Відгук
директора Комунального закладу вищої освіти
«Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» П.Н.
Савчука про якість підготовки аспірантів в ІВО НАПН України за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Викладання і навчання у вищій освіті»
Викладачі Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарнопедагогічний коледж імені Михайла Грушевського» - Самборська О.Д. та
Поберецька В.В. навчаються з 2017 року в Інституті вищої освіти НАПН України за
освітньо-науковою програмою «Викладання і навчання у вищій освіті», спеціальність
«011 - Освітні, педагогічні науки». За період навчання здобувані засвоїли програмні
компононенти з дисциплін, передбачених освітньо-науковою програмою. Привертає
увагу сучасність змісту підготовки, перелік навчальних дисциплін є новітнім, вартим
запозичення іншими ЗВО, де здійснюють подібну підготовку. Це, зокрема, стосується
дисциплін «Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність у вищій
школі», «Лідерство у вищій освіті», «Забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО та
Україні», «Кар’єра та персональна ефективність дослідника».
На підставі відгуків О. Самборської, В. Поберецької про організацію освітнього
процесу за названою програмою, можна стверджувати, що в Інституті вищої освіти
НАПН України створено сприятливе для суб’єкт-суб’єктної взаємодії освітнє
середовище. Навчання і викладання в Інституті вищої освіти збагачуються через
дослідження та заохочення аспірантів до академічної мобільності, участі у дослідженнях,
творенні нових знань, оприлюдненні результатів досліджень у виданнях, що
індексуються у відомих широкому загалу наукометричних базах.
Позитивним
вважаємо
проведення
педагогічної
практики
аспірантів
О. Самборської, П. Крайника, В. Поберецької на базі нашого коледжу та безпосередню
участь керівників практики від Інституту вищої освіти О Т . Ярошенко та Ю.А. Скиби у її
проведенні. Це також свідчить про відповідальне ставлення наукової установи до
підготовки аспірантів.
Відвідуючи заняття О. Самборської та В. Поберецької, колектив коледжу
переконується, що за час навчання в аспірантурі Інституту вищої освіти НАПН України
вони набули загальних та фахових компетентностей та успішно реалізують їх у своїй
викладацькій діяльності. О. Самборська та В. Поберецька неодноразово демонстрували їх
у виступах на засіданнях обласних методичних об’єднань викладачів ЗВО, засіданнях
вченої, методичної, педагогічної рад коледжу, науково-практичних конференціях,
семінарах тощо.
Співпрацюючи з відділом інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти
НАПН України, брав участь в обговоренні освітньо-наукової програми та семінарі, що
проводились цією науковою установою й особисто пересвідчився у високому
професіоналізмі наукових співробітників Інституту як викладачів за освітньо-науковою
програмою підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні, так
і дослідників проблем сучасної вищої освіти.

