
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

освітньо-наукової програми 

Освітні, педагогічні науки 

 

спеціальності   «011 Освітні, педагогічні науки» 

галузі знань  «01 Освіта/Педагогіка» 

освітнього ступеня «доктор філософії» 

факультету   «педагогічного» 

 

І. Інформація про випускову кафедру та факультет 

1. Назва випускової кафедри та факультету. Адреса: 

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом педагогічного факультету 

Адреса: 32302 м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61. 

2. Керівний склад випускової кафедри та факультету:  

Керівний склад випускової кафедри: 

• Кучинська Ірина Олексіївна, завідувач кафедри педагогіки та управління 

навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор. 

Керівний склад факультету: 

• Лабунець Віктор Миколайович, декан факультету педагогіки: доктор педагогічних 

наук, професор. 

• Ковальчук Ольга Вікторівна, заступник декана з навчальної роботи та 

забезпечення якості вищої освіти педагогічного факультету, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач. 

• Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана з наукової роботи та 

інформатизації навчального процесу, доктор педагогічних наук, професор. 

• Гордійчук Мар’яна Сидоріна, заступник декана з виховної та профорієнтаційної 

роботи, кандидат педагогічних наук, доцент. 

3. Гарант освітньої програми:  

• Кучинська Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач, 

професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом кафедри.  

Члени проєктної групи: 

• Кух А.М. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики 

викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. 

• Щирба В.С. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-

математичного факультету. 

• Федорчук В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

та управління навчальним закладом. 

• Поліщук С.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 

управління навчальним закладом. 

• Дудко О.М. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки 

та управління навчальним закладом. 

 

 

 



4. Календарні події з реалізації освітньої програми: 

- початок навчальних занять та їх завершення 

[https://science.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

- терміни проведення підсумкового контролю 

[https://drive.google.com/file/d/1Ezs6Frmw83jBaZzspfBUGr93gKUCQpu_/view] 

5. Вступна кампанія 2022 р.: вимоги, умови та процедури зарахування на навчання 

за освітньо-науковою програмою [https://vstup.kpnu.edu.ua/]. 

6. Координатор ЄКТС від факультету:  

• Ковальчук Ольга Вікторівна, заступник декана з навчальної роботи та 

забезпечення якості вищої освіти педагогічного факультету, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач. 

7. Академічна мобільність за освітньо-науковою програмою: внутрішня та 

міжнародна академічна мобільність здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних 

працівників [http://inter.kpnu.edu.ua/]. 

 

 

II. Інформація освітньо-наукову програму  

«Освітні, педагогічні науки» 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  

1. Кваліфікація, що присвоюється та працевлаштування випускників: доктор 

філософії з освітніх, педагогічих наук. 

2. Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми: 2857, дійсний 

до 01.07.2026 р.  

[https://registry.edbo.gov.ua/university/178/study-programs/] 

3. Доступ до подальшого навчання: можливість продовження здобуття освіти за 

науковим рівнем та отримувати будь-які інші форми освіти, підвищувати кваліфікацію, 

займатися самоосвітою. 

4. Кількість кредитів ЄКТС/кількість годин: 46 кредитів ЄКТС/ 1380 год. 

5. Форма здобуття вищої освіти: денна, заочна. 

6. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень з добувачів освіти 

передбачає оцінювання аспірантів за усі види аудиторної та позааудиторної освітньої 

діяльності (поточний, підсумковий контроль); презентації, модульні контрольні 

роботи, тестування, звіт про практику, заліки, усні та письмові екзамени, попередня 

апробація дисертаційного дослідження. 

Рейтингове оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (зі змінами та доповненнями)» (2020 р.): 

• поточна успішність здобувачів вищої освіти оцінюється за дванадцятибальною 

шкалою; 

• бали за оцінювання модульних контрольних робіт, завдань самостійної та 

індивідуальної роботи визначаються робочими програмами навчальних дисциплін; 

• результати складання семестрових екзаменів і диференційованих заліків 

оцінюються за національною чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 
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«задовільно», «незадовільно») та за стобальною шкалою ECTS (A, B, C, D, E, F, FX), 

заліків – за національною двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано») та за 

стобальною шкалою ECTS (A, B, C, D, E, F, FX). 

7. Перелік компонентів освітньої програми та силабуси. 

[https://pedahohika.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/osvitno-naukova-prohrama.-

osvitni-pedahohichni-nauky.-01-osvita-pedahohika.-011-osvitni-pedahohichni-nauky.-

doktor-filosofii.-denna-zaochna.pdf] 

Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

навчальних годин 

/ кредитів ЄКТС 

вивчення 

дисципліни 

Форма 

підсумковог о 

контролю 

1 2 3 
1. Обов’язкові компоненти ОП 

1.1. Дисципліни загальної підготовки 

Іноземна мова в науково-професійному спілкуванні 180/6 екзамен 

Організація наукової діяльності 90/3 екзамен 

Філософія та методологія науки 120/4 екзамен 

Сучасні інформаційні технології 90/3 екзамен 

1.2. Дисципліни професійної підготовки 

Загальна теорія педагогіки 120/4 екзамен 

Виховання особистості: теоретико-технологічні та 

науково-практичні засади 

120/4 екзамен 

Актуальні проблеми освіти 120/4 залік 
Науково-педагогічна практика 180/6 диференц. 

залік 
Обсяг обов’язкових компонент ЗВО: 1020 / 34 

2. Вибіркові компоненти 

2.1. Перелік 1. (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку: 15 дисциплін згідно з навчальним 

планом підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, що викладаються 

фахівцями кафедри педагогіки та управління навчальним закладом К-ПНУ імені Івана 

Огієнка). Кількість кредитів - 4x2, форма звітності - залік. 

2.2. Перелік 2. (аспірант обирає 1 дисципліну з переліку: 17 дисциплін згідно з навчальним 

планом підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, що викладаються 

фахівцями різних кафедр і факультетів К-ПНУ імені Івана Огієнка). Кількість кредитів - 4, 

форма звітності - залік. 
Обсяг вибіркових компонент аспіранта 360/12 

Загальний обсяг освітньої програми 1380/46 

Атестація Захист дисертації 

 

Силабуси: [https://pedahohika.kpnu.edu.ua/onp-osvitni-pedahohichni-nauky-tretij-osvitno-

naukovyj-riven-osvity-doktor-filosofii/]. 



8. Практична підготовка здобувачів вищої освіти:  відбувається під час 

проходження науково-педагогічної практики на посаді асистента кафедри ЗВО за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки [https://pedahohika.kpnu.edu.ua/praktyka/]. 

9. Атестація здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи. Умовою допуску до 

захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального плану. 

10. Співпраця з роботодавцями: відбувається в процесі обговорення освітньо- 

наукової програми, внесення пропозицій роботодавців до оновленої освітньо- наукової 

програми, замовлення на написання дисертаційної роботи. 

 

III. Інфраструктура 

1. Гуртожитки: здобувач вищої освіти мають можливість проживати у гуртожитку №5 

по просп. Грушевського, 31а. [http://kpnu.edu.ua/hurtozhytky/] 

2. Студентське самоврядування університету [https://ssg.kpnu.edu.ua/sklad-

studentskoho-senatu/] і профком студентів, аспірантів та докторантів університету 

[http://profkom.kpnu.edu.ua/], голова профбюро факультету - Довгань Олена Сергіївна. 

3. Медичне обслуговування здобувачів вищої освіти здійснюється у здоровпункті 

університету, а також у закладах охорони здоров’я м. Кам’янця-Подільського 

[https://kpnu.edu.ua/studentu/kharchuvannia/]. 

4. Можливості для студентів з особливими освітніми потребами: в К-ПНУ 

запроваджена система конструктивних (пандуси, збільшені проходи, безпорогові 

дверні блоки та організаційних (супровід та допомога) рішень для осіб з особливими 

освітніми потребами, що врегульовано внутрішніми документами К-ПНУ 

[https://drive.google.com/file/d/1S_n8rUhGwen4huhZfWjQeJKGzc4LpiF5/view], 

[https://drive.google.com/file/d/100gst3fOoicX41H31RHgf8InBMpaWtfd/view]).  

5. Лінгвістичний центр університету створений для надання додаткових освітніх, 

консультаційних послуг щодо перекладу, підготовки до складання міжнародних тестів, 

ЗНО з іноземних мов і ЄВІ з іноземних мов [http://lc.kpnu.edu.ua/]. 

6. Харчування: в університеті функціонує їдальня на 220 посадкових місць та  

3 буфети на 110 посадкових місць. Вартість обіду в студентській їдальні в середньому 

становить 40-50 грн. [http://kpnu.edu.ua/informatsiinyi-paket/harchuvannya/] 

7. Дозвілля здобувачів вищої освіти: на факультеті педагогіки успішно 

працюють гуртки: хореографічний, спортивний, вокальний, видавництво студентської 

газети «Студентський Меридіан». [http://nvr.kpnu.edu.ua/] 

 

 

Завідувач випускової кафедри     Ірина КУЧИНСЬКА 

 

Координатор ЄКТС 

від педагогічного факультету       Ольга КОВАЛЬЧУК 
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