
ВІДГУК
офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора 

Лузана Петра Григоровича на дисертацію Ріхарда Юргена Кьоберлайн- 
Керлера «Формування проектувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу», 
поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 

«Професійна освіта» (за спеціалізаціями)

Актуальність теми Дисертаційна робота
,Р.Ю. Кьоберлайн-Керлера присвячена вкрай важливій проблемі формування 
проектувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 
(педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти) на засадах міждисциплінарного підходу в процесі їх професійної 
підготовки в закладах вищої освіти. Актуальність проблеми полягає, 
насамперед, у тому, що проектувальна компетентність інженера-педагога має 
характеризуватися здатностями виконувати проектувальну діяльність як в 
галузі інженерії (аналіз та розробка математичних, фізичних моделей 
тощо; виконання технічних креслень; вибір технічних систем; проектування 
окремих виробничих технологій; розрахунок окремих ланок для побудови 
лінійних систем автоматичного управління об’єктами, визначення їх 
динамічних характеристик; розробка схем для вимірювання параметрів та 
контролю режимів робити пристроїв; розробка засобів діагностики 
результатів виробничого процесу; плануванні трудового процесу; оцінки 
шкідливого впливу виробничого процесу на здоров ’я людини та стану 
навколишнього середовища тощо), так і безпосередньо при організації 
освітнього процесу (проектування педагогічної системи підготовки 
кваліфікованих робітників; проектуванні навчально-методичної 
документації — в освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих 
навчальних програм, системи контрольних завдань тощо; аналізі 
професійної діяльності робітника з метою формування змісту освіти; 
планування виховного процесу в закладі професійної освіти та проектування 
виховних заходів; змісту професійно-теоретичної та професійно- 
практичної підготовок;проєктування заходів оцінювання якості підготовки 
кваліфікованих робітників; розробка педагогічних технологій тощо).

Аналіз щойно вказаних напрямів діяльності інженерів-педагогів 
переконує, що саме міждисциплінарний підхід має бути тією методологією, 
яка дозволяє сформувати у студентів палітру здатностей ефективно 
здійснювати проектування і в інженерії, і при організації освітнього процесу 
у закладі професійної освіти. Суттєво актуалізує тему дослідження той факт,



що проблема формування проектувальної компетентності саме у майбутніх 
викладачів технічних дисциплін є недостатньо дослідженою. Крім того, 
вартує погодитися зі здобувачем у тому, що нині наявною є суперечність між 
сучасними вимогами суспільства й освітньої системи до професійної 
підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін і недостатньою 
сформованістю в них проектувальної компетентності.

Дисертаційне дослідження є складником науково-дослідної роботи 
кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української 
інженернопедагогічної академії «Удосконалення психолого-педагогічної 
підготовки викладацьких кадрів для системи П(ПТ)О на засадах 
партнерства» (НДР №21-5) (державний реєстраційний номер 
№012211201264).

Отже, проблема цілеспрямованого формування проектувальної 
компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 
міждисциплінарного підходу, яка обрана Р. Ю. Кьоберлайн-Керлеромдля 
дисертаційного дослідження, є актуальною для теорії і методики професійної 
освіти та представляє значний інтерес для педагогічної практики.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз дисертації Ріхарда 
Юргена Кьоберлайн-Керлера свідчить, що автор з належною повнотою 
схарактеризував досліджувану проблему, розробив науковий апарат 
дослідження, сформулював концептуальні ідеї, які було послідовно 
реалізовано в дисертації в процесі розв’язання поставлених завдань. Наукова 
новизна одержаних результатівполягають у тому, що вперше:

обґрунтовано та розроблено методику формування проектувальної 
компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін, яка побудована 
на засадах міждисциплінарного підходу та відмінною рисою якої є 
формування системи проектувальної діяльності викладача технічних 
дисциплін;

обґрунтовано та розроблено модель методики формування 
проектувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін на 
засадах міждисциплінарного підходу, що складається з цільового, 
методологічного, змістовного, організаційно-діяльнісного та діагностичного 
компонентів;

введено до обігу поняття рангу проектувальної компетентності, яка 
визначається з огляду на складність проектних завдань, що виконуються 
здобувачами освіти (виконання частин майбутніх дидактичних проектів, 
різних видів дидактичних проектів за наданим готовим алгоритмом 
діяльності, проектування алгоритмів діяльності викладача технічних



дисциплін зі створення дидактичних проектів різних організаційних форм 
навчання з використанням новітніх технологій навчання та розробка таких 
дидактичних проектів);

уточнено'.
поняття проектувальної компетентності викладача технічних 

дисципліняк інтегрований результат його освітньої підготовки, що 
відображає сформованість відповідних знань, умінь та професійно-важливих 
якостей та забезпечує здатність інженера-педагога до проектування 
освітнього процесу шляхом розробки відповідних дидактичних проектів;

критерії, показники та рівні сформованості проектувальної 
компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін 1,2,3 рангу: 
мотиваційного (мотивація до навчання), когнітивного (засвоєння навчального 
матеріалу), діяльнісного, який відображає операційний та рефлексивний 
компоненти структури проектувальної діяльності викладача технічних 
дисциплін (виконання проектних завдань різних рівнів складності та 
перевірка якості їх виконання); набуло подальшого розвитку:

подальшого розвитку набули:
- поняття міждисциплінарного підходу в контексті формування 

проектувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін, 
розвиток полягає у визначенні процесу формування вмінь у здобувачів освіти 
встановлювати міждисциплінарні зв’язки між змістом технічних дисциплін, 
що регламентовані стандартами професійної освіти з конкретної професії, в 
рамках виконання дидактичних проектів

- засоби формування проектувальної компетентності, розвиток полягає у 
розробці проектних завдань різних рівнів складності, що поступово 
ускладнюються від завдань першого рівня складності до третього, та 
змінюють характер діяльності здобувана освіти - від такого, що корегується 
та направляється викладачем, виконується з його частковою 
консультативною допомогою, до такого, що виконується самостійно 
здобувачем освіти.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, підтверджується широким оглядом науково- 
педагогічних праць вітчизняних і зарубіжних дослідників з теми дисертації.

У дисертаційній роботі Ріхарда Юргена Кьоберлайн-Керлера наукові 
результати достатньо обґрунтовані.

Достовірність і новизна висновків і рекомендацій. У перебігу 
дослідження здобувачем було розв’язано всі поставлені завдання. 
Вірогідність результатів дослідження (методика формування проектувальної 
компетентності, модель методики, діагностичний інструментарій, сутність



поняття «проектувальна компетентність майбутнього викладача технічних 
дисциплін» та ін.), їх наукова новизна, теоретичне та практичне значення 

. досить переконливо аргументовані й не викликають сумнівів.
Достовірність отриманих результатів забезпечується: їх теоретичною 

обґрунтованістю з опорою на класичні педагогічні теорії, на відомі 
особливості професійної підготовки педагогічних працівників у закладах 
вищої освіти; застосуванням вихідних даних, отриманих з освітньої 
практики; обґрунтованим вибором основних обмежень, що приймалися 
здобувачем при формулюванні завдань дослідження; використанням 
сучасних методів і засобів дослідження, коректним вибором діагностичного 
інструментарію; поєднанням теоретичних досліджень із значним обсягом 
експериментальної роботи.

Достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій 
підтверджується: результатами широких експериментальних досліджень; 
високою збіжністю аналітичних і експериментальних даних, їх кореляцією з 
результатами практичного впровадження; даними і висновками, які не 
суперечать відомим науковим фактам.

Повнота викладення наукових положень в опублікованих працях 
Вивчення дисертаційної роботи та опублікованих наукових праць Ріхарда 
Юргена Кьоберлайн-Керлеранадає можливість зробити висновок, що 
публікації автора досить повно відображають основний зміст і положення 
дисертації, наукову новизну виконаного дослідження, рівень апробації 
наукових результатів. Основні результати відображено у 7 наукових працях (з 
них 4 одноосібно), серед яких 3 статті - у провідних наукових фахових 
виданнях України; 2 статті - в інших наукових виданнях, 2 публікації - у 
збірниках матеріалів конференцій, які включені до наукометричної бази 
Scopus.

Значущість результатів дослідження для науки та практики, 
рекомендації щодо їх використання. У дослідженні Ріхарда Юргена 
Кьоберлайн-Керлера отримано нові науково обґрунтовані результати в галузі 
теорії та методики професійної освіти, які в сукупності вирішують актуальне 
наукове завдання щодо обґрунтування та розроблення методики формування 
проектувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 
на засадах міждисциплінарного підходу. Отримані у дослідженні 
Р. Ю. Кьоберлайн-Керлерарезультати розвивають аспекти теорії та методики 
професійної освіти.

Важливими для розвитку педагогічної науки є обґрунтовані та 
розроблені Ріхардом Юргеном Кьоберлайн-Керлером методика формування 
проектувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін,



побудована на засадах міждисциплінарного підходу, структурна модель 
досліджуваного процесу, визначені критерії, показники та рівні 
сформованості досліджуваного феномену та ін.

Практичне значенняодержаних результатів полягає в розробленні та 
впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти методики 
цілеспрямованого формування проектної компетентності майбутніх 
викладачів технічних дисциплін закладів професійної освіти і науково- 
методичного забезпечення цього процесу (методичні розробки різнорівневих 
проектних завдань, методики проведення практичних занять за вимогами 
міждисциплінарного підходу,удосконалений на основі проектної діяльності 
зміст навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» тощо.

Теоретичні положення, експериментальні дані, висновки 
дисертаційного дослідження можуть бути використаними в освітньому 
процесі закладів вищої педагогічної освіти, у системі підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти, у 
підготовці та проведенні науково-методичних семінарів та ін.

Відповідні дослідження варто розвинути науковим і науково- 
педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що здійснюють 
підготовкупедагогічних працівників для технічних закладів професійної 
освіти

Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу дисертації, загальних висновків, списку використаних джерел (211 
найменувань, з них 16 - іноземною мовою), 8 додатків на 135 сторінках. 
Загальний обсяг дисертації складає 412 сторінок, обсяг основного тексту - 
210 сторінок. Робота містить 26 таблиць, 29 рисунків.

У першому розділі «Формування проектувальної компетентності у 
майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 
підходу як педагогічна проблема» схарактеризовано організаційні та 
змістово-технологічні аспекти підготовки кваліфікованих робітників у 
закладах професійної освіти, наведено результати аналізу рівня 
розробленості проблеми формування проектувальної компетентності у 
майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 
підходув науковій літературі та в освітнійпрактиці; з’ясовано особливості 
цього процесу та визначено напрями наукового пошуку щодо розв’язання 
проблеми.

Другий розділ дисертаційного дослідження «Методика формування 
проектувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 
на засадах міждисциплінарного підходу» присвячено проектуванню



структурної моделі досліджуваного процесу,розробленню методики 
цілеспрямованого формування проектувальної компетентності, де автор 

т докладно виписує цілі, обґрунтовує зміст, характеризує методи і форми 
"формування досліджуваної здатності на засадах міждисциплінарного
підходу, а також конкретизуєкритерії оцінювання рівнів сформованості 
проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів.

Третій розділ дисертаційної роботи присвячено експериментальній 
перевірці ефективності методики цілеспрямованого формування висвітленню 
етапів, програми, результатів педагогічного експерименту. У загальних 

..висновках сформульовано результати розв’язання завдань дослідження та 
вказано на підтвердження висунутої гіпотези.

Дисертаційна робота Ріхарда Юргена Кьоберлайн-Керлера за своїм 
змістом та формою є завершеним дисертаційним дослідженням.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації
У цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

отриманих дисертантом результатів, слід відмітити ряд дискусійних 
положень та зауважень до змісту роботи, а також висловити окремі 
побажання:

1. У змісті роботи підрозділи «2.4. Критерії оцінювання 
сформованості проектувальної компетентності у майбутніх викладачів 
технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу» і «3.2. Зміст, 
критерії та показники педагогічного експерименту»варто було б об’єднати 
як такі, що вміщують близький за змістом матеріал.

2. На жаль, у змісті дисертаційної роботи дисертант невиправдано 
мало уваги приділяє аспектам формування проектувальних здатностей 
майбутніх викладачів технічних дисциплін в галузі інженерії.

3. У другому розділі дисертації, зокрема у підрозділі 2.2., автор 
досить переконливо обґрунтовує цілі проектування, особливості створення 
проектів різного виду (дидактичного проекту з технічної дисципліни, 
інтегрованого тематичного проекту тощо), наводить авторську методику 
відбору і структурування змісту проектного навчання майбутніх інженерів- 
педагогів, проте не відзначає це в науковій новизні дослідження.

4. У п’ятому розділі дисертаційної роботи автор планував 
експериментально перевірити «ефективність розробленої методики». Проте 
у тексті роботі часто пише про «результативність теоретично обґрунтованої 
та розробленої методики» (с. 273, с. 274).

5. Дисертанту вартувало б дещо спростити структурно-логічну 
схему вивчення теми «Монтаж електропроводок» з міждисциплінарними 
зв’язками (рис. 2.18, стор. 210) та пояснити у тексті її докладніше.



6. Таблиці 3.4, 3.5, 3.6, а також рисунки 3.3, 3.4, 3.5 варто було б 
винести в додатки, обмежившись їх аналізом.

7. У дисертації зустрічаються орфографічні помилки і окремі 
стилістичні огріхи.

Висновок. Дисертація Ріхарда Юргена Кьоберлайн-Керлера 
«Формування проектувальної компетентності у майбутніх викладачів 
технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу» є самостійною 
науковою працею, яка за своїм змістом, рівнем новизни й практичним 
значенням одержаних результатів відповідає вимогам «Порядку 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою КМУ 
від 12.01.2022 р. № 44, та «Вимогам до оформлення дисертації», 
затвердженими наказом МОН України № 40 від 12.01.2017 р., а її автор - 
Ріхард Юрген Кьоберлайн-Керлер - заслуговує присудження наукового 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями).
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