
















 
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму «Науки про освіту» підготовки здобувачів вищої 

освіти галузі знань 01 Освіта спеціальності 011 Науки про освіту 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

 

Метою освітньо-наукової програми «Науки про освіту» є створення 

цілісної системи навчання і виховання висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський і світовий освітньо-

науковий простір фахівців зі спеціальності 011 Науки про освіту. Результатами  

є сформовані компетентності здобувачів, що задовольняють потреби 

працевлаштування. Під час навчання здобувачі опановують теоретичні знання, 

уміння, навички та інші компетентності, необхідні для продукування нових 

ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності. 

Зміст ОНП відповідає предметній галузі спеціальності. ОНП підготовки 

докторів філософії з педагогічних наук включає шляхи формування 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів з урахуванням їх фактичного 

навантаження, належної професійної з підготовки, а також власних наукових 

інтересів та уподобань. 

У процесі розробки ОНП ураховано стратегічні завдання діяльності 

ЦДПУ ім. В. Винниченка як потужного освітнього і наукового центру 

Кіровоградського регіону, здатного на підготовку здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої світи галузі знань 01 Освіта спеціальності 

011 Науки про освіту. 

Заявлені цілі ОНП відповідають меті діяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка, 

відображеного у Концепція розвитку закладу, яка полягає у підготовці 

освіченого фахівця здатного працювати на рівні сучасних освітньо-виховних 

технологій; підтримка та розвиток наявних і нових потужних наукових шкіл. 



Перелік освітніх компонентів ОНП підготовки докторів філософії з 

педагогічних наук, спеціальності 011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта 

складається з обов’язкових та вибіркових дисциплін, що представлені у 

логічній послідовності. У програмі чітко та логічно охарактеризована 

процедура атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та система 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Ресурсне забезпечення 

програми передбачає залучення науково-педагогічних кадрів найвищої 

кваліфікації.  

Отже, освітньо-наукова програма Науки про освіту, третього рівня вищої 

освіти з підготовки докторів філософії у Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка зі спеціальності 

011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта відповідає вимогам, які 

висуваються до освітньо-наукових програм, забезпечує якісну підготовку 

аспірантів до дослідницько-інноваційнної й науково-педагогічної діяльності. 

 

 

Директор Кіровоградського 

медичного фахового коледжу 

ім. Є. Й. Мухіна           С. О. Бондарь 
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Освітньо-наукова програма «Науки про освіту» для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Науки про освіту 

галузі знань 01 Освіта розроблена співробітниками кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту. Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

Метою освітньо-наукової програми визначено набуття аспірантами 

інтегральних, загальних та спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей щодо здійснення інноваційної наукової, викладацької, 

управлінської діяльності у закладах вищої освіти; набуття компетентностей 

науково-педагогічного фахівця закладу вищої освіти, здатного здійснювати, 

формулювати і розв’язувати комплексні наукові й практичні проблеми освіти. 

Аналіз програми показав, що згідно вимог цілі програми відповідають 

стратегії закладу вищої освіти; визначено програмні результати навчання з 

урахуванням позицій та потреб зацікавлених сторін, урахуванням тенденцій 

розвитку спеціальності, а також досвіду аналогічних вітчизняних освітніх 

програм. 

Обсяг освітньо-наукової програми та окремих освітніх компонентів 

відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - доктора 

філософії. Зміст програми має чітку структуру. Послідовність вивчення 

дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і 

вибіркових дисциплін відповідають структурнологічній схемі підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

011 Науки про освіту. 



Однак, ураховуючи тенденції сучасного освітнього простору, слід 

активізувати питання академічної мобільності здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

На підставі аналізу освітньо-наукової програми «Науки про освіту», 

третього рівня вищої освіти з підготовки докторів філософії у 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка зі спеціальності 011 Науки про освіту, педагогічні 

науки, галузі знань 01 Освіта відповідає всім вимогам, які висуваються до 

освітньо-наукових програм, забезпечує повноцінну підготовку аспірантів до 

професійної, дослідницької та викладацької діяльності. що за 

концептуальним підходом, змістом та розподілом видів освітньої, дослідної 

активності за семестрами програма є змістовною і відповідає потребам ринку 

праці. 

 

 

 

 

 

 

     Л. Д. Костенко  



РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму 

Науки про освіту 

за спеціальністю 011 Науки про освіту, 

галузі знань 01 Освіта 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

Освітньо-наукова програма Науки про освіту спрямована на підготовку 

конкурентоспроможних, мобільних та працездатних висококваліфікованих 

педагогічних кадрів шляхом формування в них загальних та фахових 

компетентностей.  

Програма має чітко окреслену мету, передбачає вивчення освітніх 

компонент, спрямованих на формування інтегральних, загальних, фахових 

компетентностей, досягнення загальної мети програми та передбачуваних 

результатів навчання здобувачів.  

Обсяг, зміст, структура освітньо-наукової програми підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту у Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 

відповідає встановленим вимогам до і враховує стратегічні напрями 

реформування національної системи вищої освіти та орієнтована на тенденції 

розвитку спеціальності, ринку праці, інтереси здобувачів вищої освіти. 

Форми та методи навчання, викладання та контролю сприятимуть 

досягненню зазначених в освітньо-науковій програмі цілей і програмних 

результатів навчання – здатність генерувати нові ідеї, вміння займатися 

професійною діяльністю, аналізувати інформацію і на цій основі обирати та 

застосовувати в освітньому процесі сучасні методики та інноваційні педагогічні 

технології, приймати виважені фахові рішення на основі наукового підходу. 

Оригінальність рецензованої програми підтверджується чітким 

розведенням освітніх компонент, які формують загальні та фахові 



компетентності, а також обсяг практики, яка спонукає здобувачів спеціальності 

011 Науки про освіту до впровадження власних наукових здобутків в освітній 

процес для підтвердження практичної цінності результатів власного 

дисертаційного дослідження. 

Вважаю, що освітньо-наукова програма Науки про освіту, що 

реалізується в Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка за своїм змістом, структурно-

логічною схемою, переліком компетентностей та програмних результатів 

навчання відповідає сучасним вимогам підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 011 Науки про освіту. 
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Підготовка докторів філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту, яка 

здійснюється в умовах Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка відзначається актуальністю в 

умовах євроінтеграції України в світовий науковий і освітній простір, де 

головним ресурсом є висококваліфіковані педагогічні кадри.  

За змістом ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 

011 Науки про освіту в ЦДПУ імені Володимира Винниченка актуальна і 

доцільна, враховує тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, думки і 

погляди стейкхолдерів. Позитивним є також намагання ОНП задовольнити 

особистісно-професійні інтереси та пропозиції випускників програми. 

Освітні компоненти, які включені до освітньої програми ОНП підготовки 

«Доктора філософії» за спеціальністю 011 Науки про освіту становлять логічну 

взаємопов'язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених 

цілей та програмних результатів. 

До позитивних аспектів ОНП варто віднести наступне: програмою 

передбачено розвиток педагогічних, науково-дослідницьких компетентностей 

аспірантів, здобуття теоретичних та практичних результатів навчання, 

проведення власного наукового дослідження, результати якого будуть мати 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що забезпечує 

формування індивідуальної освітньої стратегії.  

Можливість вивчення сучасних проблем педагогічної освіти та проблем 

соціально-професійного розвитку особистості забезпечує науково-дослідна 

тема кафедри педагогіки та менеджменту освіти, а також існуючі наукові 

школи, чиї наукові теми є складниками комплексної наукової теми «Соціально-



професійне становлення особистості» (засновник д.пед.н., проф., завідувач 

кафедри Радул В. В.) та проводяться глибинні дослідження викладачами 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти у цій площині.  

Успішне виконання індивідуального плану здобувача, успішний захист 

дисертаційної роботи, досягнення заявлених цілей та програмних результатів, 

отримання диплому доктора філософії дозволяє працювати йому на посадах, 

пов'язаних з педагогічною науково-дослідною та викладацькою діяльністю у 

ЗВО України.  

Оскільки кадри, які є випускниками рецензованої ОНП підготовки 

докторів філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту здатні бути 

учасниками інноваційних змін, розуміють суть освітніх інновацій, можуть 

прогнозувати їх результативність, тож дуже важливо, що аспіранти 

безпосередньо є активними учасниками при обговоренні актуальних питань 

щодо їх професійної підготовки.  

Варто позитивно оцінити діяльність групи забезпечення спеціальності, 

співпрацю з аспірантами і стейкхолдерами, представниками студентського 

самоврядування.  

Відтак, активна робота та співпраця зі здобувачами, внутрішніми та 

зовнішніми стейкхолдерами, врахування їх думок і пропозицій, а також 

визначені позитивні аспекти рецензованої ОНП підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 011 Науки про освіту дають підстави її позитивно оцінити та 

рекомендувати до використання в освітньому процесі підготовки докторів 

філософії Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка.  

 


