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Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної 
групи

Найменування 

посади, місце 
роботи

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 
освіту*

Науковий 

ступінь, шифр 

і наймену 

вання наукової 

спеціальності, 

тема 

дисертації, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальністю
) присвоєно

Стаж науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 
роботи

Інформація 

про наукову 

діяльність 

(основні 

публікації за 

напрямом, 

науково-

дослідній 

роботі,

участь у 

конференціях і 

семінарах, 

робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво 

науковою 

роботою 
студентів)

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 
видачі)

Керівник 

проектної 
групи

Члени 

проектної 
групи



Профіль освітньої програми зі спеціальності № 

"Назва" (за спеціалізацією "назва", якщо наявна)

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу

Чернівецький національний унівверситет імені Юрія Федьковича, …

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу

Доктор філософії, Назва спеціальності, Назва освітньої програми

Якщо за результатами успішного виконання ОП вищий навчальний заклад 

освіти має право присвоювати професійну(і) кваліфікацію(ї), то 

подається її назва (перелік назв) та вказуються процедури їх 

присвоєння. 

Офіційна назва освітньої 

програми

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми

Тип диплому – одиничний, подвійний, спільний

Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та роках.

Приклад:

Диплом доктора філософії, одиничний, 52 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки

Наявність акредитації



Цикл/рівень Приклад:

НРК України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 

ЕQF-LLL – 8 рівень

Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. За необхідності 

вказується, що обмежує перехід на дану ОП.

Приклад:

Наявність ступеня магістра

Мова(и) викладання

Термін дії освітньої 

програми

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного 

планового оновлення. Цей термін не може 

перевищувати періоду акредитації.

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в 

Інформаційному пакеті/Каталозі курсів закладу вищої 

освіти.



2 – Мета освітньої програми

Чітке та коротке формулювання (в одному - двох реченнях)

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності))

Зауваження:

Якщо ОП є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується - перелік її 

основних компонент, а також орієнтовний обсяг кожної компоненти у 

% від загального обсягу ОП.

Якщо ОП є спеціалізованою (формальна спеціалізація в рамках 

спеціальності із відображенням цього в документі про вищу освіту), 

то вона повинна бути зареєстрована в Нацагенстві. 

Орієнтація освітньої 

програми

Освітньо-наукова (доктора філософії)

Відповідно до МСКО освітньо-наукова програма може мати академічну

або прикладну орієнтацію

Доцільно коротко охарактеризувати наукову орієнтацію та професійні

(спеціалізаційні) акценти

Основний фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/ спеціальності

Ключові слова

Особливості програми Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; реалізується 

англійською мовою; вимагає спеціальної практики тощо.

Також можуть вказуватися узгодженість даної ОП із програмами інших 

країн, експериментальний характер ОП та інші особливості, які надає 

Закон України “Про вищу освіту” в контексті академічної автономії



4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 

працевлаштування

Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні

назви робіт (за ДКП)

Можливості професійної сертифікації

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на вищому

рівні.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та 

навчання

Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та

технології, які використовуються в даній програмі.

Наприклад: студентсько-центроване навчання, самонавчання,

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через

лабораторну практику тощо.

Оцінювання Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, 

презентації, проектна робота тощо.



6 – Програмні компетентності

Інтегральна 

компетентність

Здатність особи 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

Загальні компетентності 

(ЗК)

здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей),

за якою (якими) аспірант (ад’юнкт) проводить дослідження,

зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і

практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану

наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння

термінологією з досліджуваного наукового напряму

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями,

спрямованими на формування системного наукового світогляду,

професійної етики та загального культурного кругозору;

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та

письмової презентації результатів власного наукового

дослідження українською мовою, застосування сучасних

інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та

проведення навчальних занять, управління науковими

проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування

наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною

мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки

спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного

розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної

спеціальності.

Компетентності визначені закладом вищої освіти.

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК)



7 – Програмні результати навчання

Виділяються:

- програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти

спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст підготовки - 15-

20 узагальнених результатів навчання, які корелюються з

програмними компетентностями) та, за наявності, професійним

стандартом.

- програмні результати навчання, визначені вищим навчальним закладом

(як правило, не більше 5).

Програмні результати навчання формулюються в активній формі із

урахуванням різних рівнів складності у когнітивній сфері (таксономія

Блума), а також у афективній та психомоторній сферах.

Якщо заклад вищої освіти вважає за доцільне класифікувати програмні

результати навчання, то рекомендується це робити за наступною

схемою (як в Додатку до диплому): Знання та розуміння,

Застосування знань та розумінь, Формування суджень.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення,

включаючи можливу участь закордонних фахівців.

Матеріально-технічне 

забезпечення

Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного

забезпечення

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та навчально-

методичного забезпечення



9 – Академічна мобільність

Національна 

кредитна 

мобільність

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну 

мобільність, про подвійне дипломування тощо

Міжнародна 

кредитна 

мобільність

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну

академічну мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне

дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які

передбачають включене навчання студентів тощо

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти



Перелік компонент освітньо-професійної/наукової 

програми та їх логічна послідовність

Код н/д
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість 

кредитів

Форма

підсумк. 

контрол

ю

1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

...

Загальний обсяг обов'язкових компонент:



Перелік компонент освітньо-професійної/наукової 

програми та їх логічна послідовність

Вибіркові компоненти  ОП *

Вибірковий блок 1 (за наявності)

ВБ 1.1.

ВБ 1.2.

ВБ 1.3.

Вибірковий блок 2 (за наявності)

ВБ 2.1.

ВБ 2.2.

ВБ 2.3.

...

Загальний обсяг вибіркових компонент:

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ



Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент 

освітньої програми. Рекомендується представляти у вигляді 

графа.

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої 

програми. Рекомендується представляти у вигляді графа.



Форма атестації здобувачів 

вищої освіти
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії, здійснюється постійно діючою або 
разовою спеціалізованою вченою радою закладу 
вищої освіти чи наукової установи, акредитованою 
Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових 
досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня 
доктора філософії має право на вибір спеціалізованої 
вченої ради.



Матриця відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньої програми

ОК 1 ОК 2 … ОК n ВБ 1 ВБ 2 … ВБ m

ЗК 1 • • •

ЗК 2 • • • • • •

ЗК 3 • • •

…

ФК 1 • • • • •

ФК 2 • • • • • • •

ФК 3 • • • • • • •



Матриця забезпечення програмних результатів 

навчання (ПРН) відповідними компонентами  

освітньої програми

ОК 1 ОК 2 … ОК n ВБ 1 ВБ 2 … ВБ m

ПРН 1 • • • • • • • •

ПРН 2 • • • • • • • •

… • • • • •

ПРН к • • • • •


