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Освітньо-наукова програма (ОНП) має на меті забезпечити підготовку 
висококваліфікованих конкурентоздатних наукових та науково-педагогічних кадрів 
у галузі освіти, 3 цією метою передбачається формування у здобувачів інтегральної, 
загальних та фахових компетеятностей у процесі вивчення відповідйих навчальних 
дисциплін, проходження науково-викладацької практики та реалізації наукових 
досліджень,

ОНХ1 має чітку структуру -  всі її складники логічні та послідовні її написані з 
дотриманням вимог. Мета ОНП корелює із Стратегією та місією КНЛУ, що 
зазначається у відповідному розділі, ОНП традиційно складається з освітнього, 
практичного та наукового складника. Запропоновані в ОНП дисципліни охоплюють 
важливі проблеми сучасної педагогічної науки, що спрямовані на поглиблення 
знань і вмінь аспірантів з обраної спеціальності. Варто відзначиш широкий спектр 
дисциплін вільного вибору, які здатні забезпечити різноманітні інтереси аспірантів 
відповідно до тематики їх наукових досліджень. Науковий складник передбачає- 
здійснення здобувачами власних науково-педагогічних досліджень.

Згідно з ОНП, навчання базується на використанні низки сучасних методів і 
технологій у векторі етудентоцентрованого підходу до процесу підготовки 
здобувачів, формування в них необхідних фахових умінь та розвитку навчальної та 
наукової автономії, Програмою передбачається розвиток соціальних умінь 
здобувачів, надається належна увага розвиткові умінь наукової комунікації 
українською та англійською мовами, розроблення освітніх ааукових проектів.

Ретельне вивчення ОНП свідчить, шо її реалізація сприяє: формуванню у 
здобувачів програмних компетентностей, що затребувані сучасним ринком освітніх 
послуг і необхідних для здійснення інноваційної науково-дослідницької діяльності 
в галузі освтш/педагогіки. Сформульовані програмні результати навчання 
забезпечуватимуть досягнення визначеної в ОНП мети. Особливість програми 
пов'язується із оригінальним концептуальним підходом, що уможливлює цілісність 
фахової підготовки викладача-дослідника, здатного до здійснення самостійної 
студентоцентрованої педагогічної та науково-доеяідніщької діяльності викладача 
ЗВО.

Аналіз ОНП зі спеціальності 01 і Освітні, педагогічні науки переконує, що 
вона відповідає усім вимогам до освітніх документів, призначених для підготовки 
докторів філософії та може бути рекомендована до використання в освітньому 
процесі ЗЕЮ за вказаною спеціальністю.


