
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму  

«Професійна освіта» 

підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

за спеціальністю 015 «Професійна освіта» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

 

 Інноваційна освітня діяльність передбачає розвиток творчого 

потенціалу майбутніх педагогів і потребує не лише створення та поширення 

належного рівня майстерності, що пов’язаний з науково-дослідницькою та 

викладацькою діяльністю викладача, але й змін у способах діяльності, стилях 

мислення учасників освітнього процесу. Одним зі шляхів модернізації 

відкритої освітньої системи постає упровадження в освітньо-динамічний 

процес закладів вищої технічної освіти інноваційних педагогічних технологій 

і методів, та підготовка докторів філософії у галузі освіти до їх застосування. 

Інноваційні технології, що використовуються у системі вищої технічної 

освіти, розглядаються як моделювання викладачем структури, змісту, форм і 

методів освітнього процесу відповідно до поставленої мети. 

 Освітньо-наукова програма, що запроваджується у Національному 

авіаційному університеті за спеціальністю 015 «Професійна освіта», являє 

собою документ, розроблений закладом вищої технічної освіти, з 

урахуванням вимог ринку праці, на підставі Стандарту вищої освіти за 

відповідною спеціальністю. Надана на рецензування освітньо-наукова 

програма складає 60 кредитів, що охоплює всі види аудиторної та 

самостійної діяльності майбутніх докторів філософії, практики, а також час, 

який відводиться на контроль якості засвоєння програмного змісту і 

удосконалення відповідних компонентів професійних компетентностей. 

Рецензована ОНП містить чітко визначену мету, очікувані результати 

навчання, зміст, умови та технології реалізації освітнього динамічно-



синергетичного процесу, оцінку якості підготовки доктора філософії за 

даною спеціальністю. Визначені у ній цілі, завдання, зміст та компетенції 

(інтегральні, загальні, фахові складові), що формуються у результаті 

системного вивчення проблем, озвучених у відповідних дисциплінах 

навчального плану, які наведені у програмі, відображають актуальні для 

освітньої галузі програмні результати навчання, ресурсне забезпечення 

реалізації програми, академічну мобільність. Кадрове забезпечення освітньо-

наукової програми відповідає профілю дисциплін. 

 З урахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензована освітньо-

наукова програма «Професійна освіта» відповідає сучасному рівню розвитку 

науки та практики освітньої діяльності, чинним вимогам Міністерства освіти 

і науки України, що дозволяє рекомендувати використання цієї програми для 

підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта». 
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