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на освітньо-професійну програму «Педагогіка вищої школи»  
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галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

 

Актуальність підготовки магістрів педагогіки вищої школи зі спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки зумовлена необхідністю вирішувати проблеми 

оновлення вищої освіти, модернізації традиційних технологій підготовки 

викладачів, входженням України до європейського освітнього простору, 

відсутністю психолого-педагогічної підготовки у викладачів закладів у закладах 

фахової передвищої освіти, значна частина яких не мають педагогічної освіти.  

Розроблена викладачами Донецького національного університету імені 

Василя Стуса освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

передбачає підготовку кваліфікованого магістра із освітніх, педагогічних наук, 

здатного не лише ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання, а й 

продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, 

набувати часткових кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в системі 

післядипломної освіти, підвищувати свій науковий рівень у закладах вищої освіти і 

наукових установах України та за кордоном. 

Метою освітньої програми є формування компетентних фахівців, здатних 

застосовувати набуті знання, вміння, навички та розуміння з загальної та 

професійної підготовки для виконання освітніх, наукових завдань інноваційного 

характеру, що характеризуються невизначеністю умов і вимог; розвиток їх 

здатності до самостійної професійної діяльності у закладах вищої освіти, здатності 

розв’язувати складні задачі і проблеми професійної діяльності, проведення 

досліджень і здійснення інновацій у викладанні навчальних дисциплін у закладі 

вищої освіти. Комплекс загальних і фахових компетентностей, передбачених 

освітньою програмою, відповідає сучасним вимогам до викладача закладу вищої 

освіти. Крім того, залишається актуальною проблема підготовки викладача до 

виконання своїх професійних функцій та ролей у сучасних суспільних умовах, 



зокрема андрагога, тьютора, модератора тощо. Освітні компоненти дають 

можливість досягти заявлених програмних результатів навчання та формувати 

відповідні загальні й фахові компетентності. В якості рекомендації пропонуємо 

удосконалити механізм формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, 

передбачати вивчення вибіркових освітніх компонентів в різних семестрах. 

Рецензована освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки відповідає вимогам щодо нормативних документів професійної 

підготовки фахівця за цією спеціальністю, тому рекомендується для впровадження 

у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 
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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Педагогіка вищої школи» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Представлена освітньо-професійна програма другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, що реалізується за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки, враховує потреби ринку праці щодо підготовки сучасного викладача, 

посилення його ролі як консультанта, тьютора, ментора, викладача- 

андрагога.

Освітньо-професійна програма складена логічно. Загальний обсяг 

освітньо-професійної програми складає 90 кредитів та передбачає всі види 

аудиторної та самостійної роботи студентів, практики і час, що відводиться 

на контроль якості засвоєння студентами освітньо-професійної програми.

Дана ОПП визначає мету, характеристику освітньої програми, 

придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання, 

викладання та оцінювання, програмні компетентності, програмні результати 

навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, академічну 

мобільність, перелік компонентів ОПП та їх логічну послідовність, має 

структурно-логічну схему освітньої програми, форму атестації здобувачів 

вищої освіти та вимоги до внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Також ОПП має матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми та матрицю забезпечення програмних 

результатів навчання відповідними компонентами освітньої-професійної 

програми «Педагогіка вищої школи».

Метою програми є опанування здобувачами загальних і фахових 

компетентностей, що достатні для розв’язання комплексних проблем у 

професійно-педагогічній діяльності викладача закладу вищої освіти, який 

виконує різні функції та професійні ролі андрагога, тьютора. Загалом



освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка повністю відповідає вимогам до 

такого типу документів, має комплексний та цільовий підхід для підготовки 

кваліфікованого професіонала, який володіє фаховими компетентностями, 

необхідними для подальшої професійної діяльності за даною спеціальністю. 

Рекомендуємо розширити перелік нормативних освітніх компонентів, 

відповідно до визначених компетентностей і програмових результатів 

навчання.

З урахуванням вищесказаного вважаємо, що рецензовану освітньо- 

професійну програму «Педагогіка вищої школи» можна рекомендувати до 

використання при підготовці магістра за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки.
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