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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Біляй Іванни Михайлівни 

«Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання майбутніх вчителів 

математики окремих розділів математичних основ інформатики 

(стохастики)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання 

(інформатика). 

Ґрунтовний аналіз дисертаційного дослідження Біляй І.М. 
«Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання майбутніх вчителів 
математики окремих розділів математичних основ інформатики (стохастики)» 
дозволяє сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності, 
ступеня обґрунтованості основних наукових положень, висновків, 
рекомендацій, достовірності, наукової новизни, практичного значення, а також 
загальної оцінки роботи. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження 

Дотепер гостро стоїть питання про підготовку педагогів, які володіють 
математичними та інформатичними методами досліджень виробничих та 
природних процесів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, формування інформатичної культури майбутніх вчителів. 
Відповідно, вдосконалення комп'ютерної техніки та програмних засобів стало 
важливою передумовою для появи якісно нових вимог до професійної 
підготовки майбутніх вчителів усіх, в тому числі природничо-математичних 
дисциплін. 

У багатьох галузях сучасний рівень професійної діяльності настільки 
високий, що для її впровадження потрібне застосування методів логіко-
варіативного мислення. Дослідження внутріпредметних та міжпредметних 
зв'язків стохастики з іншими математичними дисциплінами і розроблення та 
експериментальна перевірка ефективності компонентів комп'ютерно-
орієнтованої методичної системи навчання майбутніх вчителів математики 
окремих розділів математичних основ інформатики є безумовно актуальним. 

Актуальність теми підтверджується довідками про впровадження у 
навчальний процес Інституту інформатики Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, математичного факультету 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (довідка 
№13 від 5.06.2015 p.), Інституту фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка (довідки №1227, 1228 від 24.06.2015 p.), 
Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (довідка №02/02-403/3 від 30.06.2015 p.), Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка №256/03 
від 14.09.2015 р.) та виконаним комплексом науково-дослідної роботи кафедри 
теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова (номер державної реєстрації 0105U000448). 

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що 
сформульовані у дисертації, ступінь їх обґрунтованості і достовірності 
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Наукові  положення,  висновки  і  рекомендації,  що  сформульовані   в 
дисертаційному дослідженні Біляй І.М. достатньо обґрунтовані: 

- застосуванням     сучасних    методів    досліджень,     в    тому     числі 
математико-статистичних і математичного планування експерименту; 

- використанням    математичного    моделювання    з    використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Достовірність одержаних результатів, що полягають у розробленні 
основних компонентів комп'ютерно-орієнтованої методичної системи 
навчання окремих розділів математичних основ інформатики (зокрема, 
стохастики) майбутніх вчителів математики та, відповідно, дослідженні 
внутріпредметних та міжпредметних зв'язків стохастики з іншими 
математичними дисциплінами, не викликають сумніву. 

Наведені в дисертаційній роботі теоретичні обґрунтування та 
експериментальні дослідження виконані коректно на високому науковому 
рівні. Висновки, що сформульовані в дисертаційній роботі, містять нові 
наукові положення в контексті розроблених компонентів комп'ютерно-
орієнтованої методичної системи навчання майбутніх вчителів математики 
окремих розділів математичних основ інформатики (зокрема, стохастики). 

Наукова новизна дисертаційної роботи 

Дисертантом отримані наступні основні наукові результати: 
- розроблено       основні       компоненти       комп'ютерно-орієнтованої 

методичної    системи    навчання    окремих    розділів    математичних    основ 
інформатики (зокрема, стохастики) майбутніх вчителів математики; 

- обґрунтовано         психолого-педагогічні         основи         формування 
стохастичних     компетентностей     майбутніх     вчителів     математики     та 
конкретизовано напрями практичного використання сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій у процесі їх підготовки до професійної діяльності; 

- уточнено зміст навчання стохастики майбутніх вчителів математики, 
зокрема основні  поняття:   випадкової  події,  ймовірності  випадкової  події, 
залежних   і   незалежних   випадкових   подій,   випадкової   величини,   типів 
розподілів ймовірностей та засобів їх опису, концепцію побудови змісту курсу 
стосовно розподілів ймовірностей від щільності розподілу ймовірностей в 
безкоординатному просторі з мірою з наступним переходом до координатних 
просторів, де з'являється можливість введення  поняття  функції розподілу 
ймовірностей, а не навпаки; 

- запропоновано методи та організаційні форми навчання стохастики 
пов'язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

- розкрито   теоретичні   взаємозв'язки   стохастики   з   іншими   фізико- 
математичними дисциплінами, зокрема з математичним аналізом, геометрією 
та іншими. 

Практичне значення одержаних результатів 
Практичне значення роботи полягає у наступному: 
- впроваджено в педагогічну практику створені в процесі дослідження 

окремі компоненти комп'ютерно-орієнтованої методичної системи навчання 
математичних основ інформатики; 
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- уточнено зміст навчання стохастики майбутніх вчителів математики, 
впроваджено сучасний понятійний апарат, вихідні принципи, положення і 
вимоги до навчання стохастики майбутніх вчителів математики; 

- розроблено (у співавторстві) й апробовано посібник для вчителів 
«Стохастика» та факультативний курс для учнів старшої школи «Початки 
стохастики» українською та російською мовами; 

- вирішено    основні    проблеми    інформатизації    процесу    навчання 
стохастики,     зокрема     розроблено     основні     компоненти     комп'ютерно- 
орієнтованої   методичної   системи   навчання   стохастики,   осучаснено   зміст 
навчання та розроблено відповідні елементи інформаційно-комунікаційних 
технологій навчального призначення, в тому числі для дистанційної підтримки 
навчання та самостійної роботи студентів; 

- розроблено (у співавторстві) дистанційний курс «Теорія ймовірностей 
та математична статистика»; 

- створено     окремі     компоненти     методичної    системи     навчання 
стохастики,  які  можуть застосовуватись під час  проведення  спецкурсів у 
вищих навчальних закладах, інститутах післядипломної освіти вчителів, на 
факультативних заняттях в старших класах загальноосвітніх шкіл; 

- отримані   результати   дисертаційної   роботи   використовуються   в 
навчальному  процесі  Інституту  інформатики  Національного  педагогічного 
університету    імені    М.П. Драгоманова,    Інституту    фізики,    математики, 
економіки     та     інноваційних     технологій     Дрогобицького     державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», математичного 
факультету   Східноєвропейського   національного   університету   імені   Лесі 
Українки,      Черкаського      національного      університету      імені      Богдана 
Хмельницького. 

Повнота викладення наукових положень, висновків та 
рекомендацій в опублікованих працях 

Основні положення дисертаційного дослідження опубліковано у 12 
науково-методичних працях, з них: 3 навчальні посібники (у співавторстві), 6 
статей у фахових виданнях (у тому числі 5 праці є одноосібними, з них 2 праці 
опубліковано у виданнях, занесених до наукометричних баз даних), 2 тези 
доповідей у матеріалах конференцій (одноосібно). 

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам МОН 
України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук. Зміст автореферату є ідентичним до 
змісту дисертації і достатньо повно відображає основні положення 
дослідження. 

Біляй І.М. розроблено окремі компоненти комп'ютерно-орієнтованої 
методичної системи навчання курсу «Теорія ймовірностей і математична 
статистика» у педагогічному університеті; розроблено посібники, навчально-
методичні матеріали задля вивчення стохастики студентами педагогічних 
спеціальностей стаціонарної форми навчання в педагогічному університеті, 
програмний засіб для вивчення поінтервальних розподілів ймовірностей. 
Подано пропозиції щодо внесення змін до педагогічного програмного засобу 
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GRAN1, які стосуються подрібнення інтервалів, під час побудови функцій 
розподілу ймовірностей. 

Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві, 
становить 30%. Було дібрано систему задач і вправ до окремих розділів та 
уточнено окремі теоретичні положення стосовно поточкових та 
поінтервальних розподілів ймовірностей та залежності функції розподілу від 
структури подій. 

Аналіз змісту дисертації 
Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 
джерел (250 найменувань, розміщених на 26 сторінках), 5 додатків на 
38 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок, з яких 
173 сторінки - основна частина, що містить 13 таблиць та 42 рисунки. 

У вступі Біляй І.М. обгрунтовано актуальність та вибір теми 
дослідження; висвітлено зв'язок роботи з науковими програмами і планами; 
визначено об'єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження; 
сформульовано гіпотезу дослідження; розкрито наукову новизну, практичне 
значення роботи; охарактеризовано апробацію та впровадження результатів, 
отриманих у ході дослідження. 

У першому розділі наведено огляд психолого-педагогічної, науково-
методичної, навчальної літератури, де розкриваються основні погляди на 
проблему дослідження, розглянуто деякі нормативні документи та наукові 
роботи, присвячені навчанню стохастики у школах та педагогічних 
університетах України, проаналізовано спеціалізовані програмні засоби, що 
використовуються в процесі навчання стохастики та досліджено психолого-
педагогічні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій як 
засобу підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності під час 
навчання математичних основ інформатики майбутніми вчителями 
математики. 

У другому розділі обґрунтовано концепцію комп'ютерно орієнтовної 
методичної системи навчання стохастики майбутніх вчителів математики та 
подані основні компоненти пропонованої системи навчання. 

Ґрунтовно представлено концепцію побудови змісту навчального курсу 
стосовно розподілів ймовірностей від щільності розподілу ймовірностей в 
безкоординатному просторі з мірою з наступним переходом до координатних 
просторів, де з'являється можливість введення поняття функції розподілу 
ймовірностей, а не навпаки. 

Розглянуто структуру та зміст курсу «Теорія ймовірностей та 
математична статистика», обґрунтовано актуальність і доцільність такого 
навчання курсу стохастики майбутніми вчителями математики. 

Автор ґрунтовно доводить, що використання інформаційно-
комунікаційних технологій в процесі навчання стохастики дає змогу приділити 
більше уваги постановці задач, дослідженню розв'язків, виявленню 
закономірностей та причинно-наслідкових зв'язків перебігу різноманітних 
процесів і проявів явищ, переклавши на комп'ютер виконання технічних та 
нецікавих рутинних операцій. 
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Наприклад, під час організації самостійної та індивідуальної робіт, для 
виконання допоміжних обчислень і розрахунків, а також для побудови 
ілюстрацій, зображень та рисунків, застосовуються системи комп'ютерної 
математики і педагогічні програмні засоби, зокрема MS Excel, Mathcad, 
GRAN1 та ін., а також авторська програма Function для підтримки вивчення 
окремих тем і створення демонстраційних навчальних матеріалів. 

Уведення поняття випадкової величини в курсі «Теорія ймовірностей та 
математична статистика», аксіоматичне означення ймовірності, введення якого 
здійснюється емпірично-індуктивним шляхом, та запропонована методика 
навчання основних понять стохастики заслуговує особливої уваги дослідників 
і методистів. 

У роботі обґрунтовано, чому «класичний» підхід до обчислення 
ймовірностей подій можна розглядати лише у випадку рівномірного розподілу 
ймовірностей на скінченній множині точок. Окрім того, на відміну від 
сучасних дедуктивних підходів до вивчення курсів теорії ймовірностей, 
акцентується увага на доцільності будувати індуктивно шкільний курс 
майбутнім вчителям математики, допомагаючи учням відкривати основні 
результати дослідження. 

У третьому розділі описано основні етапи та результати педагогічного 
експерименту упродовж 2011-2015 pp. з метою перевірки загальної гіпотези 
дослідження та визначення рівня ефективності розроблених компонентів 
пропонованої комп'ютерно орієнтованої методичної системи навчання 
майбутніх вчителів математики окремих розділів математичних основ 
інформатики (стохастики). 

Проведений педагогічний експеримент підтвердив гіпотезу дослідження, 
що підтверджується довідками про впровадження (довідка №13 від 
5.06.2015 p., довідка №1227, 1228 від 24.06.2015 p., довідка №02/02-403/3 від 
30.06.2015 p., довідка №256/03 від 14.09.2015 p.). 

Загальні висновки щодо дисертаційного дослідження відповідають її 
змісту, конкретно і стисло висвітлюють основні наукові результати. 

Загалом доцільно зазначити, що дисертаційне дослідження є закінченою 
науковою роботою, в якій отримані наукові результати, що мають теоретичну 
та практичну цінність. 

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційного 
дослідження 

Оцінюючи зміст і структуру дисертаційного дослідження Біляй Іванни 
Михайлівни загалом задовільно, звернемо увагу на окремі недоліки і 
висловимо деякі зауваження і побажання: 

1.У  пп. 1.1, 1.2, 1.3 (Розділі) дисертаційного дослідження доцільно 
розставити акценти на аналізі сутності понять «галузеві компетентності», 
«предметні компетентності» і «стохастичні компетентності» (п.1.1, с. 31, 
с.52, п. 2.2, п. 2.2.7), що зазначаються в роботі. Рекомендується уточнити 
наведені в роботі характеристики стохастичних компетентностей та 
компонентну структуру в контексті пропонованої галузі знань. 

2. Рекомендується удосконалити пропоновану комп'ютерно-орієнтовану 
методичну систему навчання майбутніх вчителів математики окремих розділів 
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математичних основ інформатики (стохастики) із врахуванням 
поліваріативності схем організації та змісту навчання, просування 
інноваційних методів та організаційних форм (Розділ 2, в т.ч. рис. 2.1, п. 2.2.5) 
для забезпечення вирішення поставлених в дослідженні завдань та врахувати 
зміни в контексті нового закону України «Про вищу освіту», переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти (Таблиця 2.1) 

3. Окремі  матеріали розділу   1   (Таблиця   1.2,  Таблиця   1.3) доцільно 
перенести в Додатки, а в п. 1.2 навести ґрунтовний аналіз змісту освіти та 
державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів освітньої галузі 
«Математика»   щодо   імовірнісно-статистичної  змістової  лінії.   Вказати   на 
рівень   адаптованості   розроблених   автором   посібників   (№№   24,   26)   до 
навчального   плану   та   робочих   програм   загальноосвітнього   навчального 
закладу. 

4. Доцільно корегувати практичну методологію оптимізації критеріїв 
добору    на    основі    аналізу    прогностичної    валідності    пропонованих    у 
дослідженні критеріїв (с. 122 і Розділ 3). 

5. Робота   містить    окремі    граматичні,    синтаксичні,    орфографічні 
помилки. У описі експериментального дослідження (Розділ 3) наведено ряд 
стилістичних, аналітичних, смислових неточностей. 

Загальна оцінка дисертаційної роботи 

Дисертація Біляй Іванни Михайлівни є структурованою, цілісною, 
завершеною науково-дослідною роботою на актуальну тему, а одержані 
результати мають суттєве значення для педагогічної науки і практики. 

Оформлення дисертаційного дослідження і автореферату в цілому, з 
урахуванням зазначених вище зауважень, відповідає діючим нормативним 
документам. 

Представлена дисертаційна роботи відповідає вимогам, що висуваються 
до кандидатських дисертацій згідно з пп. 11, 13 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2013 р. № 567, а її автор, Біляй Іванна Михайлівна, заслуговує 
присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.02 — теорія та методика навчання (інформатика). 

 


