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ПЕРЕДМОВА
Освітня програма є нормативним документом ІДГУ, у якому
визначається вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
освітньо-науковою програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання та
компетентності, якими повинен оволодіти здобувач. Освітньо-наукова
програма є обов’язковою для ІДГУ при підготовці здобувачів вищої освіти за
спеціальністю 011 Науки про освіту, використовується для цілей
ліцензування та акредитації, під час розроблення навчального плану, програм
навчальних дисциплін та практики.
1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Під час розробки освітньої програми використано такі нормативні
документи:
1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.
2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII.
3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 р. №266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти».
5. Наказ МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266.
6. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах) (Постанова КМУ від 23.03.2016 р., № 261).
7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти
(схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства
освіти і науки України, протокол від 29.03.2016 р. № 3)
8. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти
(затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2015 р.
№1187).
Основні поняття та їх визначення
академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та
визначених Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу
освіту» та іншими законами України правил, якими мають керуватися
учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень;

академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в
іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза
її межами;
акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми
та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на
предмет: а) відповідності стандарту вищої освіти; б) спроможності виконати
вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
в) досягнення заявлених у програмі результатів навчання;
галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна
підготовка;
дескриптори Національної рамки кваліфікацій :
- автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати
завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї
діяльності;
- знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є
основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються
на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);
- комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання
інформації, узгодження дій, спільної діяльності;
- уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та
розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні
(інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з
використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів);
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система
(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання,
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для
досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах
ЄКТС;
компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти;
- інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного
рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо
навчання та/або професійної діяльності;

- загальні компетентності – універсальні компетентності, що не
залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої
професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його
особистісного розвитку;
- спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що
залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної
діяльності за певною спеціальністю;
кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення
визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС
становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною
формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС;
освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма –
система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня
вищої освіти;
результати навчання (програмні) – сукупність знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною
освітньо-професійною,
освітньо-науковою
програмою,
які
можна
ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;
якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до
стандартів вищої освіти.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
1 – Загальна інформація
Повна назва
закладу вищої
освіти та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
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педагогічний факультет
кафедра загальної і соціальної педагогіки та початкової освіти
Доктор філософії
Кваліфікація: доктор філософії з освіти
за спеціалізацією «Науки про освіту»
Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти
«Науки про освіту»

Тип диплому та
обсяг освітньої
програми

Одиничний, 240 кредитів ЄКТС,
термін навчання – 4 роки

Наявність
акредитації

Первинна акредитація планується у 2020 р.

Цикл/рівень

НРК України - 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень

Передумови

Наявність другого (магістерського) рівня вищої освіти та / або
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліста», який відповідає
сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій

Мова(и)
українська
викладання
Термін дії освітньої
30.09.2020 р.
програми
Інтернет-адреса
постійного
http://www.idgu.edu.ua/ects
розміщення опису
освітньої програми
2 – Мета освітньо-науковоїї програми
Метою освітньо-наукової програми є розвиток загальних та фахових компетентностей для
забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації у галузі освітніх, педагогічних наук для
здійснення
науково-дослідницької
діяльності,
аналітичної
роботи,
наукового
консультування в сфері науки, культури, викладацької роботи у вищому навчальному
закладі.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
01 Освіта/011 Науки про освіту/Науки про освіту
спеціальність,
спеціалізація)
Орієнтація
Освітньо-наукова
освітньої програми
Програма спрямована на професійну підготовку викладачадослідника, здобуття здобувачами теоретичних і практичних знань,
умінь, навичок та формування компетентностей, необхідних для
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем
професійної, науково-дослідницької діяльності у процесі оволодіння
методологією наукової діяльності, проведення власного дослідження
Основний фокус
у галузі 01 Освіта за спеціальністю 011 Науки про освіту.
освітньої програми
Орієнтація на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів,
та спеціалізації
інтегрованих у європейський науково-освітній простір, здатних у
результаті навчання через дослідження до створення і захисту
індивідуально ініційованих наукових досліджень із притаманними
науковою новизною, теоретичним, практичним значенням,
підготовлених до самостійної викладацької діяльності у вищих
навчальних закладах.
Згідно концепції програми, запроваджено комплексний підхід до
формування особистості викладача-дослідника. Освітня складова
Особливості
програми (60 кредитів ЄКТС) спрямована на опанування науковопрограми
теоретичних і практично-орієнтовних курсів, що пов’язані із

становленням творчої особистості здобувача-дослідника, сучасного
науковця. Наукова складова програми скерована на виконання
актуального дисертаційного дослідження та підготовку його до
захисту; цей компонент складає 180 кредитів ЄКТС.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України:
Класифікатор професій (ДК 003:2010) із змінами, затвердженими
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
4 березня 2016 року № 394), доктор філософії з освіти має право
обіймати такі посади:
− 2351.1 - наукові співробітники (методи навчання)
− 2310.1 – асистент
Придатність до
− 2310.1 - доцент
працевлаштування
− 2310.2 – викладач вищого навчального закладу
− 2351.1 – молодший науковий співробітник (методи навчання);
науковий
співробітник
(методи
навчання);
науковий
співробітник-консультант (методи навчання)
− 2351.2 – викладач (методи навчання); вихователь-методист;
методист
− 2352 – інспектор вищих навчальних закладів

Подальше
навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науковій та
професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях
наукових знань: продовження навчання у докторантурі за науковим
рівнем, реалізовування можливості освіти впродовж життя,
отримання дослідницьких грантів та стипендії (у тому числі й за
кордоном), що містять додаткові освітні компоненти.
5 – Викладання та оцінювання
Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей,
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних
проблем у професійній галузі. Оволодіння методологією наукової
роботи, навичками презентації її результатів державною та
іноземною
мовами.
Проведення
самостійного
наукового
дослідження з використанням ресурсної бази університету та
партнерів. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і
консультування науковим керівником. Отримання навичок науковопедагогічної роботи у вищій школі.
Освітній складник програми. Накопичувальна система, що
передбачає оцінювання всіх видів аудиторної та позааудиторної
роботи. Система оцінювання знань за дисциплінами складається з
поточного та підсумкового контролю. Науковий складник програми.
Оцінювання наукової діяльності здобувачів ступеня доктора
філософії здійснюється на основі кількісних і якісних показників, що
характеризують підготовку наукових праць, участь у конференціях,
підготовку окремих частин дисертації відповідно до затвердженого
індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Поточний
контроль – звіти аспірантів щодо виконання індивідуального плану
наукової роботи на засіданнях випускової кафедри та вченої ради
університету. Підсумковий контроль – публічний захист наукових
досягнень у формі дисертації.

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності
(ЗК)

Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в освітній галузі у
процесі дослідницько-інноваційної та професійної діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань та професійної практики.
ЗК 1. Здатність проектувати й здійснювати комплексні дослідження
на засадах системного наукового світогляду сформованих знань із
філософії наукової діяльності та соціокультурних проблем.
ЗК 2. Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних наукових
досліджень, генерування нових ідей під час вирішення
дослідницьких і практичних завдань, комплексних та інноваційних
проблем.
ЗК 3. Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової
комунікації державною та іноземною мовами. Спілкуватися з
різними цільовими аудиторіями, використовуючи відповідну
лексику, методи, техніки та прийоми.
ЗК 4. Здатність проектувати, ініціювати та виконувати
(індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження на основі
цілісного системного наукового світогляду.
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення, аналіз і узагальнення
значного обсягу наукової інформації з різних джерел, інтерпретації
результатів наукових досліджень.
ЗК 6. Здатність володіти інформаційною культурою, орієнтуватися в
інформаційних та Internet-джерелах, працювати з бібліотечними
фондами, усвідомлювати цінності суб’єктивної позиції в
інформаційному просторі.
ЗК 7. Здатність планувати і вирішувати завдання власного
особистісного та професійного розвитку, проектувати і реалізовувати
індивідуальну наукову траєкторію, застосовувати принципи наукової
самоорганізації, власного дослідницького стилю.
ЗК 8. Здатність дотримуватися етичних принципів у дослідницькій
діяльності та етичних норм професійної діяльності.
ФК 1. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у
системі вищої освіти, володіти педагогічною майстерністю,
педагогічною технікою, професійними вміннями майбутніх учених,
викладачів-дослідників вищої школи.
ФК 2. Здатність інтерпретувати результати педагогічного
дослідження, оцінювати межі їх застосування, можливі ризики
впровадження в освітньому й соціокультурному середовищі,
розробляти напрями подальших досліджень.
ФК 3. Здатність знаходити, відбирати, систематизувати,
узагальнювати та інтерпретувати значний масив дослідницького
матеріалу; застосовувати сучасні інформаційні технології, бази
даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне
забезпечення у науковій та навчальній діяльності.
ФК 4. Здатність застосовувати методологічний інструментарій
компетентнісного підходу щодо організації освітнього процесу
суб’єкт-суб’єктного
характеру,
організовувати
діалогічне
спілкування задля реалізації студентоцентрованого підходу в
навчанні,
ФК 5. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати
результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок
українською та англійською мовами, глибоке розуміння

англомовних наукових текстів за напрямом досліджень.
ФК 6. Здатність визначити, спланувати та здійснити індивідуальний
внесок у розвиток педагогічної науки; виявляти, ставити та
вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері освіти,
оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
ФК 7. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні
інноваційні проекти в педагогічній галузі та дотичні до неї
міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації.
ФК 8. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науковопедагогічній діяльності.
ФК 9. Здатність володіти інноваційними педагогічними
технологіями,
професійними
вміннями
майбутніх учених,
викладачів-дослідників вищої школи.
ФК 10. Здатність володіти засобами особистісного і професійного
самовираження,
протистояння
професійним
деформаціям
особистості.
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Оперувати основними концепціями, теоріями, проблемами
філософії й методології науки, змістом сучасних філософських
дискусій з проблем розвитку суспільства та освіти.

Знання та
розуміння

Застосування
знань та розумінь

ПРН 2. Глибоко розуміти загальні принципи та методи педагогічних
наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у
власних дослідженнях у сфері освіти та у викладацькій практиці.
ПРН 3. Перекладати і анотувати професійну інформацію з
іншомовних джерел; вести співбесіду іноземною мовою за темами,
що пов’язані з науковою роботою зі спеціальності, представляти
результати дослідження іноземною мовою.
ПРН 4. Здійснювати ефективну наукову комунікацію, впливати
засобами професійного мовлення на студентів, ефективно
представляти дослідницькі ідеї в усній та письмовій формах;
створювати якісні наукові тексти і презентувати результати власних
наукових досліджень у вигляді наукових статей, доповідей на
конференціях.
ПРН 5. Володіти способами збору, систематизації та обробки
наукових фактів, інтерпретації отриманих результатів, генерування
нових ідей під час розв’язання дослідницьких і практичних завдань у
обраній та суміжних галузях; методами критичного аналізу й оцінки
сучасних наукових досягнень; творчо втілювати ідеї, закладені у
науково-педагогічній спадщині та інноваційному досвіді.
ПРН 6. Проектувати власну науково-дослідницьку діяльність,
ставити дослідницьку мету, організувати її досягнення, брати на себе
відповідальність за результати дослідження; добирати методи
науково-дослідної діяльності.
ПРН 7. Дотримуватися основних норм, прийнятих науковою
спільнотою, з урахуванням міжнародного досвіду спілкування;
здійснювати особистісний вибір у морально-ціннісних ситуаціях, що
виникають у професійній сфері діяльності.
ПРН 8. Використовувати професійно-орієнтовані знання під час
реалізації принципів, організаційних форм і прийомів управління

Комунікація

Автономія та
відповідальність

освітнім процесом з урахуванням сучасних умов.
ПРН 9. Самостійно й творчо опрацьовувати, аналізувати і
представляти наукову інформацію, використовувати бібліотечні
каталоги, ІКТ-ресурси з метою обґрунтування науково-теоретичних
засад власного дослідження в галузі освіти.
ПРН 10. Здійснювати ефективну викладацьку діяльність у вищій
школі на засадах компетентнісного підходу.
ПРН 11. Узагальнювати досвід зарубіжної практики підготовки
фахівців освітньої галузі; аналізувати студентоцентровані зарубіжні
моделі професійної підготовки фахівців для вищої освіти;
використовувати ресурси академічної мобільності та вивчати досвід
професійної підготовки фахівців у вишах зарубіжжя.
ПРН 12. Розробляти, обґрунтовувати та моделювати наукові
гіпотези, визначати відповідні задачі, аргументувати з метою
просування і трансформування наукових знань, їх практичного
застосування.
ПРН 13. Здійснювати критичний аналіз та оцінку сучасних наукових
досягнень, генерування нових ідей під час вирішення дослідних і
практичних завдань.
ПРН 14. Планувати і виконувати науково-педагогічні дослідження з
використанням сучасного методологічного інструментарію та з
урахуванням останніх світових досягнень в освітній галузі.
ПРН 15. Рецензувати публікації та презентації, брати участь у
вітчизняних та міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та
відстоюючи свою власну позицію.
ПРН 16. Застосовувати способи і прийоми планування мети,
цілепокладання, реалізації необхідних видів діяльності, оцінки і
самооцінки результатів діяльності у розв’язанні професійних задач;
прийоми виявлення і усвідомлення своїх можливостей, особистих і
професійно значущих якостей з метою їх удосконалення.
ПРН 17. Забезпечувати зрозуміле і недвозначне донесення власних
знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до
здобувачів вищої освіти.
ПРН 18. Виявляти комунікативну стратегію, тактику та техніку
взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, організовувати їх
спільну діяльність для підвищення педагогічної майстерності.
ПРН 19. Презентувати результати власних наукових досліджень у
фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих
виданнях, у тому числі, внесених до наукометричних баз.
ПРН 20. Створювати умови конструктивної взаємодії з суб’єктами
освітнього процесу і обирати оптимальні форми і методи
педагогічного впливу, забезпечувати комфортне і безпечне освітнє
середовище.
ПРН 21. Планувати і вирішувати завдання власного особистісного та
професійного розвитку, реалізовувати самоосвітню діяльність
фахової спрямованості; розвивати отримані вміння та навички для
подальшого процесу навчання на засадах самокерування та
автономії.
ПРН 22. Продовжувати навчання, вдосконалювати набуту

кваліфікацію з високим рівнем автономності, дотримуючись норм
академічної доброчесності.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Проектна група спеціальності складається з трьох науковопедагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за
основним місцем роботи і мають науковий ступінь та вчене
звання,

з

них

три

доктори

наук,

професори.

Науково-

педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають
стаж науково-педагогічної діяльності понад п'ятнадцять років
Кадрове
забезпечення

та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується
виконанням не менше семи видів та результатів з перелічених у
пункті 30 чинних Ліцензійних умов. При цьому склад групи
забезпечення відповідає встановленим вимогам: усі мають
науковий ступінь та/або вчене звання; частка тих, хто має
науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора
становить понад 60 % загальної кількості членів групи
забезпечення.

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу становить понад 2,4 м 2 на одного здобувача
освіти. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним
обладнанням відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують,
забезпечені
гуртожитком
(100%).
Соціально-побутова
інфраструктура: бібліотека, у тому числі читальний зал; пункти
харчування (їдальня та два буфети); актові зали; спортивні зали та
спортивні майданчики; студентський клуб. Здобувачі вищої освіти
забезпеченні комп’ютерними робочими місцями (комп’ютерна
техніка із строком експлуатації не більше восьми років),
лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідними для
реалізації
освітнього
процесу.
Площі
приміщень,
що
використовуються у навчальному процесі, відповідають санітарним
нормам, вимогам правил пожежної безпеки.
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими
періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в
тому числі в електронному вигляді понад 5 найменувань. Обсяг
фондів є достатнім для самостійної та індивідуальної роботи
здобувачів. Доступ до баз даних періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю.
Здобувачі мають можливість користуватися фондами електронної
бібліотеки, до складу якої входять наукові та науково-методичні
публікації провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, викладачів
університету. Бібліотека має інституційний репозитарій та он-лайн
каталог ресурсів відкритого доступу. Наявними є електронні освітні
ресурси на основі платформ дистанційного навчання MOODLE та

Національна
кредитна
мобільність

Міжнародна
кредитна
мобільність

Google Suite for Education, автоматизованої системи управління
освітнім процесом. Освітньо-наукова програма повністю забезпечена
навчально-методичними комплексами з усіх навчальних дисциплін.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ІДГУ та закладами вищої
освіти України (Державний вищий навчальний заклад «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет», Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова, Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка, Центральноукраїнський
державний
педагогічний
університет
імені
Володимира
Винниченка).
Угоди щодо академічного обміну та проведення навчальних практик
з Галацьким університетом «Дунеря де Жос» (Universitatea Dunarea
de Jos din Galaţi, Румунія),
Кишинівським педагогічним
університетом імені І. Крянге (Universitatea Pedagogică de Stat «Ion
Creangă», Республіка Молдова)

Навчання іноземних
Не передбачено
здобувачів вищої освіти

3. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
3.1. Перелік компонентів ОП
Код

Компоненти освітньої програми

1

2

Форма
Кількість
підсумкового
кредитів
контролю

3

Обов’язкові компоненти ОП
Наукова комунікація іноземною мовою
8
Педагогічна компетентність викладача закладу вищої
3
освіти
ОК 3
Актуальні проблеми філософії науки
4
ОК 4
Українська наукова мова
3
ОК 5
Педагогічна творчість викладача закладу вищої
4
освіти
ОК 6
Інноваційні технології навчання і виховання у закладі
4
вищої освіти
ОК 7
Теоретичні основи структуризації наукового
4
дослідження, підготовки рукопису та захисту
дисертації
ОК 8
Викладацька практика
15
ОК 9
Науково-дослідна робота
90
ОК 10
Підготовка дисертаційної роботи
90
Загальний обсяг обов’язкових компонентів:
225
Вибіркові компоненти ОП (вільний вибір здобувача)*
ВК 1
Сучасні інформаційні технології у науковій
3
діяльності
ВК 2
Управління науковими проектами
3
ВК 3
Генеза новаторських навчально-виховних закладів в
4
Україні
ВК 4
Персоналістський напрям у педагогічних
4
дослідженнях
ВК 5
Теорія і практика професійної підготовки молоді у
4
закладах освіти української діаспори
ВК 6
Наукові основи альтернативної освіти
4
ВК 7
Підготовка фахівців для вищої освіти у зарубіжжі
4
ВК 8
Гуманістичні моделі освіти: європейський контекст
4
Загальний обсяг вибіркових компонентів
15
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
240
ОК 1
ОК 2

4
Залік, екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Захист
Захист
Захист
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік

* Переліки дисциплін вільного вибору здобувача щорічно затверджуються рішеннями
вчених рад університету та факультетів та розміщуються на офіційному веб-сайті
університету.

3.2. Структурно-логічна схема ОНП упродовж І - VIII семестрів навчання
I семестр
Актуальні
проблеми
філософії науки

Українська
наукова
мова

Педагогічна
творчість
викладача закладу
вищої освіти

Теоретичні основи
структуризації
наукового
дослідження,
підготовки
рукопису та
захисту дисертації

II семестр
Наукова
комунікація
іноземною
мовою

Педагогічна
компетентність
викладача
закладу вищої
освіти

Інноваційні
технології
навчання і
виховання у
закладі вищої
освіти
Сучасні
інформаційні
технології у
науковій
діяльності
Управління
науковими
проектами

I-VІ семестри
Науково-дослідницька
робота

VIІ - VIII семестри
Підготовка
дисертаційної роботи

III семестр
Наукова комунікація
іноземною мовою

Ґенеза новаторських
навчально-виховних
закладів в Україні
Персоналістський
напрям у педагогічних
дослідженнях

Теорія і практика
професійної підготовки
молоді у закладах
освіти
Наукові основи
альтернативної
освіти
Підготовка фахівців
для вищої освіти у
зарубіжжі
Гуманістичні моделі
освіти: європейський
контекст

ІV семестр
Викладацька
практика

4. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньо-наукової програми «Науки про освіту»
спеціальності 011 Науки про освіту проводиться за допомогою засобів
контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-наукової підготовки з
дотриманням дидактичних принципів формування і реалізації системи
засобів діагностики.
Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти із спеціальності 011 Науки
про освіту рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам
стандартів вищої освіти за спеціальністю 011 Науки про освіту, що
передбачає визначення рівня здатності вирішувати складні завдання і
проблеми
педагогічної,
науково-дослідної,
проектної,
методичної,
управлінської та культурно-просвітницької діяльності.
Атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня із
спеціальності 011 Науки про освіту здійснюється екзаменаційною комісією,
до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх
об’єднань.
Атестація здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння освітньої
програми, рівня професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості
загальних та спеціальних компетентностей. До атестації допускаються
фахівці, які успішно виконали всі вимоги навчального плану підготовки
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня із спеціальності 011 Науки
про освіту і не мають академічної та фінансової заборгованості.
Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється спеціалізованою вченою радою, постійно діючою або
утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту
наукових досягнень у формі дисертації. Обов’язковою умовою допуску до
захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального
плану.
Атестація випускників освітньо-наукової програми спеціальності
011 Освітні, педагогічні науки проводиться у формі звітності щодо
підготовки здобувачем дисертаційної роботи на випусковій кафедрі
(науково-методичному семінарі). Атестація здійснюється відкрито і
публічно.
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5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми
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Гарант освітньо-наукової програми
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ПРН 1
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ПРН 3
ПРН 4
ПРН 5
ПРН 6
ПРН 7
ПРН 8
ПРН 9
ПРН 10
ПРН 11
ПРН 12
ПРН 13
ПРН 14
ПРН 15
ПРН 16
ПРН 17
ПРН 18
ПРН 19
ПРН 20
ПРН 21
ПРН 22

ОК 2

ОК 1

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними
компонентами освітньої програми
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