
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка 

 

Рецензована освітньо-професійна програма для підготовки фахівців за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) розроблена 

викладачами кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Метою програми є підготовка фахівців професійної освіти в галузі 

комп’ютерних технологій, здатних здійснювати освітню діяльність у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, які володіють системою 

професійних якостей та ціннісних орієнтацій із широким доступом до 

працевлаштування у закладах освіти, здатних працювати у структурних 

підрозділах організацій, що потребують виконання роботи з використанням 

інформаційних систем та їх обслуговування, виконуючи інженерно-технічну, 

проєктну, організаційну, інженерно-дослідну функції. 

У освітньо-професійній програмі чітко сформовано і представлено усі 

необхідні структурні компоненти, які вимагаються до такого типу документів. 

Зокрема, у програмі розкривається загальна інформація, визначено мету, 

особливості програми, подається інформація про придатність випускників до 

працевлаштування та подальшого навчання, сформульовано програмні 

компетентності та очікувані результати освітньої діяльності. Також у освітньо-

професійній програмі представлено структурно-логічну схему, матрицю 

відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми та 

матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми. 

Фахові компетентності мають практичний характер і можуть бути 

використані у професійній діяльності майбутніх працівників. 

Серед основних принципів освітньої діяльності важливу роль відіграє 

принцип інтеграції з ринком праці, тому освітньо-професійною програмою 

передбачена значна кількість кредитів на проходження навчальної 

(технологічної), виробничої (за спеціалізацією та педагогічної) практик, що 

забезпечує належний рівень професійно-педагогічної та технологічної 

підготовки бакалаврів. 

Графік освітнього процесу, послідовність вивчення нормативних та 

вибіркових дисциплін, передбачених програмою, відповідають структурно-

логічній схемі та сприяють забезпеченню відповідності програмних результатів 

навчання запитам роботодавців. 



Поряд з позитивною оцінкою освітньо-професійної програми, вважаємо за 

необхідне звернути увагу розробників програми на покращення матеріально-

технічної бази освітнього процесу. 

Загалом рецензована освітньо-професійна програма є актуальною, 

відповідає сучасним вимогам до освітній програм. Реалізація цієї програми дасть 

можливість  здійснювати якісну підготовку фахівців у Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). 
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