
РЕЦЕНЗІЯ
на ОНП «Освітні, педагогічні науки»

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
галузі знань 01 Освіта, спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки»

Трансформаційні процеси в Україні та інтеграція української освіти до

європейського  освітнього-наукового простору зумовили необхідність

новітніх освітніх програм підготовки докторів філософії (РБЮ) з

поглибленими знаннями, уміннями, навичками, компетенціями, достатніми

для продукування нових ідей, оволодіння методологією наукової та

педагогічної діяльності, а також здійснення наукових досліджень, результати

яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Представлена на рецензування ОНІЇ «Освітні, педагогічні науки» для

здобувачів третього рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта, спеціальності

«011 Освітні, педагогічні науки» містить всі необхідні складові: мету,

характеристику програми, опис придатності випускників//-до

працевлаштування та подальшого навчання, викладання, навчання та

оцінювання результатів навчання, програмні компетентності (інтегровані,

загальні, фахові), програмні результати навчання, ресурсне забезпечення

реалізації програми, академічну мобільність, а також відповідає стратегії

розвитку вищоїосвіти України на 2021-2031 роки.

Рецензована ОНП містить систему освітніх компонентів, які вибудовані

в логічній послідовності вивчення, що дозволить підготувати здобувачів

третього рівня вищої освіти та сформувати у них відповідні компетентності,

щодо проведення дослідницької діяльності в сучасному освітньому процесі.

Зміст ОНП передбачає наявність обов'язкових та вибіркових компонент,

що надає можливість здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої

освіти отримати індивідуальний набір знань та обирати власну траєкторію

освітньої діяльності.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова має

досвід, потужний кадровий потенціал та відповідну матеріально-технічну

базу для реалізації даної ОНП.



Рецензована ОН розроблена після консультації із провідними

науковцями та потенційними роботодавцями, що підтверджує потребу у

підготовці фахівців цієї спеціальності.

Навчальний план підготовки освітньо-наукової програми повністю

відповідає завданням ОНП «Освітні, педагогічні науки». Освітньо-наукова

програма має достатній рівень забезпеченості навчально-методичною

документацією та матеріалами.

Термін отримання освіти за ОНП «Освітні, педагогічні науки» становить

4 роки за очною формою навчаннята4 роки за заочною формою навчання.

Вважаємо, що ОН «Освітні, педагогічні науки» для здобувачів

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова є

логічною, структурованою, відповідає сучасним вимогам і може бути

рекомендованою до впровадження в освітньому процесі.
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