
Рвцвнзтя
на освітньо—науковупрограму «Освітні, педагогічні науки» (2021)

підготовки здобувачів третьего (освітньо—наукового)рівня вищоі' освіти
галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 011 Освітні,

педагогічні науки в Уманському державному педагогічномууніверситеті
імені Павла Тичини

Освітньо—наукова програма зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні

науки, розроблена проектною групою в складі викладачів та здобувачів

третьего (освітньо—наукового) рівня вищоі' освіти Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини відповідно до вимог чинного

законодавства Украіни та передбачае набуття здобувачами вищо'і освіти

ступеня доктора філософі'і компетентностей достатніх для генераціі' нових
ідей 'та здатності розв’язання комплексних завдань теоретичного та

прикладного характеру.
Дана ОШТ програма включае у себе: загальну інформацію, мету і

характеристику освітньоі' програми, придатність випускників до

працевлаштування, викладання та оцінювання, програмні компетентності,

програмні результати навчання, ресурсне забезпечення реалізаціі' програми,
академічну мобільність, перелік компонент ОНП та і'х логічну послідовність,

структурно—логічну схему освітньоі' програми, форму атестаціі' здобувачів
вищоі' освіти, матрицю відповідності програмних компетентностей

компонентам освітньоі' програми, матрицю забезпечення програмних
результатів навчання відповідними компонентами освітньоі' програми.

Структура освітньо—науково'і програми передбачае наявність
обов’язкових компонент, які формують професійні програмні компетентності
і забезпечують здобуття поглиблених професійних знань зі спеціальності та
вибіркових компонент, що відображають наукові інтереси здобувача вищоі'

освіти та дозволяють отримати додаткові фахові знання за напрямком
дисертаційного дослідження.

Невід’емною складовою програми е забезпечення проведення власного

наукового дослідження шляхом написання та захисту дисертаційноі' роботи,



результати яко'і покликані містити наукову новизну та розв’язувати актуальні

та важливі питання у галузі знань 01Освіта / Педагогіка.
Виконання навчального плану програми дозволяе набути фахові

навички для здійснення науково-дослідницькоі', інноваційноі', професійно-

практичноі', організаційно-освітньо'і діяльності; розширюе можливості більш

глибокого оволодіння методологіею та сучасними методами викладання
дисциплін.

Разом із тим вважаемо за доцільне розширити перелік дисциплін
вільного вибору та чіткіше окреслити наукову складову освітньо—науковоі'

програми.
Рецензована освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» зі

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового)

рівня вищоі' освіти відповідае поставленій меті та може бути використана у

освітньому процесі для підготовки аспірантів денно'і й заочно'і форм

навчання.
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