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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки фахівців третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки, 

спеціалізацією: «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» розроблена 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, 

Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341, «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187, 

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» від 23.03.2016 р. № 261, методичних рекомендацій МОН України 

щодо розроблення освітніх програм.  

Освітньо-наукова програма визначає: вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів 

освітньої складової ОНП та логічну послідовність їх вивчення, обсяг кредитів 

ЄКТС, перелік загальних та фахових компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач наукового ступеня доктора філософії, програмні результати навчання, 

систему атестації. 

 

Розроблено проектної групою Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України у складі: 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» 

 

1.1. Загальна інформація 

 

Повна назва наукової 

установи 

Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України 

Рівень вищої освіти Третій освітній (освітньо-науковий) рівень, 

перший науковий рівень 

Ступінь, що присвоюється Доктор філософії 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

Кваліфікаційний рівень 

НРК 

Восьмий кваліфікаційний рівень НРК 

Тип диплому одиничний 

Ліцензування Наказ Міністерства освіти і науки України від 

25.11.2016 р. № 1499л 

Наявність акредитації  

Обсяг освітньої складової 

ОНП 

30 кредитів (900 годин) 

Термін навчання 4 роки 

Форма навчання Денна, заочна 

Передумови (Вступ на 

основі) 

Вступ на основі ступеня (рівня вищої освіти) 

«магістр» 

Процедура вступу визначена в Правилах 

прийому на навчання до аспірантури Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України. 

Конкурсний відбір осіб, які бажають навчатися 

за ОНП, здійснюється за результатами:  

- вступного іспиту з іноземної мови;  

- вступного іспиту з філософії; 

- вступного іспиту зі спеціальності (за 

відповідною спеціалізацією);  

- співбесіди на основі поданої дослідницької 

пропозиції (реферату). 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньо-

наукової програми 

 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньо-

наукової програми 

 

 

 

 



1.2. Мета освітньо-наукової програми 

 

Метою освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є підготовка фахівців, які на 

базі глибинних теоретичних знань, практичних умінь та навичок здатні 

розв’язувати комплексні проблеми в сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті, здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну 

діяльність.  

Реалізація мети передбачає формування програмних компетентностей, що 

дозволять здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

оволодіти знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення 

оригінального дисертаційного дослідження, нададуть можливість успішно 

працювати за фахом у сфері науки, освіти, державного управління, бізнесу та 

бути затребуваними й конкурентоспроможними на ринку праці. 

 

1.3. Характеристика освітньо-наукової програми 

 

Предметна область ОНП Галузь знань: 01 Освіта, педагогіка 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація: Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті 

Основні об’єкти вивчення: формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності 

(ІКК); процеси впровадження ІКТ в освіту; 

цифровізація освітнього процесу; цифрова 

трансформація освітнього середовища; хмаро 

орієнтовані технології інформатизації освіти; 

створення та розвиток комп'ютерно-орієнтованого 

навчального середовища та електронного науково-

освітнього інформаційного простору; розвиток 

психолого-педагогічних засад і методів навчання 

на основі ІКТ; використання комп'ютерно-

орієнтованих систем і засобів навчання; розробка і 

використання ІКТ у відкритій освіті; формування і 

використання електронних ресурсів освітніх і 

наукових матеріалів в умовах єдиного 

інформаційного освітнього простору; створення і 

використання освітньо-наукових електронних 

бібліотек та їх мереж тощо 

Основний фокус ОНП та 

спеціалізації 

Освітньо-наукова програма з фокусом на розвитку 

дослідницьких компетентностей у сфері 

застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій на всіх рівнях освіти (дошкільна, 

середня, вища, професійна, підвищення 

кваліфікації) та формах освіти (формальна, 

неформальна, інформальна). 



Особливості ОНП ОНП підготовки докторів філософії в ІІТЗН НАПН 

України – одна з небагатьох ОНП в Україні, за 

якою здійснюється підготовка докторів філософії 

зі спеціалізації «Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті».  

Підготовка за ОНП дозволяє здобувачам стати 

висококваліфікованими фахівцями в галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій, які 

зможуть успішно працювати за фахом у сфері 

науки, освіти, державного управління, бізнесу та 

бути затребуваними й конкурентоспроможними на 

ринку праці. 

Програма поєднує освітню та наукову складову. 

Освітня складова спрямована на формування  

інтегральної компетентності – здатності 

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. Складниками інтегральної 

компетентності є загальні та фахові 

компетентності, які повинні сформуватися у 

здобувачі в результаті проходження освітньої 

складової програми. 

Наукова складова спрямована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, здатних 

самостійно вести науковий пошук, творчо 

вирішувати конкретні професійні, наукові та 

суспільні завдання. На виконання дисертаційної 

роботи доктора філософії покладається основна 

дослідницька та фахова кваліфікаційна функція, 

яка виражається у здатності здобувача вести 

самостійний науковий пошук, вирішувати 

прикладні наукові завдання і здійснювати їхнє 

наукове узагальнення у вигляді власного внеску у 

розвиток сучасної науки і практики. 

 

1.4. Працевлаштування та подальше навчання випускників 

 

Працевлаштування Працевлаштування випускників за фахом у сфері 

науки, освіти, державного управління, бізнесу та 

бути затребуваними й конкурентоспроможними на 

ринку праці. 

Подальше навчання Здобуття наукового ступеня доктор наук. 

 

 



1.5. Викладання та оцінювання 

 

Викладання. Під час викладання навчальних дисциплін застосовується 

проблемно-орієнтований стиль викладання.  

Основні форми організації навчальної роботи: лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна робота, наукові семінари, демонстраційні класи, 

тренінгові заняття, елементи дистанційного (он-лайн, електронного) навчання.  

Передбачено використання наступних освітніх методів і технологій: 

інтерактивні, технології рівневої диференціації навчання, технологія модульно-

блочного навчання, технологія корпоративного навчання, технологія розвитку 

критичного мислення, технологія проєктного навчання, метод дискусії, 

технологія ділової гри, показовий метод, евристичний метод та ін.  

Оцінювання. Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотного 

зв’язку щодо змісту, характеру і досягнень у навчальному процесі суб’єктів 

пізнавальної діяльності та щодо ефективності роботи викладача.  

Перевірка може здійснюватися в усній, письмовій та практичній формах, а 

також у формі комп’ютерного тестування. Об’єктом оцінювання можуть 

виступати: результати тестових, ситуаційних, творчих завдань; реферативні 

доповіді, презентації, проєкти, доповіді, участь у дискусії тощо. 

Оцінювання виконаних завдань і відповідей здійснюється з дотриманням 

таких принципів: індивідуальний характер перевірки та оцінювання знань; 

систематичність; диференційованість; об’єктивність; умотивованість оцінок; 

вимогливість та єдність вимог тощо. 

Під час оцінювання доповідей й робіт аспірантів враховуються такі 

критерії: 

– характеристики відповіді: елементарна, фрагментарна, повна, логічна, 

доказова, обґрунтована, творча; 

– якість знань: правильність, повнота, осмисленість, глибина, системність, 

узагальненість; 

– рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки; 

– досвід творчої діяльності: вміння виявляти проблеми, формулювати 

гіпотези, розв’язувати проблеми. 

Передбачено застосування наступних видів контролю: поточний і 

тематичний (тестування, звіти про практичні та лабораторні роботи, 

критичний літературний огляд наукових публікацій за темою дисертаційного 

дослідження, підготовка презентацій, публічні виступи тощо); підсумковий 

(заліки та комплексний іспит (письмові, з подальшим усним опитуванням)). 

Невід’ємною частиною підготовки аспірантів до контролю є відвідування 

лекційних та практичних/лабораторних занять, а також своєчасне виконання 

індивідуальної та самостійної роботи. Порушення аспірантом академічної 

доброчесності (зокрема, наявність плагіату в письмовій роботі), пропуски 

занять та виконання завдань пізніше встановленого терміну (без поважної 

причини), викликає зниження оцінки за поточний і тематичний контроль.  

Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Критично-розрахунковий мінімум для допуску до заліку – 50 балів, максимум – 

80 балів з навчальної дисципліни упродовж семестру. 



Залік проводиться з конкретної навчальної дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом (зокрема, після закінчення вивчення 

навчальної дисципліни). Заліки приймаються викладачами, які проводили 

лекційні та практичні заняття. Перелік семестрових заліків визначається 

робочим навчальним планом зі спеціальності. 

Залік здійснюється у формі письмової роботи (зокрема, виконання 

практичних завдань за допомогою сучасних технічних засобів навчання, які 

побудовані на інформаційно-комунікаційних технологіях), за яку можна 

одержати максимально від 10 до 20 балів, та яка складається з теоретичних 

питань, практичних (ситуаційних, творчих, аналітичних) завдань, тестів різного 

рівня складності, які поєднуються у пропорції, що логічно врівноважує 

теоретичну і практичну частину підсумкового контролю.  

Залік виставляється за результатами поточного та тематичного контролю 

та за результатами виконання аспірантом залікової підсумкової роботи.  

Комплексний іспит проводиться з усіх навчальних дисциплін, після 

завершення освітньої складової (4-й семестр, 2-й рік навчання). Комплексний 

іспит приймається екзаменаційною комісією у складі якої – викладачі, які 

проводили лекційні та практичні заняття. 

Комплексний іспит здійснюється у формі усного опитування, яке 

складається з теоретичних питань, які вивчалися аспірантом упродовж 

опанування навчальними дисциплінами (1-й та 2-й рік навчання в аспірантурі). 

До комплексного іспиту допускаються аспіранти, які мають заліки по всім 

навчальним дисциплінам. 

У разі отримання аспірантом незадовільної оцінки за підсумковий 

контроль (менше за розрахунковий мінімум – 60 балів), перескладання заліку з 

дисципліни допускається не більше двох разів, а з комплексного іспиту – не 

більше одного разу.  

 

1.6. Програмні компетентності  

 

За час навчання в аспірантурі за освітньо-науковою програмою у 

здобувача повинна сформуватися інтегральна компетентність – 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.  

 

Програмні компетентності Шифр 

Загальні компетентності (ЗК) 

Обізнаність та розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних 

тенденцій, напрямів і закономірностей розвитку вітчизняної науки в 

умовах глобалізаційних процесів. 

ЗК1 

Володіння загальною та спеціальною методологією наукового  

пізнання. 
ЗК2 

Здатність ініціювати, спроєктувати та виконати наукове ЗК3 



дослідження, що призводить до створення нових знань. 

Здатність грамотно висловлюватись у письмовій і усній формі  

українською та іноземними мовами. 
ЗК4 

Здатність до критичного аналізу, оцінювання й синтезу нових і 

складних ідей, до участі в критичному діалозі. 
ЗК5 

Здатність до здійснення наукової комунікації, обґрунтування, 

презентації і відстоювання власних наукових поглядів. 
ЗК6 

Здатність дотримуватися етичних принципів у науковій роботі, 

дотримуватись  прав інтелектуальної власності. 
ЗК7 

Здатність працювати в міжнародному контексті, розробляти власні 

проєкти для здобуття зарубіжних грантів, здійснювати професійну 

комунікацію з міжнародною науковою спільнотою. 

ЗК8 

Здатність ефективно спілкуватися з експертами з різних галузей. ЗК9 

Здатність планувати науково-професійний та особистісний 

розвиток. 
ЗК10 

Фахові компетентності (ФК) 

Знання 

Здатність здійснювати узагальнення знань у сфері освіти на 

теоретико-методологічному рівні, залучати їх до філософського 

осягнення ідеї освіти як соціокультурного феномену, формулювати 

власну світоглядну концепцію освіти. 

ФК1 

Здатність до аналізу, співставлення, порівняння педагогічних явищ, 

проведення дослідження з метою впливу на них. 
ФК2 

Здатність через оригінальне дослідження виявити нове знання, 

унікальні дані, нові інтерпретації, інноваційні методи, обґрунтовані 

рішення у новому контексті в галузі вивчення. 

ФК3 

Здатність до критичного аналізу, синтезу та узагальнення науково-

дослідницької діяльності. 
ФК4 

Обізнаність щодо сучасного стану, тенденцій розвитку і 

найвагоміших нових наукових досягнень щодо використання ІКТ в 

освіті, а також у суміжних галузях. 

ФК5 

Уміння 

Здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження, 

присвячене актуальній проблемі сучасної науки у галузі освіти. 
ФК6 

Здатність до розроблення, планування та здійснення проєктів, 

спрямованих на створення нового знання, вирішення актуальних 

соціально значущих проблем  у галузі освіти. 

ФК7 

Здатність здійснювати викладацьку діяльність у різних типах ЗВО, 

застосовуючи інноваційні форми, технології освітньої роботи та 

засоби ІКТ. 

ФК8 

Здатність здійснювати критичний аналіз, оцінку та синтез нових 

ідей щодо впровадження інноваційних технологій у власну наукову 

й професійну діяльність. 

ФК9 



Здатність використовувати різні види інформаційно-комунікаційних 

технологій для вирішення наукових і освітніх завдань. 
ФК10 

Здатність аналізувати і співставляти характеристики різних видів 

ІКТ та добирати їх адекватно поставленим завданням. 
ФК11 

Здатність оцінювати  результати власної роботи з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
ФК12 

Комунікація 

Здатність зрозуміло і недвозначно обґрунтовувати та доносити 

власні висновки, знання й пояснення. 
ФК13 

Здатність представляти результати досліджень у вигляді звітів і 

публікацій державною та однією з іноземних мов. 
ФК14 

Здатність до спілкування з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної 

діяльності. 

ФК15 

Здатність організовувати і здійснювати взаємодію з вітчизняною і 

закордонною науковою спільнотою засобами ІКТ. 
ФК16 

Автономність і відповідальність 

Здатність до генерування нових науково-теоретичних та практично 

спрямованих ідей, лідерства та повної автономності під час  

реалізації дослідницьких проєктів у галузі освіти. 

ФК17 

Здатність до особистої відповідальності та автономної ініціативи в 

складних і непередбачуваних педагогічних ситуаціях. 
ФК18 

Здатність визначати рівень особистісного і професійного розвитку, 

формувати програми самовдосконалення й саморозвитку. 
ФК19 

Здатність до подальшого навчання, що значною мірою є 

автономним та самостійним, в контексті неперервної освіти. ФК20 

 

1.7. Програмні результати навчання 

 

Програмні результати навчання ПРН) Шифр 

Формулювати власну світоглядну концепцію освіти на основі 

узагальнення знань у галузі освіти на теоретико-методологічному 

рівні та філософського осягнення ідеї освіти як соціокультурного 

феномену. 

ПРН1 

Виявляти нові знання, унікальні дані, нові інтерпретації, інноваційні 

методи, обґрунтовані рішення у новому контексті в процесі 

виконання власного наукового дослідження. 

ПРН2 

Володіти сучасною методологією освіти та розв’язувати значущі 

науково-прикладні проблеми в сфері використання ІКТ в освіті. 
ПРН3 

Знати та застосовувати основні теоретичні поняття у сфері ІКТ в 

освіті; володіти методикою та алгоритмом обробки та аналізу 

результатів експериментальних досліджень за допомогою 

інформаційних технологій. 

ПРН4 



Ініціювати та здійснювати оригінальне наукове дослідження, 

присвячене актуальній проблемі в сфері використання ІКТ в освіті, 

на відповідному фаховому рівні. 

ПРН5 

Ініціювати, розробляти та реалізувати інноваційні наукові проєкти, 

спрямовані на створення нового знання, вирішення актуальних 

соціально значущих проблем  у галузі освіти, зокрема в сфері 

використання ІКТ в освіті. 

ПРН6 

Здійснювати критичний аналіз, оцінку та синтез нових ідей щодо 

впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних 

технологій у власну наукову й освітню діяльність. 

ПРН7 

Використовувати різні види інформаційно-комунікаційних 

технологій для вирішення наукових і професійних завдань. 
ПРН8 

Оцінювати  результати власної роботи з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
ПРН9 

Організовувати освітній процес та здійснювати викладацьку 

діяльність у різних типах закладів освіти на засадах 

компетентнісного підходу, застосовуючи інноваційні форми, 

технології освітньої роботи та сучасні засоби ІКТ. 

ПРН10 

Досягати інноваційних результатів наукових досліджень, що 

створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем в сфері 

використання ІКТ в освіті, та кваліфіковано представляти їх 

державною (українською) та іноземною мовами. 

ПРН11 

Професійно спілкуватися іноземною мовою; публічно представляти 

і захищати наукові результати іноземною мовою; здійснювати 

науковий пошук іноземною мовою. 

ПРН12 

Організовувати і здійснювати взаємодію з вітчизняною і 

закордонною науковою спільнотою засобами ІКТ. 
ПРН13 

Генерувати нові науково-теоретичні та практико спрямовані ідеї 

щодо лідерства та повної автономності під час реалізації 

дослідницьких проєктів у галузі освіти. 

ПРН14 

Здійснювати рефлексію та самоаналіз науково-дослідницької та 

педагогічної діяльності; прогнозувати перспективи, шляхи 

подальшого професійного розвитку 

ПРН15 

 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації освітньо-наукової програми 

 

Кадрове забезпечення Більшість викладачів навчальних дисциплін ОНП 

є експертами в галузі ІКТ в освіті, 

професіоналами-практиками з великим стажем 

професійної діяльності, а також викладачами в 

інших ЗВО. 

Серед професорсько-викладацького складу: 6 

докторів наук, з них – 4 д.пед.н. (2 з них зі 

спеціальності 13.00.10 ІКТ в освіті), 2 д.тех.н.; 9 

кандидатів наук, з них – 8 к.пед.н. (5 з них зі 

спеціальності 13.00.10 ІКТ в освіті), 1 к.тех.н. 



Матеріально-технічне 

забезпечення 

В ІІТЗН НАПН України наявна матеріально-

технічна база на достатньому рівні для 

забезпечення проведення науково-дослідної і 

експериментальної роботи, зокрема: комп’ютерне 

забезпечення Інституту складається з 35 

персональних комп’ютерів, 14 лазерних принтерів, 

1 факсу, 4 ксероксів, 2 мультимедійних 

проекторів.  

Аспіранти і докторанти мають можливість 

користуватися під час освітнього процесу 3-ма 

аудиторіями, 2-і з яких обладнані комп’ютером, 

мультимедійним проєктором та інтерактивною 

дошкою SMART Board. Також, для аспірантів і 

докторантів у кожному відділі Інституту виділені 

окремі робочі місця з можливістю користуватися 

комп’ютерами, які об’єднані у локальну мережу  

та мають постійне підключення до мережі 

Інтернет. У всіх приміщеннях Інституту наявний 

вільний доступ до мережі Інтернет (точка доступу 

Wi-Fi). 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційними ресурсами при вивченні 

навчальних дисциплін, а також під час роботи над 

дисертаційним дослідженням, які містять широкий 

вибір наукового та навчально-методичного 

матеріалу в сфері ІКТ в освіті (підручники, 

посібники, методичні рекомендації,  статті та ін.) 

є: електронна бібліотека НАПН України; 

електронний науковий журнал «Інформаційні 

технології і засоби навчання» (фахове видання), 

збірник наукових праць «Information Technologies 

in Education»; науковий журнал «Комп’ютер у 

школі та сім’ї» та ін. 

Також аспіранти та докторанти Інституту мають 

вільний безоплатний доступ до ресурсів 

наукометричної бази Web of Science на базі 

Інституту. 

Навчально-методичними матеріалами ОНП також 

є розроблені викладачами ІІТЗН НАПН України 

робочі програми та силабуси навчальних 

дисциплін. 

 

 

 

 

 

 



2. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» 

 

2.1. Перелік освітніх компонентів ОНП 

 

Код о/к Компоненти освітньої складової ОНП 
Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумково

го 

контролю 

2.1. Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК1 Філософія освіти 1,5 залік 

ОК2 Методологія освітніх досліджень 1,5 залік 

ОК3 Іноземна мова  1,5 залік 

ОК4 Наукові електронні комунікації та 

академічне письмо 

1,5 залік 

ОК5 Науково-методичне забезпечення освіти і 

науки України 

2 залік 

ОК6 Проєктно-дослідницька діяльність в освіті 2 залік 

ОК7 Організація освітнього процесу в закладах 

освіти 

2 залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК8 Наукові основи використання ІКТ в освіті 2 залік 

ОК9 Використання ІКТ в закладах освіти 2 залік 

ОК10 ІКТ навчання, управління та підтримки 

науково-освітніх досліджень 

2 залік 

ОК11 Хмаро орієнтовані технології підтримки 

науково-освітньої діяльності 

2 залік 

Педагогічна практика 

ОК12 Практика викладання в закладі вищої 

освіти (ЗВО) 

2 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 22  

2.2. Вибіркові компоненти 

Вибірковий блок 1 

ВК1.1 Інформаційні технології в освіті та 

наукових дослідженнях 

4 залік 

ВК1.2 Цифрова гуманістична педагогіка 2 залік 

ВК1.3 Наукові електронні комунікації та відкриті 

журнальні системи 

2 залік 

Вибірковий блок 2 

ВК2.1 Системи освіти та навчання в 

комп’ютерно орієнтованому середовищі 

4 залік 

ВК2.2 ІКТ підтримки інклюзивного навчання 2 залік 

ВК2.3 Наукові електронні бібліотеки та 2 залік 



наукометрія 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 8  

2.3. Комплексний іспит зі спеціальності 

ОК13 Комплексний іспит зі спеціальності: 011 

Освітні, педагогічні науки, спеціалізації: 

ІКТ в освіті 

2 іспит 

Загальний обсяг освітньої складової ОНП  32  

 

2.2.1. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів ОНП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів ОНП 
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ОК1. Філософія освіти залік 
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ОК2. Методологія освітніх досліджень залік 

 

ОК3. Іноземна мова залік 

 

ОК4. Наукові електронні комунікації та академічне 

письмо 

залік 

 

ОК5. Науково-методичне забезпечення освіти і науки 

України 

залік 

 

ОК6. Проєктно-дослідницька діяльність в 

освіті 

залік 

 

ОК7. Організація освітнього процесу в закладах 

освіти 

залік 
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ОК8. Наукові основи використання ІКТ в 

освіті 

залік 

2 рік 

навчання 

 

ОК9. Використання ІКТ в закладах освіти залік 

 

ОК10. ІКТ навчання, управління та підтримки 

науково-освітніх досліджень 

залік 

 

ОК11. Хмаро орієнтовані технології підтримки 

науково-освітньої діяльності 

залік 
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ВК1.1. Інформаційні технології в освіті та наукових 

дослідженнях / ВК2.1. Системи освіти та навчання в 

комп’ютерно орієнтованому середовищі 

залік 

 

ВК1.2. Цифрова гуманістична педагогіка / ВК2.2. ІКТ 

підтримки інклюзивного навчання 

залік 

 

ВК1.3. Наукові електронні комунікації та відкриті 

журнальні системи / ВК2.3. Наукові електронні 

бібліотеки та наукометрія 

залік 

 

 
ОК12. Практика викладання в ЗВО залік 

3 рік 

навчання 

Передзахист дисертації 

 

 4 рік 

навчання 



3. СИСТЕМА АТЕСТАЦІЇ  

  

Система атестації здобувача ступеня доктора філософії складається з 

поточної, проміжної, річної та підсумкової атестації.  

Поточна атестація відбувається у вигляді заліків за навчальними 

дисциплінами відповідно до навчального плану.  

Проміжна та річна атестації аспіранта проводяться відповідно кожні пів 

року (у січні) та наприкінці навчального року (у червні).  

Документами, що підтверджують поточну, проміжну та річну атестацію 

аспіранта, є: піврічний та річний звіти, які приймаються на засіданні відділу, до 

якого прикріплений здобувач та затверджуються на Вченій раді Інституту; 

індивідуальний план виконання ОНП підготовки докторів філософії з 

позначками про виконання відповідних завдань; друкований варіант дисертації 

чи її окремих розділів; копії публікацій та інших документів про наукові 

здобутки; документи про виконання навчальної складової ОНП.  

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою (або 

спеціалізованою вченою радою, яка утворена для проведення разового захисту), 

на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої 

ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТАМ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

Позначки 

програмних 

компетентно

стей та 

освітніх 

компонентів 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ВК1.1 ВК1.2 ВК1.3 ВК2.1 ВК2.2 ВК2.3 

ЗК1 +       +  +         

ЗК2 + +    +             

ЗК3  +    +       + +  + +  

ЗК4   +         +       

ЗК5 + +          +  +   +  

ЗК6  + + + + +  +    + +  + +  + 

ЗК7 +   + + +       +  + +  + 

ЗК8   +   +             

ЗК9             +   +   

ЗК10  +  + + + + + + + + + +  + +  + 

ФК1 +      +            

ФК2 + +    +             

ФК3      +      +       

ФК4  +   + +             

ФК5     +   + + +  + + + + + + + 

ФК6     + +       +   +   

ФК7  +    +             

ФК8       + + +   +       

ФК9     + +    + +  +   +   

ФК10  +  + + +  + + + +  + + + + + + 

ФК11        + + + +  +  + +  + 

ФК12  +  + +   + + + +  +  + +  + 

ФК13 +  + +  + +     + +  + +  + 

ФК14   + + +          +   + 

ФК15   + +        +   +   + 



ФК16     +     + +  +   +   

ФК17  +    +             

ФК18     +  +     +  +   +  

ФК19 +      + + + + + + +  + +  + 

ФК20   +   + + +  + +  +  + +  + 

 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 
Позначки 

ПРН та 

освітніх 

компонентів 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ВК1.1 ВК1.2 ВК1.3 ВК2.1 ВК2.2 ВК2.3 

ПРН1 + +            +   +  

ПРН2 + +    +  +  + + + + +  + +  

ПРН3  +   +   + + + +  +   +   

ПРН4        + + + +  +   +   

ПРН5  +   + +  +  +   +   +   

ПРН6      +  +  + +  +   +   

ПРН7  +  +  +  + + + +  +  + +  + 

ПРН8        + + + +  + + + + + + 

ПРН9    +    + + +   +  + +  + 

ПРН10     +  +  +   +       

ПРН11   + +    +     +   +   

ПРН12   +                

ПРН13   + +           +   + 

ПРН14 +      +   +         

ПРН15 + +     +   +  +       



6. НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Науково-дослідна робота аспірантів є невід’ємною складовою підготовки 

висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно вести науковий пошук, 

творчо вирішувати конкретні професійні, наукові та суспільні завдання. На 

виконання дисертаційної роботи доктора філософії покладається основна 

дослідницька та фахова кваліфікаційна функція, яка виражається у здатності 

здобувача вести самостійний науковий пошук, вирішувати прикладні наукові 

завдання і здійснювати їхнє наукове узагальнення у вигляді власного внеску у 

розвиток сучасної науки і практики.  

Науково-дослідна робота являє собою результат самостійної наукової 

роботи аспіранта і має статус інтелектуального продукту.  

Науково-дослідна робота аспіранта здійснюється під керівництвом 

наукового керівника(-ків) за підтримки наукового відділу, до якого 

прикріплений аспірант та Інституту. Вона включає наступні етапи:  

- Обрання й обґрунтування теми дисертації.  

- Складання індивідуального плану науково-дослідної роботи аспіранта. 

- Проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного 

або двох наукових керівників (критичний огляд наукової літератури за темою 

дослідження; постановка наукових задач, окреслення шляхів їх вирішення; 

обґрунтування методики дослідження та ін.). 

- Одержання результатів, їх систематизація та формулювання елементів 

наукової новизни. 

- Представлення результатів наукового дослідження у вітчизняних та 

міжнародних виданнях, апробація на наукових конференціях. 

- Упровадження отриманих результатів в освітню практику. 

- Оформлення результатів дослідження у вигляді дисертації, яка повинна 

бути 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.  

- Підготовка автореферату дисертації.  

- Підготовка та представлення дисертаційної роботи до захисту в 

спеціалізованій вченій раді. 

Тематика дисертаційних робіт та вимоги до їх написання й оформлення 

розробляються атестаційною комісією, розглядаються та затверджуються 

Вченою радою Інституту. 

Наукова складова освітньо-наукової програми формується на весь термін 

навчання у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта, який є 

невід’ємною частиною навчального плану, відповідно до обраної теми 

наукового дослідження за спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті». Невиконання завдань, визначених в індивідуальному плані, 

є підставою для неатестації здобувача та його відрахування з аспірантури. 

 


