ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми
«Освітні, педагогічні науки»
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
на здобуття освітнього ступеня доктора філософії за спеціальністю
011 Освітні, педагогічні науки
для вступників 2017 р.
Пропозиції

Відповідь на
пропозицію
Пропозиція обґрунтована
Уточнення кваліфікації
За результатами
Кваліфікація: Доктор філософії у галузі внесенням змін до нормативних
обговорення на
«Освіта/Педагогіка»
документів МОНУ згідно з
засіданні
за спеціальністю «Освітні, педагогічні Постановою КМУ від 01.02.2017 р. кафедри
науки»
№53
пропозицію
враховано.
Пропозиція
обґрунтована
Уточнення
мети,
конкретизація
За
результатами
предметної області та орієнтації, необхідністю конкретизації опису ОП обговорення
на
доповнення основного фокусу та згідно з чинними вимогами.
засіданні
докладніше розкриття особливостей Ініціатор внесення змін:
навчальногарант освітньої програми
освітньої програми.
методичної
ради
проф. Кічук Н.В.
педагогічного
факультету
пропозицію
враховано.
Уточнення особливостей викладання Пропозиція обґрунтована
За результатами
необхідністю конкретизації опису ОП обговорення
та оцінювання досягнень здобувачів:
на
- посилено роль самостійної науково- згідно з чинними вимогами.
засіданні кафедри
Ініціатор внесення змін:
навчальної роботи;
пропозицію
- конкретизовано форми та види гарант освітньої програми
враховано
оцінювання результатів оволодіння проф. Кічук Н.В.

здобувачами
програми.

освітньої

Обґрунтування пропозиції

складової

Докладніше розкриття змісту
наукової складової ОП з урахуванням
потенційних
напрямів
наукового
пошуку

Пропозиція обґрунтована
необхідністю оптимізації змісту ОП
згідно з чинними вимогами.
Ініціатор внесення змін:
Ініціатор внесення змін:
завідувач кафедри доц. Іванова Д.Г.

За
результатами
обговорення
на
засіданні кафедри
пропозицію
враховано

Переведення дисципліни
«Інноваційні технології навчання і
виховання у закладі вищої освіти»
(зі зменшенням кількості кредитів на
1 кредит та зміною форми контролю з
екзамену на залік) до складу вибіркових,
замість неї затвердження
дисципліни вільного вибору «Управління
науковими проектами» як обов'язкової
(зі збільшенням кількості кредитів на
1 кредит та зміною форми контролю з
заліку на екзамен).
Заміна назви дисципліни «Теоретичні
основи
структуризації
наукового

Пропозиція обґрунтована
необхідністю запровадження
нормативної дисципліни, що
забезпечує компетентності проектної
діяльності у галузі науки та освіти.
Ініціатор пропозиції:
навчально-методичний відділ

За
результатами
обговорення
на
засіданні кафедри
пропозицію
враховано.

Пропозиція обґрунтована
За
результатами
необхідністю оптимізації назви курсу. обговорення
на

дослідження, підготовки рукопису та
захисту дисертації» на «Теорія та
методологія
підготовки
дисертаційного дослідження»
Заміна викладацької практики на
асистентську практику

Уточнення змісту ПРН 14:
Застосовувати
сучасні
педагогічні
технології у неперервній педагогічний
освіті; розробляти науково-методичний
супровід
професійної
підготовки
здобувачів вищої освіти.

Ініціатор внесення змін:
проф. Циганенко Л.Ф.
Пропозиція обґрунтована
необхідністю врахування
специфіки практики
Ініціатор змін:
навчально-методичний відділ.

засіданні кафедри
пропозицію
враховано

За
результатами
обговорення
на
засіданні
навчальнометодичної
ради
пропозицію
враховано
Пропозиція обґрунтована
За результатами
необхідністю уникнення часткового обговорення
на
дублювання у тексті ПРН 11 і ПРН 14 засіданні кафедри
Ініціатор внесення змін:
пропозицію
завідувач кафедри доц. Іванова Д.Г. враховано

