
 

 



 

 



 

І. Опис дисципліни 
 

Загальні характеристики 

дисципліни  

Навчальне навантаження 

з дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань  
(шифр, назва) 

Кількість кредитів – 3 Методи навчання: 

словесні – лекція, 

пояснення, бесіда; практичні 

– виконання практичних 

завдань, розробка схем, 

таблиць; самостійне 

вивчення теоретичного 

матеріалу, конспектування 

джерел та їх аналіз, 

розробка структурно-

логічних схем, таблиць. 

Спеціальність 011 

Освітні, педагогічні науки 
(код, назва) 

Загальна кількість годин - 90 

Денна Заочна 

(вечірня) 

Освітній рівень (доктора 

філософії) 
Лекції: 

20 20 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Нормативна/вибіркова 20 20 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

– усне опитування, 

виконання завдань, 

перевірка самостійної 

роботи. 

  Модульний контроль – 

письмова модульна 

контрольна робота. 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом -3 

- - 

Індивідуальна робота: 

Семестр 5 - - 

Самостійна робота: 50 

Тижневе навантаження (год.) 

 

  Форма підсумкового 

контролю  

Залік 
Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська   

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – дисципліна, організація та проведення 

якої, спрямована на розуміння та усвідомлення аспірантами сучасної парадигми  розвитку 

освіти, опанування теоретико-методологічною та методичною основою наукових досліджень 

у галузі професійної освіти; формування особистості дослідника, його наукових орієнтирів; 

оволодіння технологіями наукових розвідок та готовності до професійного 

самовдосконалення й саморозвитку, продуктивної наукової діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Методологія наукового дослідження, Актуальні 

проблеми педагогіки, Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти, 

Організація і проведення науково-педагогічних досліджень. Проектування і моделювання 

дидактичних засобів з педагогіки, Філософія освіти.  

Мета: забезпечити теоретичну і практичну підготовку здобувачів наукового ступеня 

до виконання досліджень в сфері професійної освіти, формувати дослідницьку 

компетентність у молодих науковців. 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

- аналіз закономірностей розвитку професійної освіти; 

- ознайомлення з актуальними проблемами розвитку професійної освіти; тематикою 

наукових досліджень; 

- вивчення, аналіз та узагальнення досвіду наукової діяльності у галузі професійної 

освіти у світовому та вітчизняному науковому дискурсі; 

- допомога молодим науковцям визначити актуальні аспекти проблеми власного 

дослідження.   

 

 



 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: ОК10 . 

 

№ з/п Результати навчання Компетентності 

1. ПРН 1_ Здатність до критичного 

мислення, розуміння широкого кола 

філософсько-світоглядних питань,  

використання набутого особистісно-

професійного досвіду для вирішення 

наукових та фахових завдань; аналізу 

міждисциплінарних явищ та процесів; 

реалізації власного аксіологічного та 

наукового потенціалу. 

ПРН 4_ Здатність до використання  

зарубіжного досвіду при реалізації 

завдань власного дослідження, 

використання іншомовних 

інформаційних ресурсів, які 

знаходяться у відкритому доступі 

наукометричних баз, самостійної 

підготовка наукових публікацій до 

зарубіжних видань та участь у 

міжнародних наукових проектах. 

 

ЗК 1_Світоглядна Здатність до 

розуміння широкого кола філософських 

питань, системних зв’язків між 

явищами і процесами; критичне 

мислення; використання набутого 

особистісно-професійного досвіду для 

вирішення наукових та фахових 

завдань; аналіз міждисциплінарних 

явищ та процесів; реалізація власного 

аксіологічного та наукового 

потенціалу;  

Цінувати та поважати 

мультікультурність; діяти на засадах 

соціальної відповідальності і з 

дотриманням свідомої громадянської 

позиції.  

ЗК 2_Методологічна Здатність до 

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 

ЗК 4_Інформаційна Здатність 

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; використання 

закордонного досвіду при реалізації 

завдань власного дослідження, 

використання інформаційних ресурсів, 

які знаходяться у відкритому доступі 

наукометричних баз Scopus Web of 

Science, самостійної підготовки 

наукових публікацій до іноземних 

видань та участь у міжнародних 

наукових проектах. 



 

ЗК 6_Підприємницька Здатність 

визначати підприємницькі можливості 

власного дослідницького проекту, 

результатів наукового пошуку, участі у 

проектній діяльності, прогнозувати 

вплив власного дослідження на 

розвиток громади, регіону, країни. 

2. ПРН 11_ Здатність застосовувати 

методи математичної статистики для 

обробки і аналізу отриманих 

експериментальних даних та 

об’єктивної оцінки результатів 

дослідження. 

ПРН 12_ Володіння сучасними 

методами викладання фахових 

дисциплін з освітніх, педагогічних 

наук у вищій школі, а також 

демонстрація здатності раціонально та 

науково обґрунтовано організувати 

самостійну роботу студентів 

ПРН 14_ Здатність застосовувати 

сучасні педагогічні технології у 

неперервній педагогічній освіті; 

розробляти науково-методичний 

супровід професійної підготовки 

майбутніх фахівців. 

 

ФЗК 2_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. 

ФЗК 3_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. 

ФЗК 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. 



 

3. ПРН 20_ Демонструвати навички 

особистісної і професійної 

самоактуалізації, задоволення 

індивідуальних і соціальних потреб; 

діяти та виконувати суспільно значущі 

завдання та сприяти особистісному 

саморозвитку в конкретних культурно-

історичних умовах; дбайливо 

ставитись до історичної спадщини, 

культурних традицій, сприймати 

соціальні і культурні відмінності у 

суспільстві. 

ПРН 26_ Вміти користуватися 

сучасною методологію аналізу 

сімейних проблем і явищ; 

орієнтуватися в проблемах сім'ї, які 

стосуються її функціонування, 

особливостей психологічного клімату 

сім'ї та його впливу на формування 

повноцінної особистості. 

 

ФСК 1_ 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. 

 

 

 

 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет: актуальні проблеми розвитку професійної освіти та їхнє дослідження.  

 

Курс: 

підготовка аспірантів 

 

 

Напрям, 

спеціальність, 

освітній рівень 

 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS:  

2 кредити 

 

Змістовий модуль 1 

 

Загальний обсяг 

дисципліни (години):  

90 години 

Тижневих годин:   

2 години 

 

 

 

Освітній 

рівень 

“доктор філософії” 

 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 3. 

 

Семестр: 5.  

 

Аудиторні заняття: 40 

годин, 

 з них: 

Лекції: 20 години 

Семінарські заняття: 

20 годин 

 

Самостійна робота: 

50  годин 

 

 

 

 

 



 

Навчальна програма курсу «Актуальні проблеми досліджень» для аспірантів 

спеціальності 13.00.04-теорія і методика професійної освіти укладена з урахуванням 

тематики відповідного наукового паспорта спеціальності, актуальних проблем галузі та 

сучасних вимог і досягнень педагогічної науки, а також передбачає засвоєння аспірантами 

низки завдань  професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: розуміння та 

усвідомлення сучасної парадигми  розвитку освіти, опанування теоретико-методологічною 

та методичною основою наукових досліджень у галузі професійної освіти; формування 

особистості дослідника, його наукових орієнтирів; оволодіння технологіями наукових 

розвідок та готовності до професійного самовдосконалення й саморозвитку, продуктивної 

наукової діяльності. 

Завдання курсу: 

 аналіз закономірностей розвитку професійної освіти; 

 ознайомлення з актуальними проблемами розвитку професійної освіти; тематикою 

наукових досліджень; 

 вивчення, аналіз та узагальнення досвіду наукової діяльності у галузі професійної 

освіти у світовому та вітчизняному науковому дискурсі. 

 допомога молодим науковцям визначити актуальні аспекти проблеми власного 

дослідження.   

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на питаннях онтологічної 

сутності основних категорій професійної педагогіки, тенденціях розвитку системи 

професійної освіти; законах та закономірностях професійної педагогіки; сучасних напрямках 

наукових досліджень у галузі та інше. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 
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Змістовий модуль І.  

Актуальні проблеми досліджень 

 

1. Закони і закономірності  професійної освіти як 

міждисциплінарної галузі знань 

18 8 4 4 10 

2. Науковий паспорт спеціальності як відображення її 

змісту та особливостей 

18 8 4 4 10 

3. Аналіз сучасних напрямів досліджень у теорії і 

методиці  професійної освіти. 

18 8 4 4 10 

4. Актуальні проблеми професійної освіти за 

кордоном: компаративний аналіз 

18 8 4 4 10 

5. Дисертаційні дослідження з теорії і методики 

професійної освіти 

18 8 4 4 10 

Разом за освітньою програмою  90 40 20 20 50 

 



 

3. ПРОГРАМА 

 

Тема 1. Закони і закономірності  професійної освіти як галузі знань. 

Вивчення законів і закономірностей – основа отримання нових знань, аналізу 

науковий теорій та педагогічних технологій. 

Поняття закону у педагогіці. Характеристика базових законів, які впливають на 

розвиток теорії професійної освіти: циклічності у розвитку педагогічних теорій; 

природної,соціальної,культурологічної та технологічної обумовленості у розвитку 

педагогічних теорій; полісуб’єктності у розвитку педагогічних теорій;системної інтеграції та 

диференціації наукового знання у розвитку педагогічної теорії;багатомірних бінарностей у 

розвитку педагогічних теорій та інше. 

Технологізація педагогічних теорій. Теорія компетентнісного підходу як теоретична і 

практична основа реалізації завдань професійної освіти. 

 

Тема 2. Науковий паспорт спеціальності як відображення її змісту та особливостей. 

Формула спеціальності та її класифікаційні ознаки. Аналіз видів та ознак сучасних 

наукових досліджень у галузі професійної педагогіки. Види  теоретичних і прикладних 

наукових досліджень у галузі.  

Характеристика напрямів наукових досліджень у галузі. Визначення актуальних 

проблем наукових досліджень у кожному з напрямів спеціальності «теорія та методика 

професійної освіти». 

Формулювання теми наукового дослідження відповідно до актуальних проблем 

наукової галузі, зміст дослідження та способи реалізації наукового задуму. Обґрунтування 

доцільності проведення наукового дослідження,  постановка задач для досягнення 

поставленої мети. Визначення об’єкта й предмета дослідження. Аналіз наукової літератури, 

ступеня вивчення проблеми вченими.  

 

Тема 3. Аналіз сучасних напрямів досліджень у теорії і методиці  професійної освіти. 

Тематика наукових досліджень спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Аналіз паспорту спеціальності. Характеристика проблемного поля дослідження, яке 

виконує дослідник. 

        

Тема 5.  Актуальні проблеми професійної освіти за кордоном: компаративний аналіз. 

Аналіз європейських документів щодо розвитку професійної освіти. Рекомендації 

Ради Європи щодо актуальних питань професійної освіти, навчання впродовж життя, якості 

фахової підготовки. 

       

Тема 6. Дисертаційні дослідження з теорії і методики професійної освіти. 

Актуальність мети, завдань, об’єкту та предмету досліджень з професійної освіти. 

Варіативність тематики досліджень: розвиток професійної освіти в Україні та у країнах ЄС, 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців, готовності до різних видів 

професійної діяльності та інше. 

 

 

 

 



 

4. Плани семінарських занять 

 

Семінар 1. 

Тема: Феномен професії у категоріях науки. 

Завдання до семінарського заняття: 

1. Типи професій та їхні особливості.  

2. Чинники виникнення нових професій. Дослідити специфіку галузі професійної освіти 

на початку ХХІ століття: проаналізувати основні напрями досліджень та наукові 

досягнення за обраною тематикою.  

3. Характеристика наукових понять, які описують професійну сферу діяльності людини. 

4. Нові поняття, які характеризують сучасну професійну освіту.  

5. Скласти глосарій нових понять.  

Рекомендована література: [2, 11, 13, 14]. 

 

Семінар 2. 

Тема: Закони і закономірності  професійної освіти як міждисциплінарної галузі знань. 

Завдання до семінарського заняття: 

1. Міждисциплінарні основи розвитку професійної освіти. 

2. Базові закони розвитку педагогічних теорій. 

3. Закони соціології та професійна освіта. 

4. Характеристика закономірностей професійної освіти у міждисциплінарному вимірі. 

Рекомендована література: [1, 4, 5, 7, 8]. 

 

Семінар 3. 

Тема: Науковий паспорт спеціальності як відображення її змісту та особливостей. 

Завдання до семінарського заняття: 

1. Тематика наукових досліджень спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. 

2. Визначить найбільш актуальні проблеми професійної освіти користуючись 

електронними ресурсами координаційної ради НАПН України. 

3. Робота з авторефератами дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і історія 

професійної освіти. 

4. Охарактеризуйте вид власного наукового дослідження та особливості його змісту. 

Рекомендована література: [9, 12]. 

 

Семінар 4. 

Тема: Аналіз тематики досліджень у теорії і методиці  професійної освіти. 

Завдання до семінарського заняття: 

1. Визначить за ступенем наукового інтересу дослідників найбільш актуальну наукову 

тематику дисертаційних досліджень за напрямами (робота у дослідницьких групах). 

2. Зазначте професійні сфери, які найчастіше досліджуються науковцями у дисертаціях. 

3. Проаналізуйте науковий апарат досліджень з професійної освіти. Визначить своє 

оцінне ставлення до сутності та актуальності мети, завдань, об’єкту та предмету 

досліджень. 



 

4. Характеристика понять «готовність», «педагогічні умови», «компетентність», 

«змістово-технологічне забезпечення» як основи проблемного поля дисертаційних 

досліджень. 

5. Користуючись ресурсами Бібліотеки Університету, відберіть автореферати 

дисертацій, які дотичні за проблематикою темі Вашого наукового дослідження. 

6. Обґрунтуйте тему Вашого дисертаційного дослідження, її актуальність,ступінь 

наукової новизни.   

Рекомендована література: [8, 15, 16]. 

 

Семінар 5 

Тема: Компаративний аналіз дисертаційних досліджень з теорії і методики професійної 

освіти. 

Завдання до семінарського заняття: 

1. Європейські стратегії розвитку професійної освіти. 

2. Проаналізуйте науковий апарат,  відібраних у Бібліотеці Університету, авторефератів, 

які стосуються порівняльних аспектів професійної освіти. 

3. Розкрийте специфіку виконання компаративних наукових досліджень з професійної 

освіти.   

4. Визначте питання зарубіжного досвіду професійної освіти відповідно до тематики  

вашого дисертаційного дослідження. 

5.  Охарактеризуйте методи дослідження, які будуть необхідні для реалізації наукового 

задуму Вашої дисертаційної роботи.  

Рекомендована література: [3, 5, 9, 13]. 

 

Семінар 6 

Тема :Дисертаційні дослідження з теорії і методики професійної освіти. 

Завдання для семінарського заняття: 

1. Проаналізуйте наукові доробки дослідників у галузі теорії і методиці професійної 

освіти, які дозволять підготувати власне обґрунтування обраної наукової теми. 

2. Визначення наукової новизни дослідження як показник його актуальності та 

теоретичної значущості. Структура наукової новизни дисертації. 

3. Розкрийте особливості побудови структури власного дослідження відповідно до 

обраної теми. 

4. Користуючись ресурсами Бібліотеки Університету, відберіть наукові джерела, які 

необхідні для визначення теоретичних засад дослідження.  

5. Скласти глосарій основних наукових понять власного педагогічного дослідження. 

Рекомендована література: [5, автореферати дисертацій зі спеціальності]. 

 

5. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: поточне опитування;  стандартизовані тести; виступи 

на наукових заходах; аналіз наукових праць; реферати, презентації результатів виконаних 

індивідуальних завдань. 

 

 



 

6. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 
  

 Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здано з порушенням 

термінів без поважних причин, буде оцінено на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модуля 

відбувається за наявності поважних причин.  

 Політика щодо академічної доброчесності. Письмові роботи викладач  перевіряє 

на наявність плагіату і допускає до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час модульних робіт та екзаменів 

заборонено (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволено використовувати лише під час онлайн- тестування (наприклад, у 

програмі MOODLE). 

 Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

освітнього процесу. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, участь в представленні соціального проєкту) навчання може 

відбуватися в онлайн-формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Критерії оцінювання на практичних заняттях: 

За роботу на занятті здобувач вищої освіти може отримати бали залежно від теми 

заняття згідно із запланованим  роподілом  балів. 

90-100% балів: здобувач вищої освіти демонструє ґрунтовні знання матеріалу в 

повному обсязі, вміє вільно висловлює думку з проблемних питань, виявляє креативність у 

розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 

75-89% балів: здобувач вищої освіти демонструє повні, систематичні знання, вміє 

вільно висловлює думку з проблемних питань, самостійно аналізує явища, факти, однак при 

викладі матеріалу студент допускає несуттєві помилки. 

50-78% балів: здобувач вищої освіти демонструє знання основного матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхневу 

обізнаність із проблемних питань семінару, допускає суттєві помилки при викладі матеріалу, 

але спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

30-49% бали: здобувач вищої освіти демонструє фрагментарні знання матеріалу, що 

складає менше 50% необхідного обсягу, не знає основної термінології, не вміє логічно 

висловлюватися. 

20-29% балів: здобувач вищої освіти демонструє фрагментарні знання, які є частково 

правильними; відповідь містить грубі помилки в аналізі явищ, фактів, використанні 

термінології, відзначається порушенням логіки викладу, неаргументованим висвітленням 

проблеми. 

0 балів: здобувач вищої освіти не володіє знаннями із теми  заняття, відповідь 

неправильна або відсутня взагалі. 

 

 

Критерії оцінювання знань аспірантів 
 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені освітньою 



 

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 

креативності у розумінні і творчому використанні набутих 

компетентностей, знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв аспірантом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. 

Але у відповіді аспіранта наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 

виконанні практичних завдань, але аспірант спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється аспіранту, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться аспіранту, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного проходження 

курсу 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

проходження курсу 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним проходженням 

курсу 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

проходженням курсу 

 

 

             

7. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна 

 

1. Мультимедійний проєктор – демонстрація презентацій. 

2. Комп’ютери з доступом до Інтернету.  
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