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РЕЦЕНЗіЯ
на освітньо-наукову програму «Освітні, педагогічні науки» (2021)

підготовки здобувачів третього (освітньо—наукового)рівня вищо'і освіти галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
в Уманському державному педагогічному університеті

імені Павла Тичини

У сучасних умовах сьогодення зростас роль науковців у розбудові

украі'нського суспільства на засадах людиноцентризму. Особливого значення в

даному контексті набувае підготовка висококваліфікованих кадрів — фахівців у
галузі освітніх, педагогічних наук. Саме тому рецензована освітньо-наукова

програма зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки спрямована на

підготовку докторів філософіі' у галузі 01 Освіта/Педагогіка @ на часі.

Аналіз змісту освітньо-науковоі' програми дозволяс стверджувати, що В

ній наявні всі необхідні складові елементи відповідно до сучасних вимог.

Привертас увагу зміст загальних та фахових компетентностей, програмних
результатів навчання, які зоріентовані на виконання оригінальних наукових

досліджень з науковою новизною, теоретичним, методичним та практичним
значенням. Важливим та Грунтовним с подання переліку навчальних дисциплін,
`1'х мети та завдань, а також підходів до оцінювання й контролю успішності

засвосння даноі' програми.
Схвальноі' оцінки заслуговус структурованість програми (включеНо

дисципліни загального та професійного циклу з відповідним відсотком

вибіркових дисциплін), чітко сформульовані цілі, зміст, методи, форми та

сучасні технологіі’ навчання. Особливоі' уваги заслуговус На те, що освітньо-

Наукова програма передбачас можливість індивідуального вибору здобувачами

навчальних дисциплін згідно із інтересами та напрямом тематики

індивідуальноі' науковоі' роботи у власному дисертаційному дослідженні, а

також зоріентована на практичну підготовку, що дас можливість здобути

компетентності та навички, необхідні для подальшоі' професійноі'діяльності.

Варто зазначити, що зміст освітньо-науковоі' програми відповідас

науковим інтересам аспірантів та дозволяе забезпечувати `1'хню повноцінну



підготовку до дослідницькоі'та викладацькоі' діяльності В закладах вищоі' освіти

за певною галуззю.
Програма передбачае поеднання традиційних та сучасних освітніх

технологій, а кадрове забезпечення означеноі' програми зі спеціальності
011 Освітні, педагогічні науки відповідае профілю дисциплін, шо викладаються.

Вважасмо, шо освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» за

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

мае цілісний, завершений характер, дозволяе забезпечити можливість

досягнення заявлених Цілей і програмних результатів, відповідае сучасним
вимогам підготовки доктора філософіі' у галузі освітніх, педагогічних наук, та

сучасним запитам потенційних роботодавців в освітній сфері, що дас підстави

рекомендувати дану програму до використання в освітньому процесі.
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