
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-науь ову програму підготовки докторів 
філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки, що реалізується в Одеському національному 
універс ггеті імені І.І. Мечникова

В умовах стрімкої інтеграції вітчизняних закладів вищої освіти 

європейський та світовий освітньо-науковий простір підготовку науково- 

педагогічних кадрів нової формації за третім (доктор філософії) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки слід розглядати як 

інноваційний процес, доцільність якого зумовлюють чинники модернізації та 

подальшої демократизації українського суспільства та його провідних сфер.

З огляду на це слід констатувати, що у рецензованій освітньо-науковій 

програмі мета підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки повністю відповідає актуальним потребам перспективного 

розвитку вітчизняної системи вищої освіти і педагогічної науки, оскільки 

передбачає формування їх особистості як висококваліфікованих та 

конкуреглпоспроможних кауково-педагогічних кадрів, які широко ерудоваю 
в галузі актуальних освітніх проблем та сучасних концепцій навчання й 

виховання учнівської та студентської молоді, володіють сучасними методами 

аналізу освітнього середовища та способами моделювання нових 

педагогічних систем і технологій, здатні вдосконалювати й оновлювати 

форми і методи науково-дослідницької, розвивально-виховної, науково- 

методичної та професійно- іедагогічної діяльності.

Суттєво, що всі необхідні позиції враховані в представленій для 

рецензування освітньо-науковій програмі підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 011 Освіт зі, педагогічні науки. Як позитив, до складу 

теоретичної підготовки включаються обов’язкові нормативні дисципліни 

загальної та науково-проф юійної й практичної підготовки, які забезпечують 

підвищення теоретико-х етодологічного рівня майбутньої науково- 

дослідницької та викладач >кої діяльності здобувачів, набуття ними високого 

рівня професійної майстерності та інноваційної спрямованості, а також 



дисципліни вільного вибэру аспірантів (ДВВ), що дозволять отримати 

додаткові спеціалізовані знання, що підвищать їхній фаховий рівень 

поглиблять компетенції щодо здійснення науково-педагогічних досліджень у 

відповідних фахових спрямуваннях.

Інтегральною компеї ентністю доктора філософії правомірно визначена 

здатність розв’язувати комплексні проблеми освітніх, педагогічних наук в 

сфері професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної птактики, що відповідає НРК. Сукупність загальних 

та професійних компетентностей відображає весь спектр діяльності докторів 

філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки як сучасних 

науково-педагогічних кадтів. Позитивне враження складає залучення до 

змісту програми системи соціальних навичок (soft skills) на індивідуальному, 

комунікативному та управлінському рівнях.

Заслуговує схвалення те, що рецензована освітньо-наукова програма 

має «відкритий» характер що надає можливість перегляду й оновлення її 

змістових компонентів упродовж впровадження. Як побажання, при 
наступному перегляді програми доцільне розширення педагогічного блоку 

дисциплін вільного вибору аспірантів, зокрема з врахуванням тематикі 

їхнього докторського дослідження.
Загалом, вважаю, що подана освітньо-наукова програма за своїм 

змістом, структурно-логічною схемою, переліком компетентностей та 

програмних результатів гавчання цілком відповідає сучасним вимогам 

підготовки докторів філоюфії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки. л
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