
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Інформаційно-комунікаційні  

технології в освіті» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

 

Домінуючою тенденцією ХХІ ст. є перехід до інформаційного 

суспільства, в якому об’єктами і результатами праці переважної частини 

населення є інформаційні ресурси та знання, що відповідно вимагає ґрунтовної 

фахової підготовки всіх членів соціуму до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності. Це, у свою чергу, 

зумовлює потребу в якісній підготовці фахівців у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті, а також є необхідною умовою 

реформування та інноваційного розвитку освітніх систем та сприяє цифровій 

трансформації освіти. 

Рецензована освітньо-професійна програма «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті» для підготовки магістрів за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» розроблена робочою групою науково-

педагогічних працівників Національного авіаційного університету спільно зі 

стейкхолдерами та фахівцями-практиками, які мають значний досвід 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності, 

а також уміння та навики ефективно вирішувати професійні завдання.  

Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійної програми 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» відповідає завданням 

освітньо-професійної програми. Послідовність вивчення дисциплін, план та 

графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових 

дисциплін відповідає структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» та покликаний 

сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання 

запитам потенційних роботодавців та ринку праці.  

Основною метою розробленої освітньо-професійної програми є 

підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних 

ефективно застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для 

організації навчально-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу, 

здійснювати проектування та забезпечувати експертизу інформаційно-

освітнього середовища закладу освіти, визначати політику розвитку та 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у закладах освіти та в 

авіаційному секторі. Цій меті чітко підпорядковані інтегральна, загальні та 

фахові компетентності, а також програмні результати навчання здобувачів 

освіти, викладені у рецензованому документі. 

Здобуті у процесі навчання за освітньою програмою компетентності та 

програмні результати навчання відповідають вимогам, які ставляться до 

фахівців, що в подальшому працюватимуть за фахом у сфері освіти, наукових 

установах, методичних центрах з розробки, впровадження та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.  



Вагомою перевагою даної освітньої програми є те, що окрім 

обов’язкових (нормативних) компонентів, вона містить широкий спектр 

навчальних дисциплін вільного вибору, що дає змогу здобувачам освіти 

реалізувати своє право на формування індивідуальної траєкторії підготовки. 

Цикл практичної підготовки здобувачів вищої освіти, що включає 

науково-дослідну практику у сфері інформаційно-комунікаційних технологій 

в освіті, а також переддпломну практику у достатньому обсязі забезпечує 

набуття випускниками компетентностей, необхідних для вирішення завдань із 

проектування та впровадження засобів ІКТ в освітню діяльність закладів 

освіти. 

На підставі викладеного вище вважаємо, що освітньо-професійна 

програма «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, яка впроваджується в Національному 

авіаційному університеті, є актуальною, відповідає вимогам сьогодення, 

проєктові Стандарту вищої освіти України галузі знань 01 «Освіта / 

Педагогіка», відповідним кваліфікаційним вимогам і може використовуватися 

для підготовки фахівців спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 
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