
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

 

на освітню програму підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.08 Середня 

освіта (Фізика) в Державному вищому навчальному закладі 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

 

 

Сучасний науковий світогляд фахівця природничої галузі передбачає 

розуміння принципів комплексного моделювання та проектування фізичних 

процесів, як базових у природознавстві, на всі його окремі галузі. Тому 

підготовка фахівця здатного вичерпно використовувати набуті освітньо-

професійні компетентності та особистісний потенціал у педагогічній 

діяльності  є запорукою успішного розвитку системи освіти та навчання 

здобувачів за різними освітніми напрямками. До того ж, такі компетентності 

особистості, здатної успішно функціонувати у сучасному динамічному 

суспільстві та науці є вкрай важливою для підтримки та розвитку наукового 

потенціалу країни.   

Виходячи з вище зазначеного, необхідність підготовки фахівців з 

фізики здатних до проведення такої діяльності є вкрай важливою. Отже, 

розробка та впровадження у роботу педагогічних закладів вищої освіти 

освітньої програми, що передбачає реалізацію сучасних вимог до фахової 

підготовки здобувачів з фізики, є доречним, логічно виправданим та 

виваженим кроком.   

Подана для рецензування освітня програма є структурованою, із чітко 

зазначеною метою та послідовним змістом щодо її реалізації у навчальному 

процесі. Вона містить програмні компетентності, програмні результати 

навчання, ресурсне забезпечення реалізації освітньої діяльності, перспективи 

академічної мобільності здобувачів, структурно-логічну схему освітньої 

діяльності. Наочним елементом програми є наведена у ній матриця 



відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

та матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми. Програмою також передбачені освітні 

компетентності, що націлені на ведення професійної діяльності в умовах 

дистанційного навчання, що є надзвичайно актуальним.  

Отже, зазначена вище програма підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.08 Середня освіта 

(Фізика) є комплексно наповненою та логічною за змістом та послідовною за 

структурою. Вона повністю відповідає вимогам висуваються до такого виду 

програм. Тому, освітня програма підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.08 Середня освіта 

(Фізика) заслуговує на подальше впровадження в освітній процес 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет».  
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