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ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора 

Кравченко Оксани Олексіївни,  

на дисертацію Габорець Ольги Андріївни 

«Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій», представлену на здобуття  

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю  

011 Освітні, педагогічні науки 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

 

Аналіз дисертації Габорець Ольги Анатоліївни «Розвиток самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій», захист якої має відбутися на 

засіданні разової спеціалізованої вченої ради в Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, дає змогу сформулювати 

узагальнені висновки про актуальність, ступінь обґрунтованості основних наукових 

положень і рекомендацій, достовірність, наукову новизну, практичну значущість 

роботи, а також дати їй загальну оцінку.  

1. Актуальність теми.  

Високий темп розвитку наукових досліджень, інформатизація усіх сфер 

життєдіяльності вимагають упровадження у вищу освіту інноваційних за змістом 

методів, засобів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців нової формації, 

створення потужної інформаційної інфраструктури у закладах вищої освіти з 

розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним середовищем. Медична освіта 

не є винятком. Якісна освіта майбутніх лікарів в Україні – це вимога сучасності, що 

зумовлює переосмислення форм та методів роботи, принципів та підходів до їх 

навчання згідно із сучасними досягненнями науки, техніки та комп’ютерних 

технологій. Таким чином, актуалізується необхідність модернізації системи вищої 

медичної освіти, проте виникає гостра проблема у пошуках нових шляхів підвищення 

внутрішньої мотивації майбутніх фахівців до постійного вдосконалення своїх 

професійних і особистісних якостей, особливо засобами інформаційних технологій 

(ІТ).  
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Саме тому дослідження О. А. Габорець видається вчасним, адже у ньому 

здобувачкою представлено власне оригінальне розв’язання проблеми 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій. Вагомість 

дослідження підкреслюється його зв’язком із науковими програмами і планами. 

Обраний напрям досліджень є частиною комплексної дослідницької теми кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти як складника комплексної наукової теми – 

«Соціально-професійне ставлення особистості» (державний реєстраційний номер № 

0116U003481), що входить до переліку наукових досліджень Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та НДР МОН 

України «Соціальна зрілість як характеристика соціально-професійного становлення 

фахівця» (011 U00722). Тому вважаємо, що тема дисертації О. А. Габорець є 

актуальною, суспільно й науково важливою. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендації, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

Дисертантка на високому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, визначила 

мету і завдання дослідження. Текст дисертації свідчить про те, що авторка добре 

розуміється на теорії, методології, методах вивчення досліджуваної проблеми. 

Матеріали розділів викладені відповідно до заявлених мети і завдань, 

відповідають сутності об’єкта і предмета дослідження. Об’єктом дослідження 

О. А. Габорець визначила процес підготовки майбутніх лікарів засобами ІТ. Мета 

цього дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці ефективності педагогічних умов самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. 

Здобувачкою визначено 5 основних завдань, які були реалізовані на різних 

етапах наукового пошуку за допомогою обґрунтованого комплексу методів, а саме: 

теоретичних (системно-функціонального аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення, класифікації, систематизації наукових джерел для з’ясування сутності 

досліджуваної проблеми і наукового обґрунтування педагогічних умов формування 

розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів; систематизації для визначення змісту 

ІТ у системі фахової підготовки майбутніх лікарів; аналогії, проектування та 
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моделювання для розробки моделі формування розвитку самовдосконалення 

засобами ІТ; логічного узагальнення і прогнозування при формулюванні висновків та 

рекомендацій); емпіричних (педагогічного спостереження за навчально-пізнавальною 

діяльністю студентів; експертного оцінювання, тестування студентів для визначення 

рівня розвитку самовдосконалення засобами ІТ майбутніх лікарів; методу експертних 

оцінок для визначення рівнів самовдосконалення майбутніх лікарів; педагогічного 

експерименту (констатувального і формувального) з метою перевірки ефективності 

визначених педагогічних умов самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ); 

статистичних (кількісного та якісного аналізу даних з використанням методів 

математичної статистики (із застосуванням гіпотез-критерію Пірсона) з подальшою 

їх якісною інтерпретацією та змістовим узагальненням із метою перевірки 

відповідності експериментальних даних дослідження й забезпечення вірогідності та 

встановлення їх статистичної значущості). 

Високий рівень обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих здобувачкою у дисертації, їх вірогідність були забезпечені й 

використанням широкої джерельної бази за темою дисертації, відповідністю 

предметної спрямованості дисертаційного дослідження сучасним уявленням про 

зміст та призначення досліджень у медичній освіті, а також апробацією отриманих 

результатів на вітчизняних і зарубіжних наукових конференціях. 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Ознайомлення зі змістом дисертації та основними публікаціями дозволяє 

визнати, що мету дослідження виконано. Основні положення роботи 

характеризуються певною науковою новизною і сформульовані авторкою особисто. 

Зокрема, у дисертації вперше обґрунтовано теоретичні й методичні засади розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій. 

Крім того, уперше визначено педагогічні умови самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій (формування середовища, спрямованого 

на посилення мотивації майбутніх лікарів до використання ІТ у навчанні та 

професійній діяльності; забезпечення навчального процесу штатом викладачів із 

потужною практичною підготовкою до використання ІТ в освітньому процесі; 
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упровадження різнорівневого підходу до застосування ІТ під час навчального 

процесу; організація самостійної позааудиторної діяльності студентів засобами 

інформаційних технологій із метою їхнього саморозвитку; забезпечення активного 

використання студентами програм МКХ-10, ІСРС-2 та «Мала експертна система»; 

упровадження у навчальний процес моніторингу рівнів розвитку самовдосконалення 

засобами інформаційних технологій серед студентів) та окреслено їхню специфіку; 

розроблено критерії (мотиваційний, когнітивний, особистісно-розвивальний, 

рефлексивно-регулювальний), їх показники та рівні (базовий (репродуктивний), 

достатній (евристичний), творчий (креативний)) готовності майбутніх лікарів до 

самовдосконалення з використанням інформаційних технологій. 

Таким чином, змістовне наповнення складників наукової новизни справді має 

теоретичне та практичне значення для вищої медичної освіти. Дисертація 

О. А. Габорець сприймається як новий погляд на проблему розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій  із 

належно прокоментованими узагальненнями і висновками. 

4. Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. 

Ключові положення й результати дисертаційної роботи належним чином 

висвітлені й апробовані у 22 публікаціях різного рівня. За матеріалами дисертації 

опубліковано 7 статей у наукових фахових виданнях України, 5 статей – у 

закордонних наукових виданнях, 8 тез – у матеріалах науково-практичних 

конференцій, 1 навчально-методичний посібник, 1 методичні рекомендації. Кількість, 

обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН України щодо 

публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. 

5. Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності встановленим 

вимогам. 

Щодо композиції дисертації, то вона складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел. 

Робота відзначається чіткою логікою викладу змісту, без зайвого занурення у дотичні 
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до дослідження проблеми. Повний обсяг дисертації становить 209 сторінок, із них 174 

сторінки основного тексту. Робота містить 8 таблиць та 4 рисунки. Перелік 

використаних джерел містить 277 найменувань, із них 9 – англійською мовою. 

Структура дисертації логічно побудована і сприяє розкриттю теми 

дослідження, виконанню поставлених завдань. Кожен із розділів є логічно 

сформульованим елементом теоретичного, організаційно-методичного і дослідно-

експериментального рівнів наукової рефлексії, що дозволило обґрунтувати та 

експериментально довести ефективність педагогічних умов самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій. 

У першому розділі дисертаційної роботи – «Самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами ІТ як педагогічна проблема» – окреслено основні поняття 

досліджуваної проблеми, зокрема «самовдосконалення особистості» та 

«самовдосконалення майбутніх лікарів»; розглянуто напрями використання ІТ у 

медицині та сім робочих навчальних програм із медичної інформатики різних 

прогресивних закладів вищої медичної освіти України; проаналізовано цілі та 

результати дисципліни «Медична інформатика». 

У другому розділі дослідження – «Педагогічні умови формування 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ» – визначено, що розвиток у 

студентів-медиків самовдосконалення засобами ІТ залежить від реалізації комплексу  

педагогічних умов; обґрунтовано структуру готовності майбутніх лікарів до 

самовдосконалення, яка включає в себе взаємопов’язані критерії; розроблено 

показники означеної проблеми та визначено три рівні розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів. 
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У третьому розділі дисертаційної роботи – «Експериментальна перевірка 

ефективності педагогічних умов формування рівня самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами ІТ» – розроблено змістовний аспект та етапи здійснення 

формувального експерименту з розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій; розроблена та експериментально перевірена 

структурна модель розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій; підтверджено висунуту гіпотезу про розробку та 

впровадження визначених педагогічних умов. 

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що автором зроблено обґрунтовані 

висновки та сформульовано конкретні практичні рекомендації. Дисертацію 

О. А. Габорець можна вважати самостійною і структурно завершеною науковою 

роботою, її оформлення у цілому відповідає чинним вимогам Міністерства освіти і 

науки України, що висуваються до такого роду наукових робіт. Дисертаційна робота 

характеризується єдністю змісту і має як науково-теоретичну, так і практичну 

цінність. 

6. Практичне значення отриманих результатів.  

Нам імпонує практична спрямованість дисертації О. А. Габорець, що 

відображена в експериментальній методиці розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій і дає змогу закласти підґрунтя для 

подальшої реалізації важливих освітніх завдань. 

Розроблено та апробовано навчально-методичний посібник «Розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій», який 

містить ряд практичних завдань із дисципліни «Медична інформатика», має суттєвий 

вплив на розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів, що забезпечує створення 

професійно-мотивуючого середовища медичного закладу.  

7. Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

Загалом дисертаційне дослідження О. А. Габорець здійснено на високому 

науково-теоретичному рівні. Оцінюючи в цілому роботу позитивно, хотілося б 

звернути увагу на деякі її дискусійні положення, оскільки певні уточнення, 

зауваження та рекомендації дадуть змогу удосконалити обумовлену проблематику.  
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1. Поряд із ґрунтовним теоретичним обґрунтуванням проблеми дослідження 

вважаємо, що роботу підсилило б вивчення міжнародного досвіду професійної 

підготовки майбутніх лікарів з виокремленням рекомендацій для впровадження 

кращих зарубіжних практик для їхнього самовдосконалення засобами інформаційних 

технологій у діяльність українських закладів вищої освіти. 

2. У межах другого розділу визначено, що розвиток у студентів-медиків 

самовдосконалення засобами ІТ залежить від реалізації комплексу педагогічних 

умов: формування середовища, спрямованого на посилення мотивації майбутніх 

лікарів до використання інформаційних технологій у навчанні та професійній 

діяльності; забезпечення навчального процесу штатом викладачів із потужною 

практичною підготовкою до використання ІТ в освітньому процесі; упровадження 

різнорівневого підходу до застосування ІТ під час навчального процесу; організація 

самостійної позааудиторної діяльності студентів засобами інформаційних технологій 

із метою їхнього саморозвитку; забезпечення активного використання студентами 

програм МКХ-10, ІСРС-2 та «Мала експертна система»; упровадження у навчальний 

процес моніторингу рівнів розвитку самовдосконалення засобами інформаційних 

технологій серед студентів. Водночас, серед переліку педагогічних умов не 

відображено питання готовності науково-педагогічних працівників до застосування 

інформаційних технологій в освітньому процесі з підготовки майбутніх лікарів. 

3. Засвідчуючи теоретичне і практичне значення результатів дисертаційного 

дослідження О. А. Габорець, вважаємо необхідною розробку заходів із безпеки 

особистості в інформаційному середовищі. 

4. З огляду на актуальність теми та цінність матеріалів дисертаційного 

дослідження, доцільним є видання монографії, що уможливить широкий доступ 

наукової громадськості до їх вивчення. 

Після аналізу тексту нами відзначається дотримання здобувачкою вимог 

академічної доброчесності у повному обсязі.  
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