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Актуальність теми роботи. 
Дисертаційна робота Загородньої Т.М. «Моделі та інформаційна 

технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального 
закладу з урахуванням вимог роботодавця» присвячена розв’язанню наукової 
задачі підвищення компетентності студентів старших курсів вищого 
навчального закладу (ВНЗ) на основі розробки та використання моделей та 
інформаційної технології корегування навчального процесу з урахуванням 
вимог роботодавця. 

У сучасних умовах формування нової структури соціально-
економічних відносин відповідно до євроінтеграційних прагнень України 
зростає роль використання інформаційних технологій задля забезпечення 
ефективного управління не тільки на підприємствах, а також у системі вищої 
освіти. Конкурентоспроможність та процвітання ВНЗ також залежить від 
ефективності організації навчального процесу. На сьогодні, як правило, для 
прийняття рішень використовується інформація, яка збирається всередині 
ВНЗ, а вимоги зовнішнього оточення, зокрема ринку праці, враховуються 
формально. Як результат, розрив між рівнем фахової підготовки та вимогами 
роботодавців постійно зростає, що негативно відображається як на якості 
вищої освіти, так і на стані економіки в цілому.  

Однак, у сучасних роботах не наведено шляхів побудови інформаційної 
технології формування навчального плану підготовки фахівців з урахуванням 
вимог роботодавців, які постійно змінюються. Разом з цим, на сьогодні 
забезпечення якості вищої освіти визначається шляхом застосування 
компетентнісного підходу та орієнтацією на вимоги ринку праці, що 
постійно підкреслюється науковцями та освітянами. Це обумовлює низку 
завдань щодо рутинної, слобоструктурованої, неформалізованої обробки 
даних задля цілей та результатів фахової підготовки у ВНЗ. 

Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження 
визначається необхідністю вирішення науково-прикладного завдання 



 2 

обґрунтування та розробки інформаційної технології забезпечення 
компетентності випускників ВНЗ з урахуванням вимог роботодавця. 

Зв’язок виконаного дослідження з галузевими науковими 
програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки. 

Дослідження, що проведені в роботі, отримані у Сумському 
державному університеті при виконанні держбюджетної теми МОН України 
«Методи та математичні моделі сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій» (ДР № 01112U006083). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
підвищення компетентності студентів старших курсів ВНЗ на основі 
розробки та використання моделей та інформаційної технології корегування 
навчального процесу з урахуванням вимог роботодавця. Для досягнення мети 
вирішені наступні задачі: 

1)  аналіз існуючих методів та інформаційних технологій управління 
навчальним процесом; 

2) розробка моделі врахування вимог роботодавця при формуванні 
навчальних програм фахової підготовки; 

3) визначення показників для оцінки компетентності студентів; 
4) розробка моделі для аналізу та оцінювання рівня компетентності 

студентів; 
5) розробка методу визначення параметрів навчального процесу, що 

впливають на компетентність фахівців; 
6) розробка інформаційної технології забезпечення компетентності 

випускників ВНЗ з урахуванням вимог роботодавця; 
7) апробація результатів дослідження в навчальному процесі ВНЗ. 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі.  
Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Загородньої Т.М., базується на 
аналізі літературних джерел щодо теми дослідження, гармонійній постановці 
мети і задач дослідження, а також на використанні сучасних методів 
дослідження. Запропоновані автором моделі та інформаційна технологія 
базуються на використанні перевірених принципів і методів системного 
аналізу, теорії прийняття рішень, багатокритеріальної класифікації. 

Отримані результати перевірені експериментами та не складають 
протиріч із загально відомими фактами, знаннями та теоріями, що 
підтверджує обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих в дисертаційній роботі. 
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Достовірність результатів досліджень. 
Достовірність результатів дисертаційного дослідження забезпечується 

коректністю постановок задач, застосуванням відомих математичних методів 
аналізу, відповідністю змісту математичних моделей фізичній суті 
описуваних процесів. Проведені в дисертаційному дослідженні експерименти 
відзначаються коректністю постановки та якісним аналізом результатів.  

Наукова новизна результатів роботи полягає у наступному: 
– вперше запропоновано метод співставлення вимог роботодавця з 

варіантами реалізації навчального процесу, що дозволяє на основі 
онтологічного подання та застосування методу деформованих конфігурацій 
скоригувати навчальні програми та забезпечити необхідний рівень 
компетентності для визначення параметрів навчального процесу; 

– вдосконалено модель оцінювання результатів навчання, яка визначає 
градації компетентності шляхом багатокритеріальної класифікації оцінок 
якісних та кількісних показників, отриманих за результатами навчального 
процесу, та дозволяє оцінити вимоги роботодавців та сформовані компетенції 
за єдиною шкалою; 

– отримала подальший розвиток модель збору даних щодо вакансій та 
вимог роботодавців, яка формалізує вимоги роботодавців та дозволяє 
сформувати узагальнюючі показники, які можуть бути використані для 
оцінювання результатів навчання; 

– отримала подальший розвиток інформаційна технологія підтримки 
прийняття рішень щодо управління навчальним процесом, яка дозволяє 
визначати параметри навчального процесу з урахуванням вимог роботодавця 
та коригувати індивідуальні навчальні програми для забезпечення 
необхідного рівня компетентності. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 
використання.  

Теоретичне значення результатів дисертаційної роботи полягає у тому, 
що вони розширюють науково-методичну основу для управління навчальним 
процесом на старших курсах у ВНЗ з метою скорочення розриву між 
вимогами ринку праці та професіональними якостями випускників, що 
дозволяє підвищити компетентність випускників та якість вищої освіти. 

Практичне значення результатів роботи полягає в тому, що розроблені 
моделі є основою для реалізації інформаційної системи управління 
навчальним процесом, яка дозволяє вдосконалити процеси прийняття рішень 
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в системі управління ВНЗ. Практичне значення результатів дисертаційної 
роботи підтверджується актами впровадження на кафедрі передачі 
електричної енергії НТУ «ХПІ», на природничо-технологічному факультеті в 
Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені 
Григорія Сковороди, Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова (м. Київ), на кафедрі електроніки та електротехніки 
Київського національного університету технологій та дизайну.  

Теоретичні результати дисертації використовуються в навчальному 
процесі на кафедрі електроенергетики Сумського державного університету 
при викладанні спеціальних дисциплін «Теоретичні основи електротехніки», 
«Електричні системи та мережі»», «Електронні пристрої систем 
електропостачання», «Електропостачання», «Релейний захист та 
автоматика», «Захист обладнання електричних станцій в анормальних i 
аварійних режимах» для спеціальності 6.050703 «Електротехнiчнi системи 
електроспоживання». 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертації в опублікованих працях.  

Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо 
повно опубліковані в 21 друкованій праці, у тому числі в 6 публікаціях у 
наукових фахових виданнях України, у 2 статтях в іноземних наукових 
періодичних виданнях. У цілому, рівень і кількість публікацій та апробації 
матеріалів дисертації на конференціях повністю відповідають вимогам МОН 
України. 

Автореферат ідентичний за змістом з основними положеннями 
дисертації і достатньо повно відображає основні наукові результати, 
отримані здобувачем. Оформлення дисертаційної роботи й автореферату 
відповідає всім вимогам. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи.  
Дисертаційна робота Загородньої Тетяни Миколаївни складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Повний обсяг дисертації складає 172 сторінок, з них: 36 рисунків по 
тексту, 17 таблиць по тексту, 162 найменувань використаних джерел на 17 
сторінках, 2 додатки на 18 сторінках. 

У вступі роботи наведено актуальність обраного напрямку досліджень, 
сформульовано мету і задачі, визначено об’єкт і предмет дослідження, 
подано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 



 5 

наведено інформацію щодо апробації результатів та їхнього висвітлення у 
публікаціях, а також наведено структуру дисертації. 

У першому розділі дисертації на підґрунті аналітичного огляду 
наукових джерел проаналізовано проблеми організації навчального процесу у 
ВНЗ. Зазначено, що існуючий розрив між рівнем фахової підготовки та 
вимогами роботодавців можливо подолати за рахунок ефективної організації 
навчального процесу з побудовою індивідуальних траєкторій навчання 
студентів старших курсів. Показано, що при застосуванні інформаційних 
технологій створюються нові можливості у ВНЗ ефективно організувати 
навчання для досягнення такого рівня компетенцій, який задовольняє вимоги 
роботодавця. 

У другому розділі розглянуто опис теоретичного підґрунтя вирішення 
задач вдосконалення навчального процесу для адаптації професійних 
компетенцій випускників до вимог роботодавців. Розглянуто онтологічне 
представлення компетенцій випускників, наведено метод 
багатокритеріальної класифікації, який застосовано для формування градації 
компетентності. Формалізовано представлення вимог роботодавця шляхом 
аналізу змісту вакансій та наведено принципи оцінки вимог з точки зору 
компетентності. 

Третій розділ дисертації присвячено питанням розробки інформаційної 
технології забезпечення компетентності випускників з урахуванням вимог 
роботодавця. Для визначення параметрів навчального процесу розглядається 
багатокритеріальна постановка задачі, для вирішення якої пропонується 
метод деформованих конфігурацій. 

У четвертому розділі представлено апробацію розробленої 
інформаційної технології на прикладі вибору параметрів навчального 
процесу при навчанні інженерів-електриків освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр з напряму підготовки 0507 «Електротехніка» спеціальності 6.050703 
«Електротехнiчнi системи електроспоживання» денної форми навчання. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані чітко і 
виразно та відповідають змісту дисертаційної роботи. 

Список використаних джерел досить повний і охоплює сучасні 
вітчизняні та зарубіжні публікації зі 162 найменувань. 

Зауваження до дисертації. 
1. Перший розділ рукопису дисертації дещо перевантажений 

інформацією другорядного плану, наприклад, забагато уваги приділено 
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модульно-рейтингової системі навчання (с. 19-20), а також опису 
загальновідомої інформації щодо систем підтримки прийняття рішень (с.29-
33). 

2. На с. 52 наведено фрагмент онтології компетентності випускника, 
але в тексті дисертаційної роботи не наведено детального опису 
розробленого онтологічного представлення. Було б більш доцільним 
приділити більше уваги розробці онтологічної моделі, навести її деталізацію 
та формальне визначення. 

3. Текст дисертаційної роботи не досить вдало структурований, що 
ускладнює сприйняття результатів дослідження, а також не дуже вдало 
висвітлює вирішення поставлених задач. Враховуючи актуальність теми 
дослідження, слід було більше уваги приділити висвітленню власних 
результатів замість детального опису об’єкту дослідження. 

4. На с. 60 зазначено, що розроблено онтологічну модель збору даних 
щодо вакансій та вимог роботодавця, але опису даної моделі в роботі не 
наведено. На рис. 2.10, на який посилається автор, наведено концептуальну 
модель врахування вимог роботодавця. 

5. Нажаль, деякі позначення, які використовуються в тексті 
дисертаційної роботи, визначаються однаковими символами, але при цьому 
несуть різне змістовне навантаження. 

6. Текст дисертаційної роботи не позбавлений від граматичних та 
орфографічних помилок, дещо перевантажений спеціальною термінологією з 
питань педагогіки вищої школи. 

Висновки. 
Незважаючи на зауваження, зміст, структура й обсяг роботи 

відповідають установленим вимогам до кандидатських дисертацій. Зміст 
автореферату відповідає основним положенням дисертаційної роботи. Робота 
написана технічно грамотно із залученням сучасного математичного апарату. 
Оформлення дисертаційної роботи в цілому не викликає зауважень. 

Дисертаційна робота Загородньої Тетяни Миколаївни є завершеним 
науковим дослідженням, спрямованим на розробку моделей та інформаційної 
технології забезпечення компетентності випускників ВНЗ з урахуванням 
вимог ринку праці. Вважаю, що за актуальністю обраної теми, достовірністю 
і обґрунтованістю висновків, новизною досліджень, значимістю отриманих 
результатів для науки і практики дисертаційна робота повністю відповідає 
вимогам п.п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
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вченого звання старшого наукового співробітника», щодо кандидатських 
дисертацій, а здобувач Загородня Тетяна Миколаївна, заслуговує 
присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 
05.13.06 – інформаційні технології. 
 
 

 

 


