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ВСТУП 

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього - освітньо-наукового рівня 

вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки є нормативним документом ОНУ 

імені І.І. Мечникова, у якому визначається термін, зміст навчання, форми атестації здобувачів 

ступеня «доктор філософії». Ця програма встановлює: 

 необхідний рівень теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 

здобутих особою і достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 

галузі дослідницько-іноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та методикою 

педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, а також проведення власного наукового 

дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення; 

 нормативний зміст навчання в Одеському національному університеті імені І.І. 

Мечникова, обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційного рівня доктор філософії в галузі освіти/педагогіки за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки; 

 перелік навчальних дисциплін підготовки докторів філософії в галузі освіти за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки; 

 форму проміжної та підсумкової атестації; 

 термін навчання. 

Освітньо-наукова програма встановлює вимоги до здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти у вигляді переліку компетентностей та програмних результатів 

навчання. 

Освітньо-наукова програма є обов’язковою для підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти в ОНУ імені І.І. Мечникова за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки і використовується для цілей ліцензування та акредитації, під час 

розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик.  

Успішне виконання особою ОНП є підставою для присудження наукового ступеня 

доктора філософії в галузі освіти/педагогіки за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

  

 

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Під час розробки використано посилання на нормативні документи: 

-Закон України „Про вищу освіту” від 01.07.2014 р; 

-Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК003:2010 

//Видавництво "Соцінформ", –К.: 2010; 

-Перелік галузей знань і спеціальностей /Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266; 

-«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)/Постанова КМУ 

від 23 березня 2016 р. № 261; 

-Раскола Л.А. Теоретико-методичні засади розроблення освітніх програм /Раскола Л.А., 

Ружицька О.М.; за ред. О.В. Запорожченко, В.М. Хмарського.– Одеса. ОНУ імені 

І.І.Мечникова, 2016. – 68с. 

-Международная стандартная классификация образования МСКО 11/Інститут 

статистики ЮНЕСКО: UNESCO-UIS, 2013. 
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МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 
Мета освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки полягає у формуванні висококваліфікованих та 

конкурентноспроможних науково-педагогічних кадрів, що широко ерудовані в галузі 

актуальних проблем педагогічної науки та сучасних концепцій навчання й виховання 

учнівської та студентської молоді, володіють сучасними методами аналізу освітнього 

середовища та способами моделювання нових педагогічних систем і технологій, оптимально 

застосовуючи навички науково-дослідницької роботи та засоби сучасних інформаційно-

комунікативних технологій для вдосконалення форм і методів науково-дослідницькоїї, 

розвивально-виховної, науково-методичної та професійно-педагогічної діяльності. 

Основні завдання підготовки доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки полягає в тому, щоб поглибити професійну підготовку педагогів-науковців 

щодо отримання ними системно структурованих теоретичних знань із історія та теорії 

української й зарубіжної педагогіки, нових педагогічних технологій, теорії виховання 

учнівської та студентської молоді, дидактики середньої та вищої школи, педагогічної 

інноватики та артистизму, педагогічного менеджменту й моніторингу, педагогічних парадигм 

минулого і сучасності. Це передбачає також набуття вмінь і навичок практичного застосування 

отриманих науково-педагогічних знань у виробничій діяльності викладача вищої школи як 

науковця-дослідника, організатора і менеджера освітнього процесу, діагноста й диспетчера 

якості вищої освіти. 

Особливе значення набуває підготовка педагогів-науковців, які вміють проводити 

кваліфіковані наукові дослідження у сфері освіти, використовувати їх результати у культурно-

виховній, освітній та викладацькій діяльності, вести наукові розробки у контексті провідних 

ідей сучасної теорії навчання і виховання учнівської та студентської молоді, використовувати 

надбані результати у роботі, сприяючи впровадженню педагогічних інновацій та 

модернізаційним змінам освітнього середовища сучасних закладів освіти. 

Тому здійснення підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів нової формації на 

основі інтеграції освіти і науки, які здатні вирішувати питання вдосконалення суспільства, 

виробництва, науки і розробки нових технологій є актуальним завданням сьогодення. З цією 

метою здобувач ступеня «доктор філософії» проходить курс теоретичного навчання і здійснює 

самостійне оригінальне наукове дослідження, яке характеризується значною актуальністю, 

науковою новизною і практичною значущістю. Результати дослідження оформляються у 

вигляді докторської дисертації, захист якої відбувається у встановленому порядку. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, та 

вимоги до професійного відбору вступників 

 

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки приймають осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи 

магістра. Прийом на основі ступеня освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра 

здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. 

Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки на основі здобутого ступеня 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра конкурсним балом є сума результатів 

за фахове випробування (теорія та історія педагогіки) і вступного іспиту з іноземної мови, 

визначених правилами прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова, до уваги беруться також участь у 

наукових конференціях і наукові публікації. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ: 

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ (Галузь знань): 01 Освіта/Педагогіка. 

Основний фокус програми: загальна / спеціальна: загальна (академічна) вища освіта в 

предметній галузі 011 Освітні, педагогічні науки. 

 

ОРІЄНТАЦІЯ ПРОГРАМИ. 

Фундаментальні наукові дослідження в галузі освіти/педагогіки, які спрямовані на 

створення нових освітніх технологій та/або методів аналізу педагогічних явищ та процесів, що 

матимуть широке практичне застосування; вивчення педагогічних процесів та закономірностей 

їх перебігу в сучасній вітчизняній та зарубіжній освітній практиці; практичну реалізацію 

наукових завдання міждисциплінарного характеру. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ 

Програма присвячена глибокому вивченню предмета науково-педагогічного дослідження 

та здійсненню самостійних оригінальних розвідок. Більшість часу відведено на виконання 

здобувачем оригінального науково-педагогічного дослідження, керованого, хоча значною 

мірою самостійного, написанню статей та дисертації. Решту часу дослідник-початківець 

використовує для вивчення наукових та теоретичних курсів. Програма має дослідницьку, 

практичну та викладацьку складові. Програма містить велику складову практичної та науково-

дослідної роботи як самостійного науково-педагогічного дослідження, так і в наукових групах, 

що працюють над широким колом питань у галузі освіти/педагогіки з подальшим 

впровадженням досягнень у педагогічне виробництво та соціально-педагогічну сферу. 

Освітньо-наукова програма передбачає такі складові: 

1. Теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за відповідною 

спеціальністю. До складу теоретичної підготовки включаються: 

– обов’язкові нормативні дисципліни загальної підготовки (ЗП), які забезпечують 

підвищення теоретико-методологічного рівня майбутньої науково-дослідницької та 

викладацької діяльності здобувачів; 

– обов’язкові нормативні дисципліни професійної підготовки (ПП), призначення яких 

полягає у забезпеченні високого рівня професійної майстерності та інноваційної спрямованості; 

– дисципліни вільного вибору аспірантів (ДВВ), що дозволять отримати додаткові 

спеціалізовані знання, що підвищать їхній фаховий рівень і поглиблять компетенції щодо 

здійснення науково-педагогічних досліджень у відповідних фахових спрямуваннях. 

2. Проходження асистентської педагогічної практики дозволить закріпити отримані знання 

щодо викладацької майстерності. Метою асистентської педагогічної практики є поглиблення та 

закріплення знань аспірантів з питань організації освітнього процесу в сучасних умовах, його 

наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, формування вмінь і навичок 

опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних 

методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін відповідного фахового напряму та 

дисциплін фундаментального циклу для спеціальності 011. Основними завданнями педагогічної 

практики аспірантів є: 

– формування та розвиток професійно-педагогічних навичок та умінь викладача вищої 

школи; 

– формування у аспірантів навичок та умінь проведення науково-дослідницької роботи з 

психолого-педагогічних та методичних проблем; 

– створення умов для професійної адаптації аспірантів, залучення їх до активної діяльності 

як викладачів та кураторів академічних груп; 

– оволодіння аспірантами комунікативними вміннями, необхідними для спілкування зі 

студентами та викладачами; 
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– вироблення у майбутніх викладачів навичок самостійності у підготовці та проведенні 

різних форм навчально-виховної роботи зі студентами та особистої відповідальності за якість 

та ефективність цієї роботи; 

– вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності викладачів вищої 

школи; 

– ознайомлення з організацією освітнього процесу у вищому навчальному закладі; 

– спостереження за навчальним процесом та аналіз його організації; 

– визначення та реалізація конкретних цілей та завдань навчального процесу; 

– здійснення поточного та перспективного планування навчальної роботи і організація 

виконання накресленого плану; 

– вибір та використання ефективних прийомів і методів навчання та контролю за 

пізнавальною діяльністю студентів; 

– аналіз та узагальнення передового досвіду викладання; 

–з акріплення та практичне застосування теоретичних знань, оволодіння сучасними 

методами та прийомами організації і забезпечення навчального поцесу у вищих навчальних 

закладах; 

– аналіз робочих программ навчальних дисциплін, вироблення рекомендацій щодо їх 

удосконалення; 

– формування професійно значущих якостей, професійних умінь та навичок управління 

навчальною діяльністю студентів. 

Згідно з навчальним планом підготовки докторів філософії, асистентська педагогічна 

практика проводиться на третьому році навчання в обсязі 180 год. (6 кредитів), у тому числі не 

менше 50 годин семінарських занять зі студентами.  

Звітну документацію аспіранти-практиканти здають керівникам педагогічної практики для 

перевірки та оцінювання. Захист звіту з асистентської педагогічної практики відбувається перед 

членами комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету РГФ. Підсумки 

асистентської педагогічної практики обговорюються на засіданні кафедри педагогіки під час 

проміжної атестації аспірантів, а загальні підсумки – затверджуються на засіданні Вченої ради 

факультету РГФ. 

Аспіранти, які не мають попередньо отриманої педагогічної кваліфікації, повинні в 

обов’язкову порядку прослухати визначену цією програмою педагогічну дисципліну 

«Педагогіка вищої школи», після чого їх буде допущено до проходження асистентської 

педагогічної практики. У такому випадку їм буде присвоєно додаткову педагогічну 

кваліфікацію викладача закладу вищої освіти (із внесенням відповідного запису до диплома 

доктора філософії і додатку до диплома). 

3. Науково-дослідна робота разом з теоретичною підготовкою (загальною, професійною, 

спеціалізованою) забезпечує відповідний освітньо-науковий рівень, необхідний для здійснення 

самостійної науково-дослідницької діяльності здобувачів. Науково-дослідницька робота 

аспірантів є обов’язковою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців (докторів 

філософії), здатних самостійно вести науковий пошук, творчо вирішувати конкретні 

професійні, наукові завдання. Кредитами не обліковується.  

Наукова складова включає проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових 

досліджень у закладі освіти, підготовку до публічного захисту дисертаційного дослідження, 

тематика якого визначена кафедрою педагогіки та затверджена вченою радою факультету РГФ 

або вченою радою ОНУ ім. І.І. Мечникова, написання та публікацію статей та апробацію 

результатів за напрямком дисертаційного дослідження (відповідно до чинних вимог, 

затверджених МОН України, має бути опубліковано не менше 5 статей у вітчизняних і 

міжнародних фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки, у тому числі одна стаття у науковому журналі, який включено до 

міжнародних наукометричних баз даних). 
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Науково-дослідницька робота аспіранта здійснюється під керівництвом наукового керівника, 

умовно може бути розділена на підготовчий та основний етапи та включає наступні види 

діяльності. На підготовчому етапі аспірант: 

–  Обирає тему наукового дослідження та обґрунтовує її актуальність. Здійснює перегляд 

каталогів захищених дисертацій та виконаних на кафедрі дисертаційних робіт. Опрацьовує 

новітні результати досліджень в обраній та суміжних сферах науки. Ознайомлюється з 

аналітичними оглядами і статтями у фахових виданнях, проводить консультації з фахівцями з 

метою виявлення маловивчених наукових проблем і питань, що є актуальними. Вивчає та 

аналізує основні підходи та позиції наукових шкіл і течій у вирішенні досліджуваної проблеми;  

уточнює термінологію в обраній галузі знань. Здійснює пошук літературних джерел з обраної 

теми. 

–  Проводить планування дисертаційної роботи шляхом складання індивідуального плану 

аспіранта та робочого плану аспіранта. Здійснює постановку цілей і завдань дисертаційної 

роботи. Визначає об'єкт і предмет наукового дослідження. Обирає методи (методику) 

проведення дослідження.  Здійснює опис процесу наукового дослідження у дисертаційній 

роботі шляхом формування плану-проспекту, який являє собою реферативний виклад питань, 

за якими надалі буде систематизуватися весь зібраний фактичний матеріал.  

Під час основного етапу науково-дослідницької роботи аспірант: 

–   Проводить науково-дослідницькі роботи відповідно до профілю ОНП аспірантури. 

Займається науковою роботою з виконання теоретичної та практичної частини дослідження. 

–  Аналізує та узагальнює результати наукового дослідження на основі сучасних 

міждисциплінарних підходів, застосування методологічних принципів та методичних прийомів 

дослідження , використання в дослідженні тематичних інформаційних ресурсів, провідного 

вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження. 

– Здійснює підготовку та видання публікацій за темою дисертації: монографій та наукових 

публікацій у вітчизняних фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки у виданнях, включених у міжнародні наукометричні 

бази даних, наукових публікацій в інших виданнях. 

– Проводить апробацію результатів наукових досліджень шляхом участі у наукових 

конференціях (міжнародних та зарубіжних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських), у 

наукових семінарах. Бере участь у конкурсах наукових робіт. 

– Бере участь у роботі Наукового товариства студентів та аспірантів та у заходах Ради 

молодих учених університету. Залучається до виконання держбюджетної або госпдоговірної 

тематики в рамках державних, міжвузівських або університетських грантів, а також 

індивідуальних планів з НДР кафедри педагогіки. 

– Займається проведенням досліджень та підготовкою дисертаційної роботи, 

формулюванням висновків дисертаційної роботи. Здійснює оцінку отриманих результатів, які 

обговорюються на секції викладачів кафедри педагогіки, а потім виносяться для обговорення та 

дискусії на засіданні кафедри педагогіки.  

– Проходить попередню експертизу дисертації на кафедрі (передзахист). 

– Займається роботою з підготовки рукопису дисертації. 

– Працює над створенням нових перспективних засобів, в організації робіт щодо 

практичного використання та впровадження результатів дослідження. 

– Захищає дисертацію у спеціалізованій вченій раді. 

Науково-дослідницька робота відображається у індивідуальному плані підготовки фахівця. 

Контроль за виконанням індивідуального плану підготовки здійснюються кафедрою педагогіки 

шляхом атестації.  

Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та максимальний 

навчальний час за циклами наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії, навчальний 

час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами, практиками та шифри 

сформованих компетентностей 

Шифр 

навчальної 

дисципл 

Компоненти освітньо-

наукової програми 

(дисципліни, практика 

Кількість 

кредитів 

Кількість 

годин 

Семестр Шифр 

компетентностей, 

що мають бути 

сформовані 

 1. Нормативні навчальні дисципліни 

 Дисципліни загальної підготовки 

ЗП.01 
Історія, концепції та 

проблеми науки  

3 90 І 

Залік 

КЗ.1, КЗ.2, 

К3.3. 

ЗП.02 Методологія та 

філософія наукових 

досліджень 

3 90 І 

Залік 

КЗ.1, КЗ.2, К3.3, 

КЗ.4, КЗ.5 

ЗП.03 Англійське академічне 

письмо (English academic 

writing) 

6 180 ІІ; ІV 

Екзамен 

КЗ.6, КЗ.9, КЗ.11, 

КС.3 

ЗП.04 Педагогічна 

(асистентська) практика 

6 180 V 

Екзамен 

КЗ.4. КС.16, КС.19 

КС.20, КС.21 

ПА 1 Іспит зі спеціальності   VI КІ 

ПА 2 Дисертаційна робота 

доктора філософії 

  VIII КІ 

 Всього 18 540   

 Дисципліни професійної підготовки 

ПП.01 
Сучасні досягнення науки  

6 180 ІІ 

Екзамен 

КС.1, КС.4 КС.5, 

КС.6, КС.7 

ПП.02 Управління проектами, 

програмами та охорона 

інтектуальної власності 

3 90 ІІ 

Залік 

КЗ.7, КЗ.8, КС.24, 

КС.25 

ПП.03 Методи науково-

педагогічних досліджень, 

аналіз та презентація 

результатів дослідження 

3 90 ІІ 

Екзамен 

КЗ.1, КЗ.2, К3.3, 

КЗ.11, КС.1, КС.4 

КС.5, КС.6, КС.9,  

ПП.04 Професійна етика 

викладача та науковця 

3 

 

90 І 

Залік 

КЗ.10, КЗ.12, КС.10, 

КС.17, КС.23, КС.24 

 Всього 15 450   

 Всього за циклом 

нормативних дисциплін 

33 990   

 2. Дисципліни вільного вибору (здобувач обирає 4 дисципліни) 

ДВВ.1.1 Теоретико-методичні 

проблеми мультикультурної 

педагогіки  

3 90 1 

Залік 

КЗ.4, КЗ.5, КЗ.12, 

КС.10 

ДВВ.1.2 Історія педагогіки та 

розвиток вищої освіти в 

Україні та світі  

 

3 90 І 

Залік 

КС.2, КС.7, КС.9 
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ДВВ.2.1. Педагогічний 

артистизм викладача вищої  

школи 

3 90 ІІ 

Залік 

КС.20, КС.21 

ДВВ.2.2. Педагогіка вищої 

школи 

3 90 ІІ 

Залік 

КС.3, КС.4, КС.14, 

КС.15, КС.22, КС.24, 

КС.25 

ДВВ.3.1. Педагогічний 

менеджмент 

3 90 ІІІ 

Залік 

КС.8, КС.19, КС.21, 

КС.22 

ДВВ.3.2. Сучасні освітні 

технології  

3 90 ІІІ 

Залік 

КС.11, КС.12, КС.13, 

КС.14, КС.15, КС.16 

ДВВ.4.1. Методи математичної 

статистики в галузі наук про 

освіту 

3 90 ІV 

Залік 

КС.6, КС.17, КС.18 

ДВВ.4.2. Гендерна педагогіка  3 90 ІV 

Залік 

КЗ.4, КЗ.5, КЗ.12, 

КС.10 

 Всього 12 360   

 Загальний обсяг ОНП 45 1350   

 

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ 

Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій, науково-педагогічній та 

інших діяльностях. Можлива подальша підготовка на науковому рівні в галузі освітніх, 

педагогічних наук.  

Здатність до працевлаштування: 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: 

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2113.1 Наукові співробітники 

2113.1 Молодший науковий співробітник (освіта/педагогіка) 

2113.1 Науковий співробітник (освіта/педагогіка) 

2146.1 Наукові співробітники (освітні, педагогічні технології) 

2310 Професори та доценти 

2310.1 Доцент 

 

Підходи до викладання та  навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять, колоквіумів з вирішенням наукових проблем, 

виконання дослідницьких робіт, участь у наукових конференціях, написання наукових статей, 

підготовка та виконання роботи на здобуття ступеня доктора філософії. 

 

 



12 

 

Система оцінювання 

Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, контрольні та індивідуальні завдання 

тощо), заліки та іспити (усні та письмові), семестрова атестація, презентації, захист звіту з 

практики, публічний захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії. 

Реалізація основних завдань оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ОНУ досягається 

системними підходами до оцінювання та комплексністю застосування різних видів контролю. 

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань здобувачів вищої 

освіти, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань 

здійснюється за 100-баловою системою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-

трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

За 

системою 

ОНУ 

За 

шкалою 

ECTS 

За національною 

системою 

Визначення 

90-100  А  5 (відмінно)  Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної 

програми вміє вільно та самостійно викласти зміст 

всіх питань програми навчальної дисципліни, 

розуміє її значення для своєї професійної 

підготовки, повністю виконав усі завдання кожної 

теми та поточного модульного контролю в цілому.  

85-89  В  4 (дуже добре)  Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі 

питання робочої програми. Вміє самостійно 

викласти зміст основних питань програми 

навчальної дисципліни, виконав завдання кожної 

теми та модульного поточного контролю в цілому.  

75-84 С  4 (добре)  Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі 

теми робочої програми, не вміє самостійно 

викласти зміст деяких питань програми 

навчальної дисципліни. Окремі завдання кожної 

теми та модульного поточного контролю в цілому 

виконав не повністю.  

70-74 D  3 (задовільно)  Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не 

вміє вільно самостійно викласти зміст основних 

питань навчальної дисципліни, окремі завдання 

кожної теми модульного контролю не виконав. 

60-69 E  3 (достатньо)  Засвоїв лише окремі питання навчальної 

програми. Не вміє достатньо самостійно викласти 

зміст більшості питань програми навчальної 

дисципліни. Виконав лише окремі завдання 

кожної теми та модульного контролю в цілому.  

35-59  FХ 2 (незадовільно)  Не засвоїв більшості тем навчальної програми не 

вміє викласти зміст більшості основних питань 

навчальної дисципліни. Не виконав більшості 

завдань кожної теми та модульного контролю в 

цілому.  

0-34  F  2 (незадовільно)  Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти 

зміст жодної теми навчальної дисципліни, не 

виконав модульного контролю, з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни. 
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При виставлені підсумкової оцінки на комплексному екзамені зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки комісія виходить з того, що всі складові державного екзамену є 

рівноцінними, а підсумкова оцінка визначається на основі обчисленої середньої 

арифметичної оцінки з округленням до сотих частинок. 

Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація аспірантів здійснюється відповідно до навчального плану підготовки докторів 

філософії за спеціальністю. Атестація аспірантів проводиться один раз на рік. Атестації 

передують проміжні звіти. Аспірант звітує на кафедрі два рази на рік. При атестації аспіранта 

враховуються виконання програмних вимог як освітньої так і наукової компонент освітньо-

наукової програми. Аспіранти, що успішно пройшли щорічну атестацію, переводяться на 

наступний рік навчання. Аспіранти, які не пройшли атестацію, підлягають відрахуванню. 

Метою проміжних звітів є контроль за виконанням індивідуального плану аспіранта за всіма 

складовими, передбаченими навчальним планом. Проміжний звіт має включати три модулі: 

1. Теоретичний модуль. 2. Науково-дослідницький. 3. Практичний модуль. 

Результатом навчання в аспірантурі є складання комплексного іспиту зі спеціальності та 

захист дисертації в спеціалізованій вченій раді. Підготовка та захист дисертаційної роботи, що 

разом з теоретичною та практичною підготовкою, а також науково-дослідницькою роботою, 

забезпечує відповідний освітньо-науковий рівень. 

Атестація аспірантів здійснюється відповідно до діючих нормативно-правових документів 

Міністерства освіти і науки України та Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова, згідно навчального плану підготовки докторів філософії в галузі освіти за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь 

та навичок випускників шляхом складання комплексного іспиту зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки та захисту дисертаційної роботи доктора філософії.  

Вимоги до комплексного іспиту зі спеціальності. Комплексний іспит передбачає 

виконання кваліфікаційних завдань за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки і є 

адекватною формою кваліфікованих випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень 

професійної та наукової підготовки випускників аспірантури. Програма комплексного іспиту 

містить обов’язковий і варіативний модулі. Обов’язковий модуль охоплює теоретичні та 

методологічні аспекти сучасних наук про освіту, зокрема методологію та методику професійної 

освіти з напряму дослідження, знання зарубіжних та вітчизняних джерел, концепцій, підходів і 

теорій, а варіативний модуль стосується наукових і практичних аспектів науково-педагогічного 

дослідження відповідно до обраного напряму дисертаційної роботи. 

Комплексний іспит складається із виконання теоретичного і практичного (аналітичного) 

завдань: 

-теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на питання, які стосуються сучасних 

проблем освітньої наукової галузі і дає можливість оцінити програмні результати навчання: 

знання і розуміння за нормативними та вибірковими дисциплінами; 

-практичне (аналітичне) завдання передбачає науковий пошук в межах чітко окресленої 

проблеми, за результатами якого формується розгорнута аналітична записка відповідно до 

напряму дослідження, що дає можливість оцінити програмні результати навчання: уміння, 

здатність до комунікації, готовність виявляти автономність і відповідальність. 

Вимоги до дисертаційної роботи. На дисертаційну роботу доктора філософії покладається 

основна дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка виражається у здатності пошукача 

ступеня доктора філософії вести самостійний науковий пошук, вирішувати прикладні наукові 

завдання і здійснювати їхнє наукове узагальнення у вигляді власного внеску у розвиток 

сучасної освітньої наукової галузі і практики використання педагогічних знань в освітній сфері 

суспільства. Дисертаційна робота доктора філософії є результатом самостійної науково-

дослідної роботи аспіранта і має статус інтелектуального продукту на правах рукопису. 
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Вимоги до захисту дисертаційної роботи. Нормативною формою підсумкової атестації є 

прилюдний захист результатів науково-дослідницької роботи, які представлені у вигляді 

дисертації. Прилюдний захист дозволяє встановити відповідність рівня науково-дослідницької 

підготовки аспіранта інтегральній, загальним та фаховим компетентностям спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки. 

Вимоги до присвоєння професійної кваліфікації. Підсумкова атестація аспіранта, який 

повністю виконав ОНП підготовки докторів філософії в аспірантурі Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 

завершується присудженням наукового ступеня «доктор філософії» в галузі освіти/педагогіки 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з врученням диплому встановленого зразка про 

рівень освіти та кваліфікацію. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою 

вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання 

здобувачем наукового ступеня доктор філософії відповідної освітньо-наукової програми та 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Таблиця 2 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР 

ФІЛОСОФІЇ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

Інтегральна 

компетентність 

(КІ) 

Здатність розв'язувати комплексні проблеми освітніх, 

педагогічних наук в сфері професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики 

Загальні 

компетентності 

(КЗ) 

КЗ.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

КЗ.2. Здатність до формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного кругозору. 

К3.3. Здатність виявляти, ставити й вирішувати проблеми та 

проводити дослідження на відповідному рівні. 

КЗ.4.Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних 

ситуаціях, у науковій діяльності. 

КЗ.5 Здатність до пошуку, оброблення та критичного аналізу 

інформації з різних джерел. 

КЗ.6. Здатність спілкуватися державною й іноземною мовами як 

усно, так і письмово. 

КЗ.7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

КЗ.8. Здатність розробляти і управляти науковими проектами та/або 

складати пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, 

реєстрації прав інтелектуальної власності. 

КЗ.9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

КЗ.10. Здатність працювати автономно. 

КЗ.11. Здатність проведення та презентації результатів власного 

наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності 

КЗ.12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми, цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

(загальнокультурний світогляд). 

Спеціальні 

компетентності 

(КС) 

КС.1. Здатність модифікувати, адаптувати та створювати нові 

методи і методики науково-дослідницької діяльності в галузі педагогіки 

з використанням сучасних інформаційних технологій. 

КС.2 Ґрунтовні знання з історії педагогіки та сучасного розвитку 

педагогічної думки. 
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КС.3. Здатність використовувати відповідну термінологію та 

способи вираження дисципліни в усній та письмовій формах рідною 

мовою чи іноземною. 

КС.4. Здатність до опрацювання та аналізу науково-педагогічних 

джерел та освітніх інформаційних ресурсів. 

КС.5. Здатність продемонструвати знання та можливість 

застосування дослідницьких методів та інструментів. 

КС.6. Здатність розвивати логіку та творчі якості науковця-

дослідника, використовувати вміння щодо визначення етапів 

педагогічного дослідження. 

КС.7. Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних 

джерел (електронних, письмових, архівних та усних) згідно з задачею, 

формуючи цю інформацію критично в обґрунтовану розповідь. 

КС.8. Здатність будувати тлумачно- інтерпретативні схеми 

педагогічного наративу з використанням існуючих та власних 

теоретичних моделей у педагогічному дослідженні, що передбачає 

глибоке осмислення наявних та створення нових цілісних знань. 

КС.9. Здатність самостійно розробляти за запроваджувати 

педагогічну методологію, яка базується на результатах наукових 

досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях. 

КС.10. Здатність до розуміння морального змісту педагогічної 

професії; необхідності розвитку культурних потреб та інтересів. 

КС.11. Здатність до розуміння методологічних основ дидактики. 

КС.12. Здатність до розуміння сучасних дидактичних концепцій. 

КС.13. Здатність до розуміння особливостей структури теорії 

навчання. 

КС.14. Здатність до визначення сутності процесу навчання. 

КС.15. Здатність до розробки та впровадження педагогічних 

технологій у освітній процес ЗВО. 

КС.16. Здатність до використання методів і засобів навчання в 

освітньому процесі ЗВО. 

КС.17. Здатність засвоїти філософську культуру мислення й 

розуміти найзагальніші закономірності розвитку освіти як важливого 

соціального феномену і спеціалізованої суспільної інституції. 

КС.18. Здатність прищеплювати студентам розуміння значення 

логіко-методологічних основ навчально-пізнавальної діяльності як 

запоруки успішності в майбутній професійній діяльності. 

КС.19. Здатність здійснювати наукове керівництво дослідженнями 

молодих учених з педагогіки, педагогіки вищої школи, історії 

педагогіки. 

КС.20. Здатність розробляти і реалізовувати нові й удосконалювати 

чинні освітні програми і педагогіки; здійснювати керівництво 

курсовими та кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів. 

КС.21. Здатність управляти педагогічним процесом, прогнозувати 

його результати; оволодіння прогностичними методами, висунення 

гіпотез, тощо. 

КС.22. Здатність здійснювати контрольно-оцінювальну діяльність, 

спрямовану на себе, на осмислення і аналіз власних дій. 

КС.23. Здатність провадити освітню діяльність на аксіологічних 

засадах та цінностях громадянства, демократії, що мають бути 

експлікованими на власну систему цінностей здобувача вищої освіти. 
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КС.24. Здатність до організації педагогічної взаємодії. 

       КС.25. Здатність залучати студентів до різних видів діяльності й 

організацію діяльності колективу 

Таблиця 3 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (РН) 

Знання та 

розуміння 

РН1 Сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

науково-дослідницької та/або професійної діяльності і на межі 

предметних галузей знань 

РН2 Грунтовні знання предметної області та розуміння професії. 

РН3 Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та 

фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного 

наукового дослідження як складову загальноцивілізаційного процесу 

РН4 Знати принципи фінансування науково-дослідної роботи та 

структуру кошторисів на її виконання, вміння підготувати запит на 

отримання фінансування, звітну документацію. 

РН5 Знання процедури встановлення інформаційної цінності і якості 

педагогічних джерел. 

РН6 Знання методологічних принципів та методів науково-

педагогічного та історико-педагогічного дослідження. 

Застосування 

знань і розумінь 

(уміння) 

РН7 Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей. 

РН8 Уміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну 

методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати 

його актуальність, мету і значення для розвитку інших галузей науки, 

суспільно-політичного, економічного життя, освітньої діяльності, 

національної чи світової духовної та матеріальної культури. 

РН9 Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження 

в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять 

до отримання нових знань. 

РН10.Вміти формувати команду дослідників для вирішення локальної 

задачі (формулювання дослідницької проблеми, робочих гіпотез, збору 

інформації, підготовки пропозицій). 

РН11 Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства та стан її наукової розробки. 

РН12 Формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в обраній 

сфері. 

РН13 Аналізувати педагогічні праці, виявляючи дискусійні та мало 

досліджені питання. 

РН14 Моніторинг наукових джерел інформації відносно досліджуваної 

проблеми. 

РН15 Здійснювати процедуру встановлення інформаційної цінності 

джерел шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами. 

РН16 Визначати рівень об’єктивності фактологічної основи інформації 

в різних видах джерел, оцінювати її достовірність та репрезентативність. 

РН17 Використовувати існуючі та створювати власні теоретичні 

моделі (об’єкт-теорії) у науково-педагогічному дослідженні. 

РН18 Визначати методологічні принципи та методи науково-

педагогічного дослідження в залежності від об’єкту і предмету, 

використовуючи міждисциплінарні підходи. 
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РН19. Вміти будувати причинно-наслідковий (каузальний) ряд із 

виявленого в педагогічних джерелах фактичного змісту педагогічних 

ситуацій. 

РН20 Вміти будувати реконструктивно-інтерпретаційні моделі на 

підставі наукових спостережень. 

РН21. Виявляти причини подій і явищ минулого шляхом 

розпізнавання і аналізу їхніх структурних передумов. 

Здатність до 

комунікації 

РН22 Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю в освітній галузі наукової та/або 

професійної діяльності. 

РН23 Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у 

наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях так 

і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. 

РН24 Здатність професійно презентувати результати своїх досліджень 

на міжнародних наукових конференціях, семінарах, практично 

використовувати іноземну мову (в першу чергу, англійську) у науковій, 

інноваційній та педагогічній діяльності.  

РН25 Здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії.  

РН26 Спілкування з широкою науковою спільнотою та громадськістю 

в галузі освіти з використанням функцій педагогічного артистизму й 

засобів педагогічної техніки  

РН27 Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, 

інтерпретації джерел; здійснювати публікацію джерел з дотриманням 

вимог щодо оформлення.  

РН28 Формулювати суспільно-значиму проблематику минулих подій і 

володіти різними формами її публічної презентації (виставки, музейні 

експозиції, он-лайн презентації,опрацювання архівних документів та 

публікація епістолярної спадщини, архівних матеріалів, публічні лекції, 

науково-популярні тексти, різноманітні форми візуалізації в засобах 

масової інформації тощо). 

Готовність 

виявляти 

автономність та 

нести 

відповідальність 

 

РН29 Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та 

повна автономність під час їх реалізації. 

РН30 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо 

і на основі етичних міркувань (мотивів). 

РН31 Здатність до саморозвитку і самовдосконалення, нести 

відповідальність за новизну наукових досліджень та прийняття 

експертних рішень.  

РН32 Здатність приймати обґрунтовані рішення, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. 

РН33 Ініціювання наукових проектів в освітній галузі, лідерство та 

повна автономність під час їх реалізації. 

РН34 Самостійно збирати та критично опрацьовувати архівні 

матеріали щодо освітніх процесів, проводити їх зовнішню та внутрішню 

критику, текстологічне вивчення, визначати автентичність, виявляти в 

них фактологічну основу минулих подій. 

РН35 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо. 

РН36 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

РН37 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 
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Таблиця 4 

Матриця відповідностей програмних компетентностей компонентам 

освітньо-наукової програми 

КЗ.1 ЗП.01 ЗП.02 ЗП.03 ЗП.04 ПП.01 ПП.02 ПП.03 ПП.04 ДВВ.1.1 ДВВ.1.2 ДВВ.2.1 ДВВ.2.2 ДВВ.3.1 ДВВ.3.2 ДВВ.4.1 ДВВ.4.2 

КЗ.2. + 
               

КЗ.3 + 
               

КЗ.4. 
            

+ + + + 

КЗ.5 
       

+ 
    

+ + 
  

КЗ.6. 
     

+ + 
         

КЗ.7 
 

+ 
              

КЗ.8. + + 
          

+ + + + 

КЗ.9 
    

+ 
           

КЗ.10

. 

 

+ 
              

КЗ.11 
    

+ 
           

КЗ.12

. 

   

+ 
            

КC.1 
       

+ 
      

+ + 

КC.2 
  

+ 
             

КC 3 
     

+ + 
     

+ + 
  

КC4. 
 

+ 
 

+ 
            

КC5 
  

+ 
             

КC6 + 
    

+ + 
     

+ + 
  

КC7 
     

+ + 
 

+ + 
      

КC8 
 

+ 
 

+ 
      

+ + 
  

+ + 

КC9 
     

+ + 
   

+ + 
    

КC10 
  

+ 
  

+ + 
 

+ + 
      

КC 11 
       

+ 
  

+ 
   

+ 
 

КC12 
     

+ + 
 

+ + 
 

+ 
    

КC13 
     

+ + 
   

+ + 
    

КC14 
     

+ + 
   

+ + 
    

КC15 
       

+ 
  

+ + 
    

КC16 
       

+ 
  

+ 
     

КC17 
       

+ 
        

КC18 + 
               

КC19 
       

+ 
        

КC 20 
       

+ 
    

+ + 
  

КC21. 
    

+ 
  

+ 
  

+ + 
    

КC22 
    

+ 
  

+ 
  

+ + 
    

КC23 
    

+ 
           

КC24 
       

+ 
        

КC25 
       

+ 
        

КІ + + + + + + + + + + + + + + + +   
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Таблиця 5 

Матриця забезпечення програмних результата навчання (РН) 

відповідними компонентами освітньо-наукової програми 

 

ЗП.01 ЗП.02 ЗП.03 ЗП.04 ПП.01 ПП.02 ПП.03 ПП.04 ДВВ.1.1 ДВВ.1.2 ДВВ.2.1 ДВВ.2.2 ДВВ.3.1 ДВВ.3.2 ДВВ.4.1 ДВВ.4.2 

РН.1 + 
               

РН.2. + 
               

РН.3 
            

+ + + + 

РН.4. 
      

+ 
     

+ + 
  

РН.5 
     

+ 
 

+ 
        

РН.6. 
 

+ 
              

РН.7 + + 
          

+ + + + 

РН.8. 
    

+ 
           

РН.9 
 

+ 
              

РН.10

. 

    
+ 

           

РН.11 
   

+ 
            

РН.12

. 

      
+ 

       
+ + 

РН.13 
  

+ 
             

РН.14

. 

     
+ 

 
+ 

    
+ + 

  

РН.15 
 

+ 
 

+ 
            

ПР.16 
  

+ 
             

РН.17 + 
    

+ 
 

+ 
    

+ + 
  

РН.18

. 

     
+ 

 
+ + + 

      

РН.19 
 

+ 
 

+ 
      

+ + 
  

+ + 

РН.20

. 

     
+ 

 
+ 

  
+ + 

    

РН.21 
  

+ 
  

+ 
 

+ + + 
      

РН.22

. 

      
+ 

   
+ 

   
+ 

 

РН.23 
     

+ 
 

+ + + 
 

+ 
    

РН.24

. 

     
+ 

 
+ 

  
+ + 

    

РН.25 
     

+ 
 

+ 
  

+ + 
    

РН.26

. 

      
+ 

   
+ + 

    

РН.27

. 

      
+ 

   
+ 

     

РН.28

. 

      
+ 

         

РН.29

. 

+ 
               

РН.30

. 

      
+ 

         

РН.31

. 

      
+ 

     
+ + 

  

РН.32

. 

    
+ 

 
+ 

   
+ + 

    

РН.33

. 

    
+ 

 
+ 

   
+ + 

    

РН.34

. 

    
+ 

           

РН.35

. 

      
+ 

         

РН.36

. 

      
+ 

         

РН.37 
      

+ 
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ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА IX ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

Структурно-логічна схема ОНП 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 с. 2 с. 3 с. 4 с. 5 с. 6 с. 7 с. 8 с. 

 

Освітні компоненти освітньо-наукової програми (дисципліни, практика) 

 

ЗП.01 ЗП.02 ЗП.03 ЗП.03 ЗП.04 ПА 1   

ПП.04 ДВВ.2 ПП.01 ПП.02     

ДВВ.1  ДВВ.3 ПП.03     

   ДВВ.4     

 

Наукові компоненти освітньо-наукової програми 

 

Написання й публікація наукових 

статей (1) 

Написання й публікація наукових статей 

(2) 

Написання й 

публікація 

наукових статей (2) 

Попереднє 

обговорення 

дисертації 

на кафедрі 

педагогіки Участь у наукових конференціях (2), 

публікація тез 

Участь у наукових конференщях (3), 

публікація тез 

Участь у наукових 

конференщях (3), 

публікація тез 

Презентація розширеного тексту 

докторського проекту обсягом (25-30 

ст.) 

70 сторінок тексту дисертації,  

презентація 1 розділу 

100 сторінок тексту 

дисертації, 

презентація 2-3 

розділів 

ПА 2 

Захист 

дисертації 

 



 

 

3. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Принципи 

та 

процедури 

забезпе-

чення 

якості 

освіти 

 

Визначені та легітимізовані у документах: 

Законі України №1556-УІІ «Про вищу освіту» від 01.07.2014р., 

«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти», Європейської асоціації із забезпечення якості 

вищої освіти, національний стандарт України «Системи управління 

якістю» ДСТУ ISO9001:2009. 

Принципи забезпечення якості освіти: 

- відповідність європейським та національним стандартам якості 

вищої освіти; 

-відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти; 

-здійснення моніторингу якості; 

-системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх 

стадіях освітнього процесу; 

-постійне підвищення якості освітнього процесу; 

-залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін 

до процесу забезпечення якості вищої освіти; 

-відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

Процедури забезпечення якості освіти: 

-удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та 

періодичне оновлення освітніх програм; 

-якісний відбір контингенту здобувачів повної вищої освіти 

освітнього ступеня магістр; 

-збільшення частки викладачів з науковими ступенями та вченими 

(почесними) званнями в складі кафедр; 

-удосконалення матеріально-технічної та навчально- методичної 

баз для реалізації освітнього процесу; 

-забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів за 

ступенем доктор філорсофії 

-розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом; 

-забезпечення публічності інформації про діяльність інституту; 

-створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях; 

-створення ефективної системи запобігання корупції та 

хабарництву в освітньому процесі. 

Моніторинг 

та 

періодичний 

перегляд 

освітньої 

програми 

Освітній процес за ступенем доктора філорсофії здійснюється 

відповідно до розробленої освітньої програми. 

Моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми 

проводиться за вимогами відповідного Положення, розробленого ОНУ 

ім. І.І. Мечникова. 

Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми, 

формулюються як у результаті зворотного зв’язку із науково-

педагогічними працівниками, випускниками, роботодавцями, так і 

внаслідок прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства та ринку 

праці. 

Показниками сучасності освітньої програми є: 

- оновлюваність; 



 

- участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітню 

програму; 

- рівень задоволеності випускників змістом освітньої програми; 

- відгуки роботодавців про рівень підготовки докторів 

філорсофії. 

Щорічне 

оцінювання 

здобувачів 

вищої 

освіти 

Оцінювання знань та практичних умінь студентів здійснюється на 

підставі власного положення про організацію освітнього процесу. 

Система оцінювання якості підготовки докторів філософії 

включає: вхідний, поточний, семестровий, підсумковий, ректорський 

контроль та атестацію здобувачів повної вищої освіти, які здобувають 

ступінь доктора філософії. 

Впродовж навчання за програмою здобувачі складають: 7 

семестрових екзаменів, 8 заліків з навчальних дисциплін. 

Підви-

щення 

кваліфі-

кації 

науково-пе-

дагогічних 

праців-

ників 

Професорсько-викладацький склад підвищує кваліфікацію в 

Україні і за кордоном. 

ОНУ ім. І.І. Мечникова забезпечує різні форми підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників не рідше 

одного разу на 5 років відповідно до п’ятирічного плану-графіку, який 

затверджується Вченою радою університету та вводиться в дію наказом 

директора. 

Наявність 

необхідних 

ресурсів 

для 

організації 

освітнього 

процесу 

Ресурсами для організації освітнього процесу є: 

-робочий навчальний план; 

- робочі навчальні програми дисциплін та практик. Відповідно до 

діючих ліцензійних умов: 

- належне навчально-методичне забезпечення (комплекси) 

навчальних дисциплін; 

- сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка; 

- власна веб-сторінка; 

- інтернет-зв’язок; 

- бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими, 

довідниковими та фаховими періодичними виданнями; 

- технічні засоби навчання; 

- наявність практичних баз для проведення всіх видів практики; 

- належне кадрове забезпечення викладання навчальних 

дисциплін. 
Наявність 

інформацій-

нихсистем 

для ефектив-

ного управ-

ління освіт-

нім 

процесом 

Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО, пакет 

програм з Web-сайту 

Система електронного документообігу. 

Електронна скринька. 

Публіч-

ність 

інформації 

про освітню 

програму, 

ступені 

Наявність офіційного сайту. 

На офіційному сайті оприлюднюються: Статут, власне Положення 

про організацію освітнього процесу, Правила прийому, рівні вищої 

освіти, за якими проводиться підготовка фахівців, у тому числі за третім 

– освітньо-науковим рівнем вищої освіти, основні дані про освітні 

програми тощо. 



 

вищої освіти 

та 

кваліфікації 

 

Запобіган-

ня та 

виявлення 

академічно-

го плагіату 

Процедури та заходи: 

- формування колективу, який не сприймає і не допускає 

академічну нечесність; 

- створення умов нетерпимості до випадків академічного плагіату; 

- створення експертних комісій для виявлення академічного 

плагіату в наукових статтях, монографіях, підручниках, навчальних та 

методичних виданнях, дисертаціях тощо; 

- виявлення та притягнення до відповідальності винних у 

академічному плагіаті. 

 

Керівник проектної групи, 

доктор педагогічних наук, професор,  

зав. кафедри педагогіки                                                 О.С. Цокур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


