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І. ПРЕАМБУЛА 

 

Тимчасовий стандарт вищої освіти (далі ТСВО), третій (освітньо-

науковий) рівень, галузь знань – 01Освіта / Педагогіка, спеціальність – 011 

Освітні, педагогічні науки. 

 

 

ТСВО розроблено членами робочої групи:   

 

Вихрущ Анатолій Володимирович ‒ доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ, голова групи 

забезпечення спеціальності 

Щербяк Юрій Адамович − доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства 

ТНЕУ 

Царик Ольга Михайлівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій ТНЕУ 

Левандовська Ірина Зіновіївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

психології та соціальної роботи, доцент кафедри іноземних мов ТНЕУ 

Коваль Оксана Євгенівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

психології та соціальної роботи ТНЕУ 

Ребуха Лілія Зіновіївна ‒ кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології та соціальної роботи ТНЕУ 

Царик Ольга Михайлівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов ТНЕУ 

Ященко Елеонора Михайлівна ‒  кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ 

 

 

 ТСВО розглянуто та схвалено на засіданні кафедри психології та 

соціальної роботи ТНЕУ (протокол № 1 від 25.08. 2017 року). 

ТСВО розглянуто та схвалено на засіданні ГЗС 011 Освітні, педагогічні 

науки (протокол № 1 від  28.08. 2017 року). 

ТСВО розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради ТНЕУ (протокол 

№ 1 від 30.08. 2017 року). 



ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
 

Обмеження щодо 

форм навчання 
Обмеження відсутні 

Кваліфікація 

освітня 
Доктор філософії з освітніх, педагогічних наук 

Кваліфікація в  

Дипломі 

Ступінь вищої освіти: Доктор філософії 

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення та діяльності: методологія та етичні 

підходи до наукового дослідження освітньої галузі, 

сучасні методи дослідження, отримання та аналіз даних, 

інноваційні технології в освітній галузі, презентація 

результатів наукового дослідження. 

Цілі навчання: глибоке осмислення наявних та створення 

нових комплексних знань, їх впровадження шляхом 

формування та розвитку у здобувачів компетентностей, 

необхідних і достатніх для виконання оригінального 

наукового дослідження, яке забезпечує отримання нових 

фактів, що розширюють сферу наукових знань та 

спрямовані на розв’язання комплексних проблем освітньої 

галузі. 

Теоретичний зміст предметної області: філософія 

освіти, методологія педагогічних досліджень, 

інформаційні технології в наукових дослідженнях, 

технології презентації результатів дослідження, 

впровадження отриманих результатів у практичну 

діяльність закладів освіти. 

Методи, методики та технології: загально-логічні, 

теоретичні, інтегровані (універсальні), емпіричні методи 

наукового пізнання, методи математичного моделювання, 

педагогічного та статистичного аналізу; методики 

оцінювання; моделювання процесів в освітній сфері та 

прогнозування розвитку педагогічних взаємин у поєднанні 

із сучасними технологіями; технології презентації 

результатів дослідження. 

Інструменти та обладнання: електронне оснащення та 

програмне забезпечення освітнього процесу, 

інформаційно-технічні засоби навчання, мережеві системи 

пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та 



технології, зокрема електронні; мультимедійне 

обладнання; програми статистичної обробки та візуалізації 

даних.  

Академічні права 

випускників 

Доктор філософії може продовжувати навчання за 

науковим рівнем доктора наук, отримувати будь-які інші 

форми освіти, підвищувати кваліфікацію, займатися 

самоосвітою. 

 

ІІІ. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ − ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Обсяг освітньої програми доктора філософії: 

Обсяг освітньо-професійної програми доктора філософії складає 60 

кредитів ЄКТС на базі попередньо здобутого ступеня магістра відповідного 

напряму підготовки. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає 

проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у 

вигляді дисертації. 

 

ІV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА  

 

Інтегральна 

компетентність 

  

 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

освіти/педагогіки у процесі дослідницько-інноваційної та 

професійної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та професійної практики в умовах невизначеності. 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК1. Здатність до набуття універсальних навичок 

дослідника: пошуку, систематизації і синтезу наукової 

інформації з різних джерел. 

ЗК2. Здатність формувати системний науковий світогляд, 

критичне мислення, проявляти креативність, продукувати і 

приймати обґрунтовані педагогічні рішення.  

ЗК 3. Здатність застосовувати сучасні інформаційні 

технології та програмні продукти у науково-дослідницькій 

діяльності для наукового обґрунтування і 

підтвердження/спростування наукових гіпотез та створення 

нових знань. 

ЗК 4. Здатність демонструвати комунікативну культуру 

наукового усного і писемного мовлення державною та 

іноземними мовами при оформленні наукових та 

академічних текстів, демонстрації результатів наукових 

досліджень у ході дискусій та наукової полеміки; проявляти 

емпатію та повагу до культурної різноманітності. 

ЗК 5. Здатність презентувати та обговорювати оригінальні 

наукові дослідження, інноваційні розробки державною та 



іноземними мовами на основі генерування складних ідей, 

логічних аргументів і перевірених фактів в умовах 

обмеженості часу і ресурсів з урахуванням принципів тайм-

менеджменту.   

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК1. Здатність демонструвати поглиблені теоретико-

методологічні та методичні знання з розв’язання актуальних 

науково-педагогічних проблем та пропонувати шляхи їх 

вирішення з орієнтацією на інтереси особистості, суспільства 

і держави. 

СК 2. Здатність до застосування категорійно-понятійного 

апарату, новітніх педагогічних теорій, концепцій, методик, 

технологій, необхідних для розв’язання комплексних 

проблем з досліджуваного наукового напряму. 

СК 3. Здатність застосовувати інформаційні технології, 

сучасні методи моделювання та прогнозування із 

використанням новітніх прикладних пакетів і програмних 

продуктів для проведення цілісного педагогічного 

дослідження. 

СК 4. Здатність до викладацької діяльності в межах 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки»; планувати і 

організовувати освітній процес у закладах освіти; визначати 

проміжні і кінцеві цілі навчання; вибудовувати взаємодію зі 

студентами, створювати здоров’язбережувальне середовище, 

позитивні міжособистісні стосунки й доброзичливий 

психологічний клімат. 

СК 5. Здатність здійснювати апробацію результатів наукових 

пошуків із вирішення проблем освіти, сприяти їх 

оприлюдненню та поширенню в науковій та практичній 

сферах українською та іноземними мовами. 

СК 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань та 

академічної доброчесності в процесі проведення наукових 

досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження.  

 

V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Провадити наукові міждисциплінарно-педагогічні дослідження, 

володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які сприяють 

формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики та загального 

культурного кругозору. 

ПРН 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння критично 

мислити, здійснювати аналіз явищ та педагогічних проблем, формулювати 

висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з 



використанням новітніх освітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. 

ПРН 3. Застосовувати інноваційні освітні та інформаційні технології, сучасні 

методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних 

пакетів і програмних продуктів для створення нових знань, розв’язання 

комплексних проблем у галузі освіти і у викладацькій діяльності в межах 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки». 

ПРН 4. Знати культурні відмінності у письмі та стратегії іншомовного письма; 

особливості академічних текстів, написання статей та інших наукових робіт, 

специфіку використання в дослідницьких проєктах документації; 

дотримуватися наукової професійної мови, усної і письмової комунікації.   

ПРН 5. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові 

доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як 

державною так і іноземними мовами.   

ПРН 6. Знати систему вищої освіти, специфіку професійно-педагогічної 

діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та 

нормативно-правове забезпечення, сучасні засоби і технології організації та 

проведення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи із 

студентами, інноваційні методи навчання; критично оцінювати власні наукові 

розробки при впровадженні у навчальний процес з дотриманням принципів 

академічної доброчесності. 

ПРН 7. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії 

педагогіки, новітні підходи до педагогічних досліджень та  функціонування і 

розвитку освіти. 

ПРН 8. Розробляти та використовувати педагогічний інструментарій, 

проводити теоретичне та емпіричне дослідження, аналізувати,  узагальнювати 

та презентувати його результати, обґрунтовувати висновки. 

ПРН 9. Застосовувати способи реалізації необхідних видів   педагогічної 

діяльності, оцінки і самооцінки власних результатів у розв’язанні професійних 

задач; реалізовувати стратегії дослідницького самовдосконалення та обирати 

засоби саморозвитку. 

ПРН 10. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними 

мовами. 

ПРН 11. Демонструвати лідерські якості, вміння працювати в команді 

дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях на 

засадах наукової етики і академічної доброчесності у науковому дослідженні та 

їх поширення і впровадження в освітню практику. 

 

VІ. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форма атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Публічний захист наукових досягнень здійснюється у 

формі дисертації або наукової доповіді у разі захисту 

наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії 

або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних 



та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне 

виконання аспірантом його індивідуального навчального 

плану. 

Вимоги до 

дисертаційної 

роботи  

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є 

самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує 

розв’язання актуального наукового завдання в певній 

галузі знань або на межі кількох галузей, результати 

якого становлять оригінальний внесок у суму знань 

відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних 

публікаціях.  

Вимоги до дисертаційної роботи – для оприлюднення, 

публічного ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи 

та запобігання академічному плагіату (перевірка робіт на 

плагіат; визначення нормативу унікальності текстів) 

робота, а також відгуки опонентів мають бути розміщені 

на web-ресурсах закладу вищої освіти або відповідного 

структурного підрозділу відповідно до законодавства. 

Вимоги до оформлення дисертацій встановлює 

Міністерство освіти і науки України. 

Вимоги до 

публічного захисту 

(демонстрації) 

Захист відбувається відкрито і гласно. Вимоги щодо 

процедури та особливих умов проведення публічного 

захисту визначаються Кабінетом міністрів України. 

 

VII. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в ТНЕУ 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ТНЕУ, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 



забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

 

VIII. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ТИМЧАСОВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

А. Офіційні документи 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року, № 1556-VII. - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text  

2. Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року, № 2145-VIII - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  

3. ESG - http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ 

ehea_2015.pdf  

4. Національна рамка кваліфікацій (НРК) - https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.  

5. ISCED (МСКО) 2011 - http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-

2011-en.pdf  

6. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 - http://www.uis.unesco.org/ 

Education/Documents/isced-fields-ofeducation- training-2013.pdf  

7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 

Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 – 

https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/va327609-10#Text  

8. Постанова КМУ Про затвердження Національної рамки кваліфікацій від 23 

листопада 2011 р № 1341 − https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-

%D0%BF#Text  

9. Постанова КМУ Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти від 29 квітня 

2015 р. № 266 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-

%D0%BF#Text  

 

Б. Додатові джерела 

 

10. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів http://coreproject.eu/documents/Tuning% 

20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf  

11. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів − http://www.unideusto.org/tuningeu/  

12. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2017 № 600 (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 № 1648 – 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/proekty%20standartiv%20vis

hcha%20osvita/1648.pdf  

13. Національний глосарій 2014 − http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_  

Visha_osvita_2014_tempus- office.pdf  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_%20ehea_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_%20ehea_2015.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/%20Education/Documents/isced-fields-ofeducation-%20training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/%20Education/Documents/isced-fields-ofeducation-%20training-2013.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text
http://coreproject.eu/documents/Tuning%25%2020G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf
http://coreproject.eu/documents/Tuning%25%2020G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_%20Visha_osvita_2014_tempus-%20office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_%20Visha_osvita_2014_tempus-%20office.pdf


14. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд – http://ihed.org.ua/images/ 

biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf  

15. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/  

 images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf  

16. 2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система - 

Довідник користувача (переклад українською мовою) 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymkareform/natsionalna- komanda-

ekspertiv-here/materiali-here.html  

17. The UK Quality Code for Higher Education, Subject Benchmark Statements. - 

      http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-

benchmarkstatements  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ihed.org.ua/images/%20biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/%20biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/%20%20images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/%20%20images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymkareform/natsionalna-%20komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html
http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymkareform/natsionalna-%20komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html
http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmarkstatements
http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmarkstatements


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  Стандарту вищої освіти України третього (доктор філософії) рівня 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

Виходячи з того, що нові стандарти вищої освіти базуються на компетентісному підході і поділяють філософію 

визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії 

«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING), керуючись змістом 

Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти (схвалено сектором вищої освіти НМР МОНУ; 

протокол №3 від 26.02.2016 р.), відповідно до яких: 

a) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти формулюється в термінах результатів навчання, 

b) 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, 

c) спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать від предметної області та є 

важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. 

 

А також враховуючи методичні матеріали та рекомендації «Методологія розроблення стандартів вищої освіти» для 

Науково-методичної ради МОН України (19-26 квітня 2016 р.), 

 

При визначенні переліку компетентностей та результатів навчання робоча група «Освітні, педагогічні науки» 

виходила з таких методологічних положень: 

1. Кількість та зміст формулювань компетентностей та результатів навчання має відповідати принципу «мінімальне-

спільне-необхідне» задля забезпечення автономії ВНЗ при розробці освітніх програм даної спеціальності. 

2. Забезпечення кореляції компетентностей з описом кваліфікаційного рівня доктора філософії (дискрипторами) 

національної рамки кваліфікацій НРК (таблиця 1). 

Загальна кількість компетентностей в тимчасовому Стандарті: 11, з яких: 5 – загальні; 6 – спеціальні (фахові, 

предметні). 

3. Забезпечення кореляції результатів навчання з визначеними компетентностями (таблиця 2). 

 

 



 

Вихідні положення до формування Таблиці 1  

згідно Дискрипотрів 9-го освітньо-наукового рівня (доктор філософії) НРК: 

Відповідно додатку до постанови КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Національна рамка кваліфікацій» 

 

Знання Уміння Комунікація Автономність і відповідальність 

Інтегральна компетентність для ОНР «Доктор філософії» - здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики 

ЗН1 Найбільш передові 

концептуальні та 

методологічні знання в 

галузі науково-дослідної 

та/або професійної 

діяльності і на межі 

предметних галузей 

Критичний аналіз, оцінка і 

синтез нових та складних ідей 

Спілкування в 

діалоговому режимі з 

широкою науковою 

спільнотою та 

громадськістю в певній 

галузі наукової та/або 

професійної діяльності 

Ініціювання інноваційних 

комплексних проектів, лідерство 

та повна автономність під час їх 

реалізації 

Розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають 

можливість переосмислити 

наявне та створити нове 

цілісне знання та/або 

професійну практику і 

розв’язання значущих 

соціальних, наукових, 

культурних, етичних та інших 

проблем 

Соціальна відповідальність за 

результати прийняття 

стратегічних рішень  

 

 

  

Здатність саморозвиватися і 

самовдосконалюватися впродовж 

життя, відповідальність за 

навчання інших 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ ВИЗНАЧЕНИХ ТИМЧАСОВИМ СТАНДАРТОМ  

 КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕСКРИПТОРАМ НРК 

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» 

Інтегральна компетентність спеціальності: здатність виявляти та розв’язувати комплексні проблеми в сфері 

освіти/педагогіки, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у процесі дослідницько-інноваційної діяльності та 

професійної практики. 

Перелік 

компетентностей 

за НРК 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність і 

відповідальність 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1.  Х   

ЗК-2. Х Х   

ЗК-3. Х Х  Х 

ЗК-4.     Х  

ЗК-5.   Х  Х Х 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК-1. Х  Х  

СК-2. Х Х   

СК-3.  Х   

СК-4.  Х   

СК-5.   Х Х 

СК-6.  Х Х Х 

 

 

 

 



Таблиця 2 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ ТИМЧАСОВИМ СТАНДАРТОМ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» 

 

Програмі результати навчання 

(ПРН) 

ІК
 –

 І
н

т
ег

р
а

л
ь

н
а

 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

іс
т
ь

 

Компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) 
Спеціальні (фахові, предметні)  

компетентності (СК) 

З
К

-1
 

З
К

-2
 

З
К

-3
 

З
К

-4
 

З
К

-5
 

С
К

-1
 

С
К

-2
 

С
К

-3
 

С
К

-4
 

С
К

-5
 

С
К

-6
 

ПРН-1. Провадити наукові міждисциплінарно-педагогічні дослідження, 

володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які 

сприяють формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики 

та загального культурного кругозору 

Х Х          Х 

ПРН-2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння критично 

мислити, здійснювати аналіз явищ та педагогічних проблем, 

формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати 

неординарні підходи з використанням новітніх освітніх технології у 

розв’язанні поставлених завдань. 

Х  Х    Х      

ПРН-3. Застосовувати інноваційні освітні та інформаційні технології, сучасні 

методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх 

прикладних пакетів і програмних продуктів для створення нових знань, 

розв’язання комплексних проблем у галузі освіти і у викладацькій 

діяльності в межах спеціальності «Освітні, педагогічні науки». 

Х   Х     Х     

ПРН-4. Знати культурні відмінності у письмі та стратегії іншомовного письма; 

особливості академічних текстів, написання статей та інших наукових 

робіт, специфіку використання в дослідницьких проєктах документації; 

дотримуватися наукової професійної мови, усної і письмової 

комунікації.   

Х    Х      Х  

ПРН-5. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові 

доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як 

державною так і іноземними мовами.   
Х     Х       

ПРН-6. Знати систему вищої освіти, специфіку професійно-педагогічної 

діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та 

нормативно-правове забезпечення, сучасні засоби і технології 

організації та проведення освітнього процесу, різноманітні аспекти 

виховної роботи із студентами, інноваційні методи навчання; критично 

Х      Х      



оцінювати власні наукові розробки при впровадженні у навчальний 

процес з дотриманням принципів академічної доброчесності. 

ПРН-7. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії 

педагогіки, новітні підходи до педагогічних досліджень та  

функціонування і розвитку освіти. 

Х  Х      Х     

ПРН-8. Розробляти та використовувати педагогічний інструментарій, 

проводити теоретичне та емпіричне дослідження, аналізувати,  

узагальнювати та презентувати його результати, обґрунтовувати 

висновки. 

Х Х       Х    

ПРН-9. Застосовувати способи реалізації необхідних видів   педагогічної 

діяльності, оцінки і самооцінки власних результатів у розв’язанні 

професійних задач; реалізовувати стратегії дослідницького 

самовдосконалення та обирати засоби саморозвитку. 

Х Х        Х   

ПРН-10. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і 

іноземними мовами. 
Х          Х  

ПРН-11. Демонструвати лідерські якості, вміння працювати в команді 

дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному 

рівнях на засадах наукової етики і академічної доброчесності у 

науковому дослідженні та їх поширення і впровадження в освітню 

практику.  

Х    Х      Х Х 

 


