
РЕЦЕНЗJЯ-В IДГУК 

на освiтньо-професiйну програму 

«Професiйна осв iтn . Комп 'ютернi технологi'i в управлiннi та навчаннi» 

перш ого (бакалаврськоrо) рi вня вищо'i освiти 

за спеuiальнiстю 015 Професiйна освiта (Комп'ютернi технологii") 

галуз i знань О 1 Освiта/Педагогiка 

Освiтньо-професiйна проrрама (ОПП) пiдrотовки здобувачiв ступеня вищо1 

освiти бакалавра за спецiальнiстю О 15 Професiйна освiта (Комп'ютернi технологi"i) 

реалiзус вимогу сучасного суспiльства у пiдготовцi професiйних компетентних 

педагогiчних працiвникiв для закладiв професiйно1 освiти та технiчних фахiвцiв у 

галузi комп 'ютерних технологiй, якi здатнi бути конкурентоспроможними на ринку 

Украi'ни та краi'н €вропи. Освiтня програма, що реалiзусться в Навчально-науковому 

професiйно-педагогiчному iнститутi Украi'нськоУ iнженерно-педагогiчноУ академiУ 

(м. Бахмут), базуеться на принципах i цiнностях €вропейського простору вищоУ 

ОСВlТИ. 

Основнi характеристики ОШI, Гi предметна область, орiснтацiя, особливостi 

реалiзацii', свiдчать про Гi спроможнiсть забезпечити пiдготовку фахiвцiв до 
, . . . 

розв язання спец1ал1зованих завдань розвитку, навчання та виховання учнш у 

закладах професiйноi' освiти. Вагомим пiдгрунтям для цього с визначенi документом 

проrрамнi компетентностi, якi вiдображають дiяльнiсну спрямованiсть проrрами, а 

також програмнi результати навчання. Ресурсне забезпечення ОIШ с необхiдним i 

достатнiм для iТ ефективноУ реалiзацiУ. 

Набуття загальних та фахових компетентностей забезпечуе навчальний план 

як основна складова ОIШ з пiдготовки здобувачiв ступеня вищоУ освiти бакалавра. 

Вiн охоплюс дисциплiни циклiв загальноУ та професiйноУ пiдготовки iз вiдповiдним 

вiдсотком вiльного вибору. 

Структурно-логiчна схема ОIШ збалансована i вiдображас логiку розгортання 
. , . . 

освпнього процесу та зв язки м1ж навчальними дисципшнами, що презентус 

системнiсть у досягненнi визначених документом цiлей навчання. 

Огже, вважаю, що освiтньо-професiйна проrрама «Професiйна освiта. 

Комп'ютернi технологП в управлiннi та навчаннi» пiдтверджус вiдповiднiсть 

належному рiвню зафiксованих у нiй освiтнiх i наукових характеристик пiдготовки 

бакалаврiв зi спецiальностi 015 Професiйна освiта (Комп'ютернi технологiУ) i може 
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