
РЕЦЕНЗIЯ-ВIДГУК 

на освiтньо-професiйну програму 

«Професiйна освiта. Комп 'ютернi технологi"i в управлiннi та навчаннi» 
другого (магiстерського) рiвня вищо"i освiти 

за спецiальнiстю 015 Професiйна освiта (Комп 'ютернi технологi"i) 
галузi знань О 1 Освiта/Педагогiка 

Освiтньо-професiйна програма (ОШI) пiдготовки здобувачiв ступеня вищо"i 
освiти магiстра за спецiальнiстю 015 Професiйна освiта (Комп'ютернi технологi"i) € 
композищЕ:ю навчальних дисципшн, метод1в, результапв навчання, яю 

забезпечують нормативнi i додатковi результати навчання та компетентност1 

випускника освiтньоi" даноi" програми. ОШI rрунтуЕ:ться на компетентнiсному 
пiдходi з урахуванням вимог до фахiвця, пропонованих мiжнародним Проектом 
€вропейськоi" Koмicii" «Гармонiзацiя освiтнiх структур у €вропi». 

Освiтньо-професiйна програма «Професiйна освiта. Комп'ютернi технологi"i в 
управлiннi та навчаннi» чiтко структурована i мiстить: опис профiлю програми, 
перелiк компонентiв та i"x логiчну послiдовнiсть, форми атестацii" здобувачiв вищоi" 
освiти, матрицю вiдповiдностi програмних компетентностей компонентам ОШI та 
матрицю забезпечення програмних результатш навчання вiдповiдними 
компонентами освiтньоi" програми. 

Освiтньо-професiйна програма мiстить обов'язковi та вибiрковi компоненти, 
передбачаЕ: опанування технологiй дистанцiйного навчання, якi € дуже актуальними 
в наш час, також достатня кiлькiсть часу вiдводиться на фахову практику. 

ЗаслуговуЕ: на увагу чiтке визначення результатiв освiтньоi" дiяльностi. До 
основних компетентностей здобувачiв освiти вiднесено iнтегральну компетентнiсть 
як здатнiсть розв 'язувати складнi задачi та практичнi проблеми в галузi професiйноi' 
освiти та комп'ютерних технологiй, що потребу€ оновлення та iнтеграцii" знань. 

Усе вищевикладене да€ пiдстави для висновку, що представлена освiтньо
професiйна програма мiстить yci необхiднi компоненти, вiдповiдаЕ: вимогам до 
розроблення освiтнiх програм пiдготовки фахiвцiв за спецiальностями галузi знань 
01 Освiта/Педагогiка на другому (магiстерському) рiвнi вищоi" освiти, 11 

впровадження в освiтнiй процес 1-ПППП УIПА (м. Бахмут) сприятиме полiпшенню 
кадрового забезпечення викладання предметiв комп'ютерного напрямку. 

Доктор педагогiчних наук, професор, 
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