
Рецензiя 

на освiтвьо-наукову програму «Освiтнi, педагогiчнi науки» 

для здобувачiв третьоrо (освiтньо-на ковоrо) рiвня вищоi' освiти 

rалузi знань 01 Освiта 
спецiальностi 011 Науки про освiту 

Представлена на рецензування освiтньо-наукова програма (далi - Olffi) 

«Освiтнi, педагоriчнi науки» е нормативним документом пiдготовки 

здобувачiв третьоrо (освiтньо-наукового) рiвня вищоi' освiти (галузь знань : 01 

Освiта, спецiальнiстъ О 11 Науки про освiту). Програма розрахована на термiн 

- 4 роки й передбача€ 45 кредитiв €КТС. 

ОНП роэроблена на пiдставi Закону У краi·ни «Про вищу освiту» 

Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii та 

доктора наук у вищих навчалъних закладах (наукових установах) 

затвердженоrо Постановою Кабiнетiв мiнiстрiв Укра1ни вiд 23.03.2016 р. 

№26 J , а також вiдповiдае стратегii розвитку вищоi освiти У краiни на 2021-

2 31 роки , у якiй передбачено, що в освiтнiх програмах з п1дготовки 

здобувачiв вищоi освiти всiх рiвнiв, найбiльш актуальним е набупя 

унiверсальних компетентностей: вмiння вчитися, опрацьовувати iнформацiю 

швидко опановувати новi технологi'i, бути здатним до критичного мислення та 

креативного пiдходу до завданъ. 

Структура рецензованоi· освiтньоi' науковоi nрограми е ч1ткою та 

логi чною, а цикл загалъноi' пiдготовки е фундаменталъним та комплексним, що 

дас змоrу здобувачам третъоrо освiтньо-наукового рiвня вищоi' освiти 

отримувати якiсну пiдготовку. За допомогою окремих компонентiв ОП 

аспiранти здобуваютъ комунiкативнi компетентностi, якi стосуютъся i'x 

наукових дослiджень. 

01-Пl «Освiтнi, педагогiчнi науки» передбачае наявнiсть обов'язкових та 

вибiркових компонент, що надае можливiстъ здобувачам третього ( освiтньо

uаукового рiвня вищоi' освiти отримати iндивiдуальний набiр знань та 

обирати власну траекторiю освiтнъоi' дiяльностi . 



Нацiональний педагогiчний ун1верситет 1мею М.П. Драгоманова 

забезпечус можливостi для введення аспiрантiв у мiжнародну академiчну 

сшлъноту зокрема через виступи на конференцiях, публiкацi1, участь у 

. . 
сшльних досшдницьких проектах тощо. 

У межах освiтньо1 програми функцiонують та не порушуютъся практики 

дотримання академiчно1 доброчесностi науковими кер1вниками та 

асшрантами ( ад'юнктами). Публiкацi'i i науковi роботи аспiрантiв 1 IX 

керiвникiв проходятъ перевiрку на наявнiсть академiчного плагiату. 

Таким чином, аналiз рецензовано1 освiтньо-науковоi' проrрами «Освiтнi 

педагог1чю науки» дас пiдстави рекомендувати Гi до вихористання в 

освiтньому процесi з пiдготовки здобувачiв здобувачiв третього ( освiтньо

наукового рiвня вищоi' освiти галузi знань О 1 Освiта, спецiалъностi О 11 Науки 

про освiту Нацiонального педаrоriчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова 

до практичноi', науково1 та викладацъкоi' дiялъностi. 
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кафедри загальноi· педагоriки 

i педагогiки вищоУ школи , , 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц(к.иii 
державний педагогiчний YJ,liвep И'fеТ-1 
iменi Гриrорiя СковородJ\>> 1 А. П. Розсоха 


