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підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки»  за 

спеціальністю 053 «Психологія» / Doctor of Philosophy ( PhD) in 05 «Social and behavioral science» by speciality 053 «Psychology» 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни «Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації»  

Викладач Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту  

Профіль викладача http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Trynus.pdf 

Контактний телефон +380503872710 

E-mail: evtrinus@gmail.com 

Сторінка дисципліни http://ipood.com.ua/phd-053/ 

Консультації очні понеділок та четвер з 10.00 до 12.00 

Онлайн-консультації  за попередньою домовленістю Viber (+380503872710) в робочі дні з 14.00 до 17.00  

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Важливим чинником, що визначає розвиток України в сучасних умовах, є кадрове забезпечення науки й вищої освіти. Тому реалізація 

національної наукової політики, що включає, в тому числі, й визначення стратегічних напрямів розвитку системи підготовки й атестації наукових 

кадрів вищої кваліфікації, на сьогодні є однією з основних функцій держави. 

Вважаючи на те, що підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у провідних університетах та наукових установах завжди була однією із 

сильних сторін розвитку українського суспільства, сучасні виклики вимагають її удосконалення, адаптації до глобального ринку інтелектуальної 

праці, орієнтації на світовий рівень наукового розвитку.  

Необхідність вивчення національного та зарубіжного досвіду, сучасної практики формування державної політики у сфері підготовки кадрів 

вищої кваліфікації, формування знань про нормативно-правове забезпечення цього процесу, а також основних умінь по його застосуванню 

вимагає  вивчення дисципліни «Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації». 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання дисципліни «Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації» є підготовка здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» до науково-дослідної діяльності в галузі психології з проблем освіти дорослих та 

формування у них навичок використання нормативно-правової бази з підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації для потреб фахової діяльності, у тому числі – науково-дослідної.  

Передбачається самостійна (індивідуальна та групова) науково-дослідна діяльність. 

http://ipood.com.ua/data/Portfolio/Trynus.pdf


Основними завданнями вивчення дисципліни «Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації» є формування наступних компетентностей:  

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології праці та психологічного супроводу освіти 

дорослих, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових знань та/або професійної практики; 

загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність до пошуку, відбору, аналізу і узагальнення наукової інформації та формулювання самостійних суджень, положень, оцінок. 

ЗК-6. Здатність до використання сучасних ІТ для роботи з  інформацією з різних джерел. 

ЗК-10. Здатність до рефлексії власних потреб особистісного та професійного розвитку для свідомого планування фахової діяльності, 

саморозвитку та самоосвіти. 

фахові компетентності:  

ФК-6. Здатність за допомогою ІКТ орієнтуватись в інформаційних ресурсах та використовувати їх для вирішення експериментальних і 

практичних завдань.  

ФК-9. Здатність до наукового аналізу та дослідження трудових процесів з метою розробки інноваційних засобів оптимізації професійного 

розвитку дорослих. 

ФК-11. Здатність до саморефлексії, самооцінювання, самоконтролю, саморозвитку; моделювання індивідуальної освітньої траєкторії на 

основі усвідомлення своїх освітніх потреб та перспектив професійно-культурного розвитку. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як дистанційна взаємодія, онлайн консультування, самостійна робота з електронним 

матеріалом тощо.  

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період - дистанційний (online). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У результаті навчання дисципліни «Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації» майбутній доктор філософії має:  

ПРН 3. Володіння мовними засобами наукового тексту, здатність до вибору засобів наукового стилю та використання сукупності мовних 

засобів фахової української мови для усної і писемної презентації результатів досліджень у сфері освіти дорослих та психології праці. 

ПРН 9. Розвинена особистісна і професійна рефлексія, автономність, ініціативність, висока мотивація до професійного зростання, свідомої 

побудови власної освітньої траєкторії, мобільності ґрунтуючись на знаннях діючої нормативно-правової бази, що регулює сферу освіти та 

професійну діяльність кадрів вищої кваліфікації. 

ПРН 12. Здатність у викладацькій та практичній психологічній діяльності дотримуватись норм професійної етики, принципів і процедур 

академічної доброчесності прийнятих науковою спільнотою; виявляти лідерські якості, готовність до конструктивності і співпраці в командній 

роботі, будувати професійні стосунки на принципах поваги, міжкультурної толерантності. 

Засоби діагностики успішності навчання: засвоєння знань; розвиток практичних умінь щодо використання нормативно-правових актів у 

конкретній діяльності.  

 

  



ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальний обсяг – 30 

Кількість годин: лекції – 8, практичні – 10, самостійна робота – 12 

 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 8 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 12  
 

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Рік 

викладання 

Курс (рік 

навчання) 
Семестр Спеціальність Кількість кредитів / 

годин 

Кількість змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

Нормативна\ 

вибіркова 

2/3 2/3 3-6 053 «Психологія 1,0 / 30 годин 2 залік вибіркова 
 

ПРЕРЕКВІЗИТИ 

Ефективність вивчення дисципліни «Нормативно-правове регулювання підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації» значно підвищиться, якщо здобувач зацікавлений у формуванні професійно-дослідницьких компетентностей, має навички 

самостійної роботи щодо проведення наукових досліджень. 

 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 
У період сесії використовується медіапроектор; мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачами, відділом 

аспірантури, адміністрацією з приводу проведення занять та консультацій. 

У міжсесійний період використовуємо комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з викладачами, 

відділом аспірантури, адміністрацією та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 

ПОЛІТИКИ ДИСЦИПЛІНИ 

При організації освітнього процесу в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України майбутні доктори філософії, викладачі, адміністрація діють 

відповідно до: Положення про систему забезпечення якості освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України України; Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та доктора наук ; Положення про оцінювання 

результатів навчання у процесі реалізації освітньо-наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії; Положення про політику 

академічної доброчесності; Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність; Положення про порядок перезарахування 

навчальних дисциплін та визначення академічної різниці; Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості аспірантами. 

 

  



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Тиждень, 

дата, 

години 
 

 

Тема, основні питання 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

формат 

Матеріали 

Література, 

інформацій

ні ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль І. 

Підготовка наукових і 

науково-педагогічних кадрв 

вищої кваліфікації як основа 

формування 

інтелектуального капіталу 

країни. 

Тема 1.1. Система підготовки 

та атестації наукових і 

науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації в Україні 

Лекція 

(2 год.) 

Практичне 

заняття 

(2 год.) 

Face to 

face/ 

online 

 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

1;2;12;13;35;

36;37; 

43;45;48;50 

 6 б. За 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Тема 1.2. 

Моделі функціонування 

національних систем 

підготовки та атестації кадрів 

вищої кваліфікації у 

зарубіжних країнах 

Лекція 

(2 год.) 

Face to 

face/ 

online 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

 

4;5;11;18;30 Завдання для 

самостійної роботи  

(4 години) 

1. Проаналізувати 

підходи до організації 

підготовки докторів 

філософії у зарубіжних 

країнах. Визначити 

негативні тенденції, що 

впливають на підготовку 

наукових кадрів вищої 

кваліфікації, шляхи їх 

подолання.  

2. Схематично 

представити моделі 

підготовки та атестації 

кадрів вищої кваліфікації 

у зарубіжних країнах 

(французька, німецька, 

англосаксонська). 

6 б. За 

розкладом 



Згідно з 

розкладом 
Змістовий модуль ІІ. 

Нормативно-правова база 

організації підготовки та 

атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів в 

Україні  

 

Тема 2.1. Нормативно-правові 

акти, що регламентують 

підготовку докторів філософії 

в Україні 

Лекція 

(2 год.) 

Практичне 

заняття 

(2 год.) 

Face to 

face/ 

online 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

 

12;13;14;15;1

6;37;40 
Завдання для 

самостійної роботи  

(4 години) 

1. Проаналізуйте 

нормативно-правові акти 

щодо підготовки 

докторів філософії в 

Україні та поясніть, у 

чому полягає сутність 

реформування системи 

підготовки здобувачів на 

третьому (науково-

освітньому) рівні вищої 

освіти. 

2. На основі аналізу 

наукової літератури, 

нормативно-правових 

актів підготуйте 

пам’ятку-презентацію 

для майбутнього доктора 

філософії (перелік 

основних нормативно-

правових актів щодо 

підготовки здобувачів; 

окремі положення 

документів, на які 

потрібно звернути 

особливу увагу).  

7 б. За 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Тема 2.2. Нормативно-правові 

акти, що регламентують 

атестацію наукових і науково-

педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації в Україні 

Практичне 

заняття 

(2 год.) 

Face to 

face/ 

online 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

9;10;20;21;24

;25;26;27; 

28;29;39 

Завдання для 

самостійної роботи 

(4 години) 

1. Проаналізуйте 

нормативно-правові акти 

щодо атестації наукових 

і науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації 

в Україні та поясніть, у 

чому полягає сутність 

нововведень у цьому 

7 б. За 

розкладом 



процесі. 

2. На основі аналізу 

наукової літератури, 

нормативно-правових 

актів підготуйте 

пам’ятку-презентацію 

для здобувачів 

наукового ступеня 

(перелік основних 

нормативно-правових 

актів щодо атестації 

здобувачів; окремі 

положення документів, 

на які потрібно звернути 

особливу увагу).  

Згідно з 

розкладом 

Тема 2.3. Підготовка наукових 

і науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації в Інституті 

педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України 

Практичне 

заняття 

(2 год.) 

Face to 

face/ 

online 

 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

 

12;13;14;15;1

6;17;33;34;37 

Вивчення нормативної 

документації, форм 

звітності, порядку 

атестації, особливостей 

самооцінювання та 

презентації результатів 

наукової та науково-

педагогічної діяльності 

7 б. За 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Тема 2.4.  Атестація наукових 

і науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації в Інституті 

педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України 

Лекція 

(2год.) 

Практичне 

заняття 

(2 год.) 

Face to 

face/ 

online 

Презентація, 

роздатковий 

матеріал, 

методичні 

рекомендації 

 

3;6;7;8;19;38;

39;44 

 7 За 

розкладом 

 Індивідуальне навчально-

дослідницьке завдання 

Самостійна 

робота 

 Рекомендова

ні джерела 

до курсу 

Підготовка кейсу: 

анотації дисертації, 

списку використаних 

джерел, списку 

опублікованих праць за 

темою дисертації згідно 

нормативних вимог 

20 За 

розкладом 

 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: творчо-пошукові завдання, індивідуальне завдання, кейси, завдання для самостійної роботи. 
Форма контролю: залік. 
Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, складається з рейтингу з навчальної роботи, для 

оцінювання якої призначається максимально 60 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 40 балів. 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і майбутнього доктора філософії на першому занятті.  

Рівень знань  умінь та навичок з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»): 
«2» - «незадовільно» - здобувач погано знає базовий, навчальний матеріал. Відсутня орієнтація у розумінні функціонування інститутів 

підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні та за кордоном; чинного нормативно-правового забезпечення цього процесу; 
відсутні навички застосування нормативно-правових актів щодо підготовки та атестації кадрів у практичній діяльності.  

«3» - «задовільно» - здобувач знає та розуміє базовий навчальний матеріал. Розуміє організацію підготовки та атестації наукових кадрів 
вищої кваліфікації. Частково орієнтується в нормативно-правових актах щодо підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. 
Частково розвинуті навики застосування нормативно-правових актів щодо підготовки та атестації кадрів у практичній діяльності. 

 «4» - «добре» - здобувач знає, розуміє, використовує базовий навчальний матеріал, розуміє інституційно-правові засади національної та 
зарубіжних систем підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації; добре орієнтується в нормативно-правових актах щодо підготовки 
та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Має добре розвинуті навички правильного застосування нормативно-правових актів щодо 
підготовки та атестації кадрів у практичній діяльності. 

«5» - «відмінно» - здобувач знає, добре розуміє навчальний матеріал. Може аналізувати і давати оцінку процесам функціонування систем 
підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Добре орієнтується у нормативно-правовій базі з питань підготовки та атестації 
наукових кадрів вищої кваліфікації. Вміє знаходити потрібні нормативно-правові акти, тлумачити їх та використовувати їх у практичній 
діяльності.   

Згідно з Законом України «Про освіту» та «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (Розділ 3.12), 
контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня професійно-дослідницької 
компетентності. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять з дисципліни «Нормативно-правове регулювання підготовки 
та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» – усне опитування, виконання творчо-пошукових, практичних завдань, 
завдань для самостійної роботи, презентація виконання індивідуального завдання тощо. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні, або на окремих його завершальних 
етапах. 

Підсумковий контроль включає залік відповідно переліку питань, розроблених викладачем. 
Результати поточного та підсумкового контролю визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 
При визначенні рейтингу здобувача враховуються бали, які він отримує під час практичних занять та за самостійну роботу. Бали за 

поточну освітню діяльність визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та 
помножена на коефіцієнт 12, що становить не більше 60 сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни. Бали за підсумками проведення 
заліку визначаються як сума всіх отриманих під час навчальних занять балів, розділена на кількість отриманих оцінок та помножена на коефіцієнт 
8, що становить не більше 40 балів сумарної оцінки за результатами вивчення дисципліни.   

  



Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 

Залікова 

робота 

Сума 

 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Індивідуальне 

завдання 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6    

6 6 7 7 7 7 20 40 100 

 

Т1, Т2 ... – теми модулів.  

Примітка. Отримання 20 балів за індивідуальне завдання є необхідною умовою допуску здобувача до підсумкового семестрового 

контролю.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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