
РЕЦЕНЗIЯ 

на освiтню-наукову програму «Освiтнi, педагогiчнi науки» 

третього ( освiтньо-наукового) рiвня 

за спецiальнiстю О 11 «Освiтнi, педагогiчнi науки» 

галузi знань 01 Освiта / Педагогiка Уманського державного 

педагогiчного унiверситету iменi Павла Тичини 

Неодмiнною вимогою сьогодення е науково-методичний супровщ 

iнновацiйних змiн в освiтi, обумовлених европейським вектором розвитку 

нашоУ держави, суттевими перетвореннями в ycix сферах суспiльства. 3 огляду 

на це, все актуальнiшою стае пiдготовка фахiвцiв у галузi О 1 Освiта 

/Педагогiка, якi не тiльки здатнi забезпечити такий супровiд, але й теоретично 

обrрунтувати й емhiрично дослiдити чинники й умови зазначеного процесу. 

Пiдготовка докторiв фi:лософiУ- за . с'децiальнiстю О 11 «Освiтнi, педагогiчнi 

науки» набувае -нового . сенсу _i_ змiсту, як~, зокрема, вiдображено в 

пiдготовленiй цауковця;ми Уманського державного педагопчного 

унiверситету iмецi Павла Тичини освiтньо-наук·овiй програмi (ОНП). 

Подана на рецензування ОНП розроблена з урахуванням стандартiв 

вищоi.__ Ьсвiти та внутрiшнiх нормативних документiв закладу вищоУ освiти. 

Бiдповiдцо до чинних-_~щмог, iнформацiю щодонеУ розмiщено на офiцiйному 

веб-с~йт~ Уманського державного педагогiчного -унiверситету iменi Павла 

Тичини. · .,. 
~ .,. • . ~ 'j • . 

·-· - ·· Ащшiз, nроведенцй докторами фiлософiУ за спецiальнiстю 011 «Освiтнi, 

п~дагщ::iчнi науки» .Ум:анськоrо ·державного педагогiчного унiверситету iменi 

Пав.rщ ,·Iичини, свiдчить про те, що за цiею освiтньо-науковою програмою 

фундаментально i фах<;>во готуватимуть науковцiв вищоУ квалiфiкацiУ, здатних 

розвJ язувати комплекснi проблеми у сферi освiти й педагогiки, набуття ними 

i1цегральноХ, · з_агадьних та фахових ~омпетентностей, достатюх для 

продукування но~их iде~, вирiшення . ком!!лексних проблем в галузi науково

педагогiчноУ й дослiдниць;ко-iнновацiйноУ ·дiяльностi. 



Схвально'i .оц~нки заслугоауе стру:к,турованiсть ОI-П1, яка е логiчною та 
. . 

послiдовною. В ОI-П1 висвiтлено Гi специфiку, форми i термiни навчання, 
. . . 

придатюсть випускниюв до працевлаштування та подальшого навчання, ч1тко 

сформульованi цiлi, змiст, методи, форми викладання та навчання, детально 

окреслено загальнi, фаховi компетентностi, а також програмнi результати 

навчання як наслiдок Гi опанування, наведено перелiк навчальних дисциплiни 

загального та професiйного циклу з вiдповiдним вiдсотком вибiркових 

дисципшн, визначено 'iхню мету та завдання, означено вимоги до системи 

оцiнювання й форм контролю, охарактеризовано академiчну мобiльнiсть, 

ресурсне забезпечення реалiзацi'i програми та iншi обо в' язковi елементи. 

Приваблюе 
. . . 

В1ДПОВ1ДН1СТЬ зм1сту фахових компетентностей 

формулюванню програмних резуль:гатiв навчання; сфокусованiсть уваги на 

педагоriчнрму . с:кладн:и;ку- при виз:нач~ннi необхiдних компетентностей та 

результатiв навчання, зокрема-, талант до шщ1ювання та втiлення iнновацiй для 

iнтеграцi'i науки i практики, розв 'язання суспiльно значущих . освiтньо

педагогiчних nроб.ц;ем; ·обi~нанiсть в освiтнiх . стратегiях; здатнiсть розумiти 

тенденцi'i в освiтi та · вмiти передбачати . 'ixнi потенцiйнi наслiдки; хист ДQ 

13икладаць-коi дiЯ.J!ЬHbcri :в умовах Ф<?рмально'i та неформально'i освiти. · 

Наголосимо -на предста~леностi в рецензованiй ОI-П1 дисццплiн 

педаrопчного циклу, -що_ е актуальними для мiжнародно'i мобiльностi 

здо~увачiв tшщо'i освiти-- та : сприяют:в, найкращому володiнню матерiалом за 

спецiад~sнiстю, форму:iщ.Jцпо навичок системностi та екологiчностi мислення, 

здатносп ДО мiжгалузево'i- комунiкацi'i, мультикультурност1 та 

мультифункцiональностi: 

Фундаментальним . та комплексним · е цикл загальн01 шдготовки 

здобувач;iв вищо'i освiти третього рiвня ·спецiальностi О 11 «Освiтнi, педагогiчнi 

науки», що дае змоrу формуваtи в майбутнiх докторiв фiлософi'i системний 

науковий свiтогляд, фаховий та науково-освiтнiй потенцiал особистiсного 

ро3:витку з орiсцтацiею на найвцщi д~сягнення свiтово'i та европейсько'i науки 

та освiти. 



У рецензованiй програмi значну увагу в пiдготовцi докторiв фiлософiУ 

вiдведено педагогiчнiй практицi, що уможливлюе залучення аспiрантiв до 

самостiйноУ творчоУ педагогiчноУ дiяльностi, розроблення та керування 

практико-ор1ентованими проектами, використання загальнонаукових та 

. . . . . . . 
педагопчних методш досшдження, яю спрямоваю на шзнання досшджуваних 

освiтнiх явищ i процесiв, апробування результатiв наукового дослiдження, Ух 
. . 

поширення та впровадження у осв1тню практику, що, в цшому, сприяе 

формуванню професiйно значущих якостей викладача вищоУ школи. 

У цiлому, аналiз освiтньо-науковоУ програми свiдчить про усвiдомлення 

розробниками суспiльних викликiв та актуальних проблем освiтньоУ галузi, 

врахування вимог ринку пращ та орiснтацiю на прогностичю тенденцiУ 

розвиtку суспiльства. 

_ - .- -Отже, · реценз<;>в~на освiтньо-наукова програма шдготовки докторш 

фiлософiУ за спецiальнiстю О 11 · «Ос:Вiтнi, педагогiчнi науки» Уманського 

держщщ:оrо: ·ц~даrогiчного ·у:нiверситету iм~нi · Павла Тичини мае цiлiсний, 

завершенпй характер, спрямована на фор~ування фахових компетентностей та 

необхiдних програмних резульtатiв ,навчання у здобувачiв освiти, вiдповiдае 

чинним вимогам, що Ух передбачено до програм третього ( освiтньо-щ1уковоrо 

рi!З_Ц5!) вдщоУ <;>с:вiт_и та основним криrерiя:м забезпечення якостi вищоУ освiти i 

сучасним запитам пот.енцiйних роботодавцiв в освiтнiй сферi. 

Л. Д. Березiвська 
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