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І. Профіль освітньо-наукової програми 

 «Освітні, педагогічні науки»  

 

1-Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Доктор філософії в галузі освіти за спеціальністю 

«Освітні, педагогічні науки» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітні, педагогічні науки 

Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні 

науки»  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 50 кредитів 

ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової 

програми,  

термін навчання – 4 роки. 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень НРК України – 9 рівень, FQEHEA– третій цикл, ЕQF-

LLL– 8 рівень 

Третій освітній (освітньо-науковий) рівень, перший 

науковий  

Передумови Наявність другого (магістерського) рівня вищої 
освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня  
спеціаліста 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 1 липня 2024 року. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://ooiuv.odessaedu.net/ 

2-Мета освітньо-наукової програми 

Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, здатних до 

самостійної науково-дослідної, інноваційної та викладацької діяльності у 

закладах вищої освіти та науково-дослідних установах.  

3-Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка,  
спеціальність - 011 Освітні, педагогічні науки,  
Об’єкт вивчення: філософські, теоретико-
методологічні психолого-педагогічні засади науково-
педагогічної діяльності,  історія, актуальні проблеми 
та тенденції розвитку педагогіки і освіти, технології, 
методи та засоби навчання, особливості наукової 
комунікації, етики спілкування в науковій спільноті, 
особливості функціонування, розвитку та управління 
науковими проєктами в освітній сфері. 

https://ooiuv.odessaedu.net/
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Цілі навчання: формування компетентностей та 

здатностей необхідних для самостійної інноваційної 

науково-дослідної та викладацької діяльності з 

метою розв’язання складних спеціалізованих завдань 

і практичних проблем у галузі освіти та 

самореалізації у науково-професійної діяльності. 

Теоретичний зміст предметної області: концепції, 

закони, теорії функціонування та розвитку соціально-

педагогічних, управлінських систем; закономірності 

та принципи організації процесів в системі освіти. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові 

(аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і 

моделювання, абстрагування і конкретизація, 

системний аналіз тощо) та спеціальні методи 

наукового пізнання і дослідження (психологічний, 

конкретно-соціологічний, статистичний, 

математичний тощо), статистичні методи, а також 

методики і технології, які дозволяють вирішувати 

практичні завдання щодо забезпечення результатів 

навчання (організаційно-методичний та психолого-

педагогічний супровід, інноваційні технології 

навчання і виховання, технології організації і 

управління освітнім процесом, презентації 

результатів наукових досліджень). 
Інструментарій та обладнання: інформаційно-
комунікативні системи, технології та обладнання, 
інформаційно-аналітичні інструменти, що 
застосовуються у науково-дослідницької та 
викладацької діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова, інноваційно-дослідницького та 

практичного спрямування  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Освітні, педагогічні науки. Наукові дослідження у 

галузі освіти та педагогічної діяльності.  

Ключові слова: освіта, педагогіка, педагогічна 

діяльність, методологія наукової діяльності, 

інноваційно-дослідницька діяльність, освітні 

технології, наукова комунікація, методики та 

інструменти проектування й організації дослідження 

освітньої галузі. 

Особливості програми Програма забезпечує інтеграцію фундаментальної 

теоретичної та прикладної науково-дослідницької 

підготовки для розв’язання значущих проблем у 

галузі освіти, педагогіки. 

Орієнтує на опанування і вдосконалення сукупності 

загальних та спеціальних компетентностей 

дослідника для організації і здійснення самостійного 
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наукового дослідження і подальшої науково-

професійної  діяльності. 

4- Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Згідно з Національним класифікатором професій 

ДК003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-

науковою програмою «Освітні, педагогічні науки» 

здатні виконувати професійну роботу: 

1210.1 Директор (ректор, начальник) вищого 

навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, 

академії, університету) 

1210.1. Директор науково-дослідного інституту 

1229.4 Завідувач кафедри 

1229.4 Декан 

1229.4 Завідувач аспірантури 

1237.2 Учений секретар 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів 

2310.1 Доценти 

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих 

навчальних закладів 

2447.1 Науковий співробітник освітніх проєктів та 

програм 

2447.1 Науковий співробітник-консультант освітніх 

проєктів та програм 

Подальше навчання Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти (9 рівень НРК, третій цикл FQ-EHEA та 

8 рівень EQF-LLL) 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Освітній процес здійснюється на засадах 

студентоцентрованого навчання, проблемно-

орієнтованого навчання; компетентнісного, 

системного, аксіологічного, практико-орієнтованого 

підходів із застосуванням інноваційних, 

інтерактивних, цифрових технологій, ґрунтується на 

суб’єкт-суб’єктній взаємодії його учасників, шо 

виявляється у їх співпраці і співтворчості. 

Акцентується увага на саморозвитку і 

самовдосконаленні, індивідуальній та груповій 

роботі. 

Поєднання лекційних та практичних занять із 

розв’язування сучасних наукових проблем у галузі 

педагогіки і освіти, методики навчання, сучасних 

освітніх і виховних технологій, педагогічної 

інноватики, науково-педагогічної практики, участь у 
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науково-практичних конференціях та науково-

методологічних семінарах, написання наукових 

статей, консультування із науковим керівником, 

науково–педагогічною спільнотою із самостійною 

науково-навчальною роботою.  

Оцінювання  Поточне оцінювання - тестові завдання, усне і 

письмове опитування, захист портфоліо, творчих і 

самостійних завдань, навчальних та науково-

дослідних проєктів, звіти. 

Підсумкове оцінювання - результати поточного 

контролю за національною системою та системою 

ЄКТС (залік, екзамен), проходження практики за 

національною системою диференційованого заліку та 

системою ЄКТС, комплексний іспит із спеціальності,  

захист дисертаційної роботи.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми педагогічної теорії і практики в 

процесі інноваційно-дослідної та викладацької діяльності, що передбачає 

проведення власних оригінальних наукових досліджень в умовах інтеграції до 

європейського та світового науково-освітнього простору.   

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку та критичного аналізу 

значного обсягу наукової інформації, оцінювання й синтезу нових ідей. 
ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти креативність, здійснювати 
інноваційні наукові підходи до організації, проведення та аналізу науково-
педагогічного дослідження. 
ЗК 3. Здатність  аналізувати  та  застосовувати  надбання  вітчизняної  та 

зарубіжної науки в теорії та практики. 

ЗК 4. Здатність до дослідницької та інноваційної діяльності. 

ЗК 5. Здатність дотримуватися норм наукової і професійної етики та 

академічної доброчесності в оригінальних наукових дослідженнях і науково-

педагогічній діяльності. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами з метою презентації і обговорення  результатів наукового 

дослідження, працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 1. Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі. 

СК 2. Здатність демонструвати знання актуальних проблем педагогічної науки та 

розвитку сучасної системи освіти; розуміти системність, взаємозв’язок і 

цілісність різних педагогічних явищ і процесів, багатовекторність практичної 

спрямованості педагогіки. 

СК 3. Здатність планувати та здійснювати наукові дослідження, розробляти чи 

обирати необхідний інструментарій для проведення таких досліджень, 



8 

 

оцінювати та узагальнювати результати власних досліджень. 

СК 4. Здатність ініціювати, розробляти та управляти дослідницько-

інноваційними проєктами. 

СК 5. Здатність володіти методикою викладання у закладах вищої освіти; чітко 

визначати мету педагогічного процесу, добирати відповідний зміст, методи, 

технології з метою особистісного і професійного розвитку здобувачів освіти. 

СК 6. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій та 

професійній діяльності.  

СК 7. Здатність апробувати, презентувати й захищати результати наукових 

досліджень освітньої галузі. 

СК 8. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та 

особистісного розвитку, розширяти загальний культурний кругозір. 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1. Володіння концептуальними та методологічними знаннями в галузі 

освіти і педагогіки.   

ПРН 2. Розуміння актуальних проблем педагогічної науки і практики, що 

потребують вирішення у наукових дослідженнях. 

ПРН 3. Вміння започатковувати, планувати, реалізовувати та коригувати 

послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності 

ПРН 4. Вміння здійснювати критичний аналіз, оцінку та синтез нових та 

комплексних ідей, огляд і узагальнення різних наукових поглядів у галузі 

дослідження. 

ПРН 5. Володіння знаннями закономірностей і принципів організації освітнього 

процесу у закладах вищої освіти, здатність досягати педагогічних цілей у 

процесі підготовки здобувачів вищої освіти. 

ПРН 6. Володіння сучасними методиками викладання у вищій школі, вміння 

розробляти науково-методичний супровід професійної підготовки майбутніх 

фахівців 

. 

ПРН 7 Застосування ІКТ-технологій у науковій та професійній діяльності 

 

ПРН 8. Здійснення публічної апробації результатів досліджень, сприяння їх 

поширенню в міжнародному науковому просторі 

  

ПРН 9. Вільне спілкування академічною українською та іноземною мовами у 

професійній діяльності та дослідженнях, а також з питань, що стосуються сфери 

наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, 

суспільством в цілому 

 

ПРН10. Демонстрування лідерських якостей, навичок міжособистісної 

взаємодії, вміння працювати в команді дослідників, дотримуючись принципів 

наукової етики 

 

ПРН 11. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Проєктна група та професорсько-викладацький 

склад, який задіяний до викладання навчальних 

дисциплін за освітньо-науковою програмою, 

відповідають Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 

обладнанням відповідає потребам. Наявна вся 

необхідна соціально-побутова інфраструктура, 

кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. 

Для проведення практичних робіт, інформаційного 

пошуку та обробки результатів наявні комп’ютерні 

класи з програмним забезпеченням та необмеженим 

відкритим доступом до Інтернет-мережі,  

спеціалізовані аудиторії забезпечені необхідним 

технічним обладнанням та дидактичними 

матеріалами. Практико-орієнтована складова 

програми забезпечена спеціалізованими 

приміщеннями хабу для вчителів «Відкритий 

освітній простор». 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт https://ooiuv.odessaedu.net/, який 

містить інформацію про освітньо-наукову програму, 

освітню та наукову діяльність, структурні підрозділи, 

графік освітнього процесу. 

Необмежений доступ до мережі Інтернет, електронна 

бібліотека, читальна зала, силабуси дисциплін, 

дидактичні матеріали до самостійної роботи з 

дисциплін, методичні рекомендації щодо виконання 

магістерських робіт/проектів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» та 

закладами вищої освіти й науковими установами 

України. 

Міжнародна академічна 

мобільність 

На основі договорів між КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» та 

зарубіжними закладами вищої освіти, науковими і 

освітніми установам. Індивідуальна академічна 

мобільність. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Не передбачено. 

 

 

 

 

https://ooiuv.odessaedu.net/
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2.1 Перелік компонент ОП 

 
Код 

компонента 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, магістерські 

проєкти/роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП  

1.1. Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності 

та універсальні навички дослідника 

ОК 1 Філософія науки  3 залік 

ОК 2 Академічне письмо англійською  

мовою 

6 залік, іспит 

ОК 3 Професійна етика викладача та 

науковця 

3 залік 

ОК 4 Управління науковими проєктами 3 залік 

ОК 5 Методологія і організація наукової 

діяльності 

4 іспит 

Всього за циклом 19  

1.2.Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності 

ОК 6 Актуальні проблеми сучасної 

педагогіки і освіти  

4 іспит 

ОК 7 Історія освіти та педагогічної думки 4 іспит 

ОК 8 Організація навчальних занять та 

методика викладання  педагогічних 

дисциплін 

4 іспит 

ОК 9 Науково-педагогічна практика 6 диф.залік 

    

Всього за циклом 18  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 37  

Вибіркові компоненти ОП 

ВК  Вибіркові дисципліни  13 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 13  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 50  
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 
 

Освітня складова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова складова 

 

ІУ семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філософія науки 

Академічне письмо англійською мовою 

Методологія і організація наукової діяльності 

Актуальні проблеми сучасної педагогіки і освіти  

Історія освіти та педагогічної думки  

Вибіркова дисципліна 

Вибіркова дисципліна 

Професійна етика викладача та науковця 

Організація навчальних занять та методика 

викладання  педагогічних дисциплін 

Управління науковими проєктами 

Вибіркова дисципліна 

Вибіркова дисципліна 

Науково-педагогічна практика 

 

Робота над дисертаційним дослідженням, 

здійснення експериментальної роботи за темою 

дослідження, апробація результатів дослідження у 

національному та закордонному науковому 

просторі   

Розгляд дисертації з наданням висновку про 

наукову новизну, теоретичну та практичну 

значущість. 

Публічний захист дисертації у разової 

спеціалізованої раді. 

 

1 рік 

навчання 

2 рік 

навчання 

3 рік 

навчання 

4 рік 

навчання 
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3. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми 
 

Позначки 

програмних 

компетентностей 

освітніх 

компонентів 
О

К
 1

 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

ІК ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ЗК1 ● ●   ● ● ●   

ЗК2    ●    ● ● 

ЗК3  ●  ●  ●  ● ● 

ЗК4 ●  ● ● ● ●   ● 

ЗК5 ●  ●  ●   ● ● 

ЗК6  ● ● ●    ● ● 

СК 1 ●    ● ● ●   

СК 2 ●   ● ● ● ● ● ● 

СК 3   ●  ●    ● 

СК 4 ●   ●     ● 

СК 5   ●   ●  ● ● 

СК 6    ●    ● ● 

СК 7  ●  ● ●  ●  ● 

СК 8   ● ●      

 

4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми 
 

Позначки 

програмних 

результатів 

навчання та 

освітніх 

компонентів 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

ПРН 1 ●    ● ● ●  ● 

ПРН 2 ●   ● ● ● ● ● ● 

ПРН 3   ● ● ● ●    

ПРН 4 ● ●  ● ● ● ●  ● 

ПРН 5   ●   ●  ● ● 

ПРН 6      ●  ● ● 

ПРН 7     ●   ● ● 

ПРН 8  ●   ●    ● 

ПРН 9 ● ●   ●   ● ● 

ПРН 10   ● ●  ●  ● ● 

ПРН 11   ● ●      
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5. Наукова складова освітньо-наукової програми 

 

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 

здобувачем вищої освіти власного наукового дослідження під керівництвом 

одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді 

дисертації. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового 

завдання за спеціальністю 011 « Освітні, педагогічні науки», результати якого 

характеризуються науковою новизною та практичною цінністю т а  

оприлюднені у відповідних публікаціях. Обсяг дисертації на час закінчення 

аспірантури – не менше 6,25 друк. арк. 

Наукова складова передбачає такі види діяльності:  

• проведення наукового дослідження та оформлення дисертації;  

•оприлюднення результатів наукового дослідження (опублікування статей, 

участь у конференціях);  

• атестація (захист дисертації).  

Наукова складова освітньо-наукової програми оформлюється у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною 

навчального плану аспірантури. 

Невід’ємною частиною наукової складової освітньо-наукової програми 

аспірантури є підготовка та публікація наукових статей, виступи на наукових 

конференціях, наукових фахових семінарах, круглих столах, симпозіумах. 

 

 

6. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється 

раз на півріччя, підсумкова атестація - спеціалізованою вченою радою 

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. 

 

  

 

 

 

 


