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А Мета програми 

 

Забезпечити освітньо-наукову підготовку дослідників у галузі педагогічних наук відповідно до 

групи спеціальностей 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» та галузі знань «Освіта», яка 

передбачає успішну реалізацію теми наукового дослідження, створює умови для розвитку 

наукового мислення, дослідницької компетентності та самореалізації здобувачів, стимулює 

виробленню нових інноваційних ідей та проектів 
 

В Характеристика програми 

1. Предметна 

галузь, 

напрям 

Освіта. Професійна освіта (за спеціалізаціями) Освітньо-науковий 

компонент - 30 % Галузевий компонент - 55 % 

Дослідницький - 15 % 
2. Фокус 

програми: Спеціальна. Формування та розвиток професійної компетентності для 

здійснення аналітичної, дослідницької та інноваційної діяльності у галузі 

освіти з урахуванням сучасних вимог науки, політики, світового 

медіапостору, загальноєвропейських рекомендацій з професійної освіти. 

Акцент на здобутті теоретичних знань, умінь і навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у галузі освіти, оволодіння методологією наукової та 

педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення. 
3. Орієнтація 

програми 

Освітньо-наукова 

4. Особливості 

програми 

Програма спрямована на розвиток методологічної, дослідницької, 

іншомовної компетентностей 
С Працевлаштування та продовження освіти 

 



 

1. Працевлашту 

вання 

Вищі навчальні заклади, наукові та науково-педагогічні установи, освітні 

фонди та організації: старший викладач, доцент вищого навчального 

закладу, старший науковий співробітник, науковий консультант освітніх 

програм 

2. 
Продовження 

освіти 

Науковий рівень вищої освіти, дев’ятий кваліфікаційний рівень 

Національної рамки кваліфікацій (доктор наук) 
D Стиль, технології та методи навчання 

1. Підходи до 

викладання та 

навчання 

Освітньо-науковий процес здійснюється на засадах компетентнісного, 

системного, інтегративного підходів із застосуванням інноваційних, 

інтерактивних технологій, що визначає гуманістично-творчий стиль 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, дослідницький характер навчання 
 

Форми і методи 

організації 

освітнього 

процесу 

Форми: аудиторні (лекції, практичні, семінарські, тренінги, майстер-класи), 

позааудиторні (консультації, самостійна робота, написання (проект) та 

захист наукового дослідження, викладацька практика, науково-дослідна 

робота), наукове стажування 
2. Система 

оцінювання 
Забезпечення внутрішнього моніторингу якості вищої освіти; поточний та 

підсумковий контроль (екзамени, заліки, проектна робота, захист 

дисертаційного дослідження) 

E Програмні компетентності 

3 ініверсальні компетенції Шифр 
1. Світоглядна 

здатність до розуміння широкого кола філософсько- 

світоглядних питань, системних зв’язків між явищами і 

процесами; критично мислити; використовувати набутий 

особистісно-професійний досвід для вирішення наукових та 

фахових завдань; до аналізу міждисциплінарних явищ та 

процесів; реалізації власного аксіологічного та наукового 

потенціалу 

УК-1 

2. Методологічна 

розуміння сучасної методології освіти; здатність до 

застосування методів наукового пізнання; проведення 

науково-дослідної діяльності; розробка та впровадження 

дослідницьких проектів, «start-up»; методологічно та 

технологічно грамотно здійснювати наукове дослідження, 

інтерпретувати його результати; ефективно висвітлювати, 

поширювати знання щодо наукових досліджень та інновацій 

УК-2 

3. Дослідницька 

готовність до наукового пошуку; здатність володіти 

методологією і методами педагогічного експерименту; 

сформованість особистісно значущих якостей дослідника; 

розв’язання педагогічних завдань шляхом розуміння 

фундаментальних основ педагогічної науки; визначення 

мети, завдань, стратегії науково-дослідної діяльності; 

впровадження нових освітніх технологій у власну 

дослідницьку діяльність; генерування нових ідей, створення 

та інтерпретація нових знань відповідно теми наукового 

дослідження 

УК-3 

 



 

4. Іншомовна 

здатність використовувати зарубіжний досвід в реалізації 

завдань власного дослідження; спілкуватися з носіями мови 

інших держав; брати участь у міжнародних наукових 

проектах; готувати аплікаційну форму іноземною мовою; 

користуватися іншомовними інформаційними ресурсами, 

які знаходяться у відкритому доступі наукометричних баз та 

самостійно готувати наукові публікації до зарубіжних 

видань; застосовувати іноземну мову у самоосвітній 

діяльності 

УК-4 

5. Інформаційна 

з датність аналізувати інформацію з різних джерел, 

користуватися бібліотеками (традиційними і 

електронними); професійно володіти основними методами, 

способами і засобами набуття, зберігання, обробки 

інформації; створювати презентації та ефективно 

використовувати мультимедійні технології, програмне 

забезпечення для виконання науково-дослідницьких завдань 

УК-5 

Загальнопрофесійні компетенції  

1. Педагогічна здатність оперувати науковою термінологією педагогічної 

науки та вибудовувати ієрархію наукових понять за рівнями 

їх узагальнення; розуміти системність, взаємозв’язок та 

цілісність різних педагогічних явищ і процесів, 

багатогранність практичної спрямованості педагогіки; 

орієнтуватися у сучасній нормативно- правовій базі 

розвитку освіти, тенденціях освітньої політики в Україні; 

розглядати педагогічні явища, розвиток освіти та науки у їх 

історичній ретроспективі; застосовувати компаративний 

аналіз щодо вивчення педагогічних проблем у зарубіжному 

та вітчизняному контекстах; узагальнювати інноваційний 

педагогічний досвід у власному науковому дослідженні 

ЗПК-1 

2. Психологічна 

психологічна готовність до наукової діяльності, розвиток 

наукового мислення; здатність володіти знаннями про 

закономірності філогенезу та онтогенезу людини на різних 

вікових етапах, про розвиток психічних процесів людини; до 

емоційної саморегуляції, розвитку вольових якостей, 

самоорганізації та самоактуалізації; самоаналізу результатів 

наукової діяльності; виявлення креативних здібностей для 

самостійного вирішення дослідницьких завдань; 

дотримання етичних принципів роботи в системі 

«людина-людина»; виявлення емпатії, поваги до 

індивідуальних особливостей інших людей 

ЗПК-2 

 



 

3. Комунікативна здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, ефективної 

комунікації, презентації наукових доробків та ідей, 

володіння науковим стилем викладу матеріалу дослідження; 

до участі у різних видах наукового спілкування; 

встановлення продуктивних зв’язків з людьми щодо обміну 

досвідом (емоційним, соціальним, практичним тощо) 

ЗПК-3 

 Професійні компетенції  

1. Історико- 

гносеологічна здатність до різних видів історико-педагогічного аналізу 

(історико-логічний, компаративний, ретроспективний); 

опрацьовувати джерельну базу дослідження; 

адаптовувати та застосовувати ідеї видатних педагогів у 

сучасну педагогічну практику; використовувати 

цивілізаційних підхід до осмислення історико-педагогічних 

явищ і процесів 

ПК-1 

2. Професійно 

зорієнтована 
здатність до диференціації педагогічної діяльності 

відповідно до специфіки професійних категорій; 

застосування педагогічних технологій у неперервній 

педагогічній освіті; впровадження інноваційних процесів у 

професійну освіту; розробки науково- методичного 

супроводу професійної підготовки 

ПК-2 

3. Особистісно- 

перетворювальна здатність до вивчення та модернізації існуючих вихованих 

систем та технологій, розуміння процесів становлення 

особистості у процесі виховання і самовиховання; до аналізу 

соціокультурного середовища, проблем виховання 

особистості на різних вікових етапах; здійснювати ціннісно- 

смисловий підхід до виховання дітей і молоді 

ПК-3 

4. Діагностична 

здатність проводити моніторинг власних наукових 

результатів; володіти діагностичним інструментарієм 

оцінки результатів експериментальної роботи; будувати 

індивідуальну траєкторію власного розвитку та кожного 

суб’єкта педагогічної діяльності; оцінювати наукову та 

практичну цінність завдань, які вирішуються у власному 

педагогічному дослідженні 

ПК-4 

5. Методична 

здатність готувати, планувати, організовувати власну 

науково-педагогічну діяльність; розуміти гносеологічні 

основи освітньої діяльності; адекватно застосовувати 

наукові методи для виконання завдань власного 

дослідження; використовувати існуючі, модифікувати та 

створювати педагогічні методи, технології для виконання 

завдань дослідження, перевіряти їх ефективність; 

впроваджувати інформаційно- комунікаційні технології для 

реалізації наукового задуму дослідження 

ПК-5 

 



 

6. Інформатична 

здатність володіти інформаційно-комунікаційними 

технологіями та методичними основами їх застосування в 

освітній діяльності; впроваджувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології для розв’язування 

освітньо-наукових завдань, моделювання, моніторингу та 

опрацювання результатів експерименту 

ПК-6 

 

г Програмні результати навчання 

 

Знання: 

• основ філософії науки, загальних проблем пізнання; 

• методології сучасної освіти та методів наукового дослідження; 

• актуальних проблем розвитку педагогічної науки 

• науково-педагогічного тезаурусу; 

• сучасних методів, форм, технологій в освіті; 

• закономірностей розвитку людини, її соціально-психологічних особливостей; 

• нормативно-правової бази розвитку сучасної освіти, тенденцій освітньої політики в Україні щодо 

входження у Європейський освітній простір; 

• педагогічних явищ, розвитку освіти та науки у їх історичній ретроспективі; 

• норм та принципів наукової етики; 

• теоретико-методологічних основ професійної освіти; 

• сучасних виховних систем та технологій; 

• естетичні, мистецтвознавчі та музично-теоретичні; 

• технологій проектування методичних систем у галузі музично-педагогічної освіти; 

• структури та технологій педагогічного дискурсу; 

• наукової термінології з інформатики 

Уміння: 

• вибудовувати ієрархію педагогічних понять за рівнями їх узагальнення; 

• обгрунтовувати сутність соціально-педагогічих явищ і процесів; 

• визначати міждисциплінарний характер науково-педагогічних проблем, їх взаємозв’язки та 

взаємозалежності; 

• побудувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію, дотримуватися правил ефективної комунікації; 

• продукувати інноваційні ідеї, проектувати їх впровадження; 

• створювати презентації та ефективно використовувати мультимедійні технології, програмне 

забезпечення для виконання наукових завдань; 

• самоорганізовуватись і самовдосконалюватись, застосовуючи різноманітні освітні ресурси; 

• знайти необхідну інформацію з інформаційних джерел відповідно до проблеми дослідження, 

застосовуючи іноземну мову; 

• логічно будувати структуру наукового дослідження, застосовувати відповідні методи його 

реалізації, здійснювати кількісно-якісну інтерпретацію отриманих результатів; 

• готувати аплікаційну форму для участі у міжнародних грантових программах, освітніх проектах; 

• здійснювати різні види історико-педагогічного аналізу; 

• проводити художні паралелі між стильовими напрямами і жанрами музики та інших видів 

мистецтв; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• здійснювати мовний діалог; 
• оптимального використання форм, методів, засобів навчання української мови; 

• вибудовувати ієрархію наукових понять за рівнями їх узагальнення 

Здатності: 

• до компоративного аналізу педагогічних явищ і процесів в контексті вітчизняних та зарубіжних 

наукових розвідок; 

• до прогнозування наукової діяльності, моделювання педагогічних явищ і процесів; 

• проявляти лідерський потенціал та лідерські уміння у сфері наукової комунікацї; 

• володіння операціями аналізу, синтезу, співставлення, порівняння педагогічних явищ і процесів 

для вирішення різних науково-дослідницьких завдань; 

• створювати та застосовувати діагностичний інструментарій для вирішення різноманітних 

наукових завдань; 

• застосовувати наукові методи для виконання завдань власного дослідження; 

• усвідомлювати, переосмислювати особистісно-професійний та науковий досвід; 

• аналізувати тенденції розвитку сучасного соціокультурного середовища; 

• до створення та застосування технологій та методик викладання музики та музичного 

виховання; 
• виконувати лінгводидактичний аналіз навчального й наукового текстів; 

• розробляти науково-методичний супровід ефективного застосування ІКТ в освітній, 

науковій та управлінській діяльності _________________________________________________  


