виданні; 12 
– у матеріалах наукових конференцій; 5 методичних матеріалів та вказівок до 
проведення інтегрованих занять. 

Результати дослідження пройшли достатню апробацію під час науково-
практичних заходів різного рівня (конференцій, семінарів), у яких брала 
участь дисертантка в Україні та за кордоном. Логічна структурованість 
роботи забезпечується висновками і узагальненнями, проілюстрованими в 
графічному матеріалі дисертації. 

Загальний висновок. 
Логіка дослідження, послідовність викладу та доказовість положень і 

висновків – це ті характеристики, які надають дисертаційному дослідженню 
цілісності, повноти, завершеності. Не викликає сумніву теоретичне і  
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