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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

Галузь знань 01 Освіта 

Спеціальність 013 Початкова освіта  

Форми навчання Денна, заочна, екстернат 

Освітня кваліфікація  Доктор філософії з професійної освіти (за спеціалізаціями) 

Професійна кваліфікація 2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

Кваліфікація в дипломі Доктор філософії (професійна освіта), викладач вищих навчальних 

закладів 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 50 кредитів ЄКТС освітньої 

складової освітньо-наукової програми, термін освітньої складової 

освітньо-наукової програми – 2 роки  

Офіційна назва 

освітньої програми 
Початкова освіта  

Акредитаційна 

інституція 
Національне агентство забезпечення якості вищої освіти 

Термін акредитації 2020 р.  

Мета (цілі) освітньо-

наукової програми 

Поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навички у галузі 

освіти за спеціальністю «Початкова освіта», розвинути філософські та 

мовні компетентності, сформувати універсальні навички дослідника, 

достатні для проведення та успішного завершення наукового 

дослідження і подальшої наукової діяльності 

Фокус програми Освітньо-наукова програма передбачає оволодіння комплексом 

компетентностей у сфері педагогічної освіти, необхідних для 

проведення наукового дослідження і подальшої науково-педагогічної 

діяльності 

Вид програми Освітньо-наукова 

Особливості програми Освітньо-наукова програма ґрунтується на методологічних засадах 

освітньої галузі та результатах сучасних наукових досліджень у сфері 

інноваційного розвитку теорії і практики педагогічної освіти; Спрямована 

на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази 

педагогічної освіти; орієнтує на актуальні спеціалізації з висвітленням 

новітніх тенденцій розвитку педагогічної освіти, що поглиблює фаховий 

науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення науково-

педагогічних досліджень та подальшої науково-педагогічної діяльності. 

Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних 

інноваційних векторів розвитку теорії і практики професійної освіти, 

що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для здійснення 

наукових досліджень. 

На кафедрі педагогіки і психології початкової освіти під керівництвом 

професора Бірюк Л.Я. виконуються дослідження на тему: «Теоретико-

методичні основи формування професійної компетентності майбутніх 

учителів початкової освіти»  (№ RK 0117U004388 державної реєстрації 
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теми в УКР ІНТЕІ). 

Опис предметної галузі Види професійної діяльності, до яких підготовлені випускники, які 

опанували освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта: 

науково-дослідна діяльність у сфері педагогічної освіти; викладацька 

діяльність у закладах вищої освіти різних рівнів акредитації, в системі 

підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки педагогічних 

кадрів. 

Сфери професійної діяльності випускників за освітньо-науковою 

програмою підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

зі спеціальності 013 Початкова освіта: заклади вищої освіти; науково-

дослідні організації, пов'язані з вирішенням проблем у педагогічній 

галузі; установи післядипломної освіти і самоосвіти педагогічних 

кадрів; органи управління освітою різного типу; інформаційно-

аналітичні, консультаційні центри, що розробляють і реалізують 

освітні, соціально-культурні проєкти. 

Випускник освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 013 Початкова освіта 

повинен володіти системою фундаментальних знань про історію і 

сучасні тенденції розвитку педагогіки й освіти, про людину як об'єкт і 

суб'єкт освітнього процесу, її вікові та індивідуальні особливості; 

знати законодавчі і нормативні документи у сфері освіти, 

закономірності цілісного педагогічного процесу, сучасні методологічні 

підходи до освіти, використовувати сучасні інформаційні технології, в 

тому числі методи здобуття, аналізу та зберігання наукової інформації, 

вміти самостійно формувати наукову тематику, організовувати і 

здійснювати науково-дослідну діяльність зі спеціальності, набути 

здатність до інноваційної діяльності в тій чи іншій галузі (наукова, 

освітня, методична, технічна, управлінська), досконало володіти 

методикою викладання у вищій школі. 

Академічні права 

випускників 

Можливість навчання за науковою програмою наукового рівня вищої 

освіти «Доктор наук». 

Працевлаштування 

випускників  

Державні та приватні вищі навчальні заклади, наукові і науково-

дослідні установи – посади науково-педагогічних працівників та 

науковців, керівників підрозділів та вищих навчальних закладів тощо. 

Технології навчання Поєднання лекційних та практичних занять, педагогічного практикуму, 

консультування із науковим керівником, науково-педагогічною спільнотою 

із самостійною науково-дослідною роботою. 

Система оцінювання Екзамени, заліки, поточний контроль 

Вимоги до вступу  Диплом магістра (спеціаліста) 

Вступні випробування з педагогіки та іноземної мови (англійської, 

німецької) 

Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-наукову 

програму. 

Ресурсне забезпечення Кадрове забезпечення: 100% науково-педагогічних працівників, 
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реалізації програми задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі 

спеціальності 013 Початкова освіта, мають наукові ступені та вчені 

звання. 

Інформаційно-технологічне забезпечення: використання сучасних 

прикладних програм: Windows 7, Mozilla Firefox, MS Office 2010; 

OpenOffice.org (11); доступ до електронних журналів бібліотеки; 

доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; доступ до 

електронного навчального середовища Moodle; 

Соціально-економічне забезпечення: стипендіальне забезпечення, 

забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура університету. 

Академічна 

мобільність 

1.Національна кредитна мобільність; 

2.Міжнародна кредитна мобільність; 

3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти. 
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ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

Типи 

компетентностей 

Опис компетентностей 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

педагогічної освіти, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або педагогічної 

практики 

Загальні 

компетентності 

 

Здатність до критичного аналізу й синтезу та ґенерування 

нових, складних ідей у галузі професійної освіти 

Здатність працювати в міжнародному контексті 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Здатність працювати в команді 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності  

 

Здатність здійснювати підготовку та виконувати наукові 

проекти на грантове фінансування з різних джерел 

Здатність до розуміння проблем педагогічної освіти та 

особливостей викладацької діяльності  

Здатність планувати та здійснювати наукові дослідження, 

оцінювати та узагальнювати результати власних досліджень 

Здатність аналізувати й продукувати зв’язні наукові тексти 

українською мовою 

Здатність розробляти та управляти проектами 

Здатність організовувати і проводити експеримент 

Здатність здійснювати ІТ-супровід наукового дослідження 

Здатність обчислювати основні показники описової статистики 

Здатність здійснювати порівняння сукупностей за 

статистичними показниками 
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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Термін навчання за освітньо-науковою програмою аспірантури – 4 роки. 

Можливим є навчання за заочною та екстернатною формою. Термін навчання 

за заочною формою не може перевищувати термін, встановлений освітньо-

науковою програмою. У разі дострокового засвоєння освітньо-наукової 

програми та успішного захисту дисертації аспірантові присуджується науковий 

ступінь незалежно від терміну навчання в аспірантурі.  

Освітньо-наукова програма орієнтована на методологічну, методичну і 

практичну підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі 

спеціальності 013 Початкова освіта до здійснення наукових досліджень із теорії 

і методики професійної освіти та викладацької роботи у вищих навчальних 

закладах.  

Загальний обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 

50 кредитів. Одному кредиту ЄКТС відповідає 30 годин загального навчального 

навантаження аспіранта. 

У таблиці подано розподіл змісту освітньо-наукової програми з 

урахуванням навчального часу та кількості кредитів ЄКТС. Освітня складова 

програми передбачає виокремлення обов’язкових та вибіркових навчальних 

дисциплін, циклів загальної та професійної підготовки, проміжної та 

підсумкової атестацій.  

 

Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки здобувачів  

третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності  

013 Початкова освіта  

 

Назва циклу  
Академічні 

години/кредити ЄКТС 

1. Цикл дисциплін загальної підготовки 510/17 

2. Цикл дисциплін 

професійної підготовки 

- нормативні  540/18 

- вибіркові  

 

450/15 

Загальна кількість  1500/50  
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НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 

СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Компетентності Результати навчання (випускник має вміти) Шифр 

Здатність до 

критичного аналізу й 

синтезу та 

генерування нових, 

складних ідей у галузі 

педагогічної освіти 

Осмислювати різноаспектний функціональний зміст: 

1) вихідних базових категорій (формулювання, 

причинно-наслідкові зв’язки тощо); 2) пізнавальних 

принципів із наступною побудовою їхньої ієрархічної 

тематичної структурно-функціональної моделі; 

3) методів дослідження (створення тематичних 

класифікаційних систем); 4) теоретичних і прикладних 

завдань (ієрархічна систематизація пояснювальних 

характеристик) 

РН-1 

Здатність 

працювати 

в міжнародному 

контексті 

Розуміти загальний зміст складних текстів на 

абстрактні й конкретні теми, у тому числі 

вузькоспеціальні тексти; робити чіткі, докладні 

повідомлення на різні теми і викладати свій погляд на 

основну проблему, показувати перевагу й недоліки 

різних думок 

РН-2 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Приймати рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування; вибирати та обґрунтовувати критерії 

результативності й можливі наслідки рішень, що 

приймаються  

РН-3 

Обговорювати з фахівцями варіанти розв’язання 

рішення, конкретизувати рішення для його виконавців 

РН-4 

Здатність 

працювати в команді 

Бути відповідальним за професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп осіб 

РН-5 

Ефективно взаємодіяти з широким колом осіб (колеги, 

керівники, студенти) для провадження педагогічної 

або навчально-дослідницької діяльності 

РН-6 

Налагоджувати зв’язки та стосунки з людьми РН-7 

Виконувати свою роботу в загальному ритмі, 

враховувати точку зору колег, чітко та логічно 

висловлювати свої думки 

РН-8 

Розуміти інших людей; виражати довіру команді РН-9 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

Виявляти самостійність та соціальну відповідальність 

за результати навчальної та науково-дослідницької 

діяльності  

РН-10 
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свідомо Уміти аналізувати свої вчинки й усвідомлювати 

відповідальність за них, бути здатним до подальшого 

навчання з високим рівнем автономності 

РН-11 

Здатність 

здійснювати 

підготовку 

виконувати наукові 

проєкти на грантове 

фінансування з різних 

джерел 

Здійснювати пошук, оформлювати грантові пропозиції 

та виконувати грантові наукові проєкти 

РН-12 

Здатність до 

розуміння проблем 

педагогічної освіти 

та особливостей 

викладацької 

діяльності 

Організовувати процес навчання в закладах системи 

вищої та післядипломної освіти з урахуванням 

індивідуально-вікових особливостей дорослих 

РН-13 

Здійснювати творчу педагогічну діяльність у закладах 

вищої освіти з урахуванням конкретних умов, обраних 

методів і засобів педагогічної освіти 

РН-14 

Здатність до 

удосконалення 

процесу педагогічної 

освіти 

Створювати для суб’єктів навчання комплекс 

тематичних методичних рекомендацій з 

конкретизацією способів їхнього практичного 

впровадження, формулювати висновки і пропозиції 

для оптимізації розвивальної взаємодії в різних 

соціальних системах 

РН-15 

Конструювати аналітичні розвивальні програми для 

професійного самовдосконалення 

РН-16 

Здатність планувати 

та здійснювати 

наукові дослідження, 

оцінювати та 

узагальнювати 

результати власних 

досліджень 

Знаходити актуальні проблеми науки, розробляти 

науковий апарат дослідження (суперечність, 

проблема, мета, завдання, об’єкт, предмет, новизна, 

практична значущість, методи) 

РН-17 

Розробляти й аргументувати методологію та 

категоріальний апарат дослідження, формулювати 

концептуальне бачення основних проблем, доводити 

власну позицію 

РН-18 

Організовувати та впроваджувати дослідницькі 

процедури за допомогою методів науково-

дослідницької діяльності та здійснювати її рефлексію 

РН-19 

Здатність 

аналізувати й 

продукувати зв’язні 

наукові тексти 

українською мовою 

Операційно обробляти наукові тексти різних жанрів 

наукового стилю (реферування, анотування, 

конспектування, змістове, мовностилістичне 

редагування, переклад тексту відносно основної 

думки); продукувати тексти наукового стилю: статті, 

тези, повідомлення, виступи, доповіді, наукові звіти, 

відгуки, посібники, рекомендації, дисертації 

РН-20 



 
 

10 
 

Здатність 

розробляти та 

управляти 

проєктами 

Знати теоретичні, методичні та організаційні засади 

проєктного менеджменту; формулювати основні 

положення проєктного менеджменту щодо планування 

завдань власного наукового дослідження; володіти 

методами управління проєктами у всіх галузях знань 

власної проєктної діяльності 

РН-21 

Здатність 

організовувати і 

проводити 

експеримент 

Здійснювати підготовку експерименту, визначати 

залежні і незалежні змінні, формулювати проблему, 

розробляти методичне забезпечення 

експериментальної діяльності 

РН-22 

Здійснення 

ІТ-супроводу 

наукового 

дослідження 

Використовувати спеціалізовані наукові пошукові 

системи і метасистеми, а також засоби навігації 

провідних наукових бібліотек для проведення 

інформаційного пошуку; володіти засобами 

стильового форматування та створення гіперпосилань 

у багатосторінковому текстовому документі; 

виконувати зберігання, обробку та аналіз даних у 

середовищі табличного процесору з використанням 

відповідних статистичних функцій; здійснювати 

графічну інтерпретацію результатів експерименту, 

створювати візуально грамотні мультимедійні 

презентації 

РН-23 

Здатність 

обчислювати основні 

показники описової 

статистики 

Обчислювати математичне очікування, моду, медіану, 

стандартне відхилення, варіацію тощо 

РН-24 

Здатність 

здійснювати 

порівняння 

сукупностей за 

статистичними 

показниками 

Порівнювати сукупності за параметричними і 

непараметричними критеріями; визначати критерії з 

урахуванням специфіки досліджуваних сукупностей; 

формулювати статистичні гіпотези та їх перевіряти; 

робити висновки щодо подібності чи різниці 

розподілів 

РН-25 

Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (додаток 1) 
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ,  

НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

 

1. Закон України “Про вищу освіту” (2017) та інші нормативно-правові документи 

України в галузі вищої освіти; 

2. Постанова КМ України «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах) від 23 березня 2016 р. № 26. 

3. Розроблення освітніх програм : методичні рекомендації Академії педагогічних 

наук України / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. 

Таланова ; [за ред. В. Г. Кременя]. – К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. –108 с.; 

4. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.15, 

№ 266); 

5. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. – URL: 

https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy  

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені Наказом МОН України № 584 від 30.04.2020  

7. Международная стандартная классификация образования: [Електронний 

ресурс]. – URL: http:// Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, 

Second Cycle and Third Cycle Awards [Electronic resource]. – URL: www.uni-

due.de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf 

 

http://www.uni-due.de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf
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Додаток 1 
Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами і результатами навчання 

  
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 

РН-
16 

РН-
17 

РН-
18 

РН-
19 

РН-
20 

РН-
21 

РН-
22 

РН-
23 

РН-
24 

РН-
25 

Філософія науки +    +   +  + +     +  +        

Управління 
проектами та 
інтелектуальна 
власність 

+ + + + + +   +  + +    + +  +  +  + +  

Наукова кому-
нікація українсь-
кою мовою 

+  + + + + + + +    +  + +   + +      

Наукова 
англомовна 
комунікація 

 +  +  + +     +       + +   +   

Технологія 
наукових 
досліджень 

+ + +   +  +  +  +  + +  + + + +  +  + + 

Професійне нав-
чання з методи-
кою викладання 

+ +  + +   +  + +  + + + + +         

Інформаційні 
технології в 
наукових 
дослідженнях 

+ + +   +  +  +  +   +    +   + + + + 

Історія професій-
ної освіти 

+       +  +   +             

Актуальні 
проблеми 
природознавства 

+ + + +  + + +  + +    + + +  + + + +   + 

Інноваційні про-
цеси в професій-
ній освіті 

+ +    + + +    +  + + + + + +  +   +  

Екологічна 
компетентність 
учителя на 
засадах сталого 
розвитку 

+ + + + + + +  + + +    + + +  +   +  +  

Комунікативна 
компетентність 
викладача 

+  + + + + +  +    +   +   + +      

Математична +  +         +     + + +   +  + + 



 
 

13 
 

статистика в 
наукових 
дослідженнях 
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