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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, періодичний 

перегляд та оновлення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня докторів філософіїв 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Положення) 

регламентує структуру та зміст, порядок розроблення, затвердження, 

моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукових  програм за  

третім (освітньо-науковим). рівнем вищої освіти. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 

2015 р. (із змінами, внесеними згідно з постановамиКабінету Міністрів України 

№ 347 від 10 травня 2018 р., № 180 від  3 березня 2020 р.), «Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р., «Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 977 від 11 липня 

2019 року, Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України № 1341 від 23 листопада 2011 р. (із змінами, внесеними 

згідно з постановамиКабінету Міністрів України № 509 від 12 червня 2019 р. , 

№ 519 від 25 червня 2020 р.), Методичних рекомендацій для експертів 

Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми, затверджених рішенням Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО), протокол № 9 від 29 серпня 

2019 р., Рекомендацій для експертів Національного агентства стосовно 

акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додатку до 

«Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо 

застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми»), Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти, ухвалених на Міністерській конференції 14-15 травня 2015 року, 

документів, що регулюють освітньо-наукову діяльність у Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Інститут).  

1.3. Освітньо-наукові програми розробляються в межах ліцензованих 

спеціальностей в Інституті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.   
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1.4. Основні терміни Положення та їх тлумачення відповідно до 

нормативних документів, що діють в Україні  

Освітньо-наукова програма (далі ОНП) – єдиний комплекс освітніх 

(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів 

тощо) і наукових (наукова робота, публікації тощо) компонентів, спрямованих 

на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає 

право на отримання освітньо-наукової кваліфікації. Обсяг освітнього складника 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 

30-60 кредитів ЄКТС. 

Навчальний план (далі – НП) є невід’ємною складовою відповідної 

ОНП, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів (далі – ОК) у 

кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, 

види та обсяг навчальних занять, графік навчального процесу, форми 

підсумкового контролю, що забезпечують досягнення програмних результатів 

навчання  (далі – ПРН) здобувачем вищої освіти.  

 Проєктна група освітньої програми – визначена наказом керівника 

закладу група науково-педагогічних і/або наукових працівників, які 

відповідають за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на 

певному рівні вищої освіти і відповідають кваліфікаційним вимогам, 

визначеним Ліцензійними умовами. Проєктна група формується на стадії 

ліцензування/ініціації запровадження принципово нової ОНП та забезпечує 

освітній процес за даною ОНП. 

Керівник проєктної групи – науково-педагогічний або науковий 

працівник, який несе відповідальність за її якість, має науковий ступінь та / або 

вчене звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми 

спеціальністю, стаж науково-педагогічної та / або наукової роботи не менше 10 

років. Керівник проєктної групи не може в поточному навчальному році 

одночасно керувати іншими проєктними групами ОНП підготовки здобувачів за 

третім рівнем вищої освіти в Інституті.  

Керівник проєктної групи ОНП під час її реалізації є гарантом ОНП 

Гарант ОНП – фахівець, якій працює за основним місцем роботи в 

Інституті на посаді науково-педагогічного або наукового працівника; має стаж 

науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років для  третього 

(освітньо-наукового) рівнів вищої освіти; не є гарантом іншої ОНП.  

Розроблення ОНП – процес формування ОНП та відповідного НП при 

започаткуванні ОНП.  

Проєкт ОНП – попередньо сформована ОНП, яка концептуально 

відображає мету, специфіку, фокус та сукупність процесів, що забезпечують 
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формування у здобувачів відповідних компетентностей та ПРН, враховує 

зауваження та рекомендації всіх груп стейкхолдерів та зовнішніх експертів 

(результатів попередніх акредитацій). Проєкт ОНП оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Інституту для можливості його обговорення усіма 

зацікавленими сторонами не пізніше ніж за місяць до його подальшого 

моніторингу та затвердження.  

Узгоджений проєкт ОНП – остання редакція ОНП, в якій враховано 

результати моніторингу Центру забезпечення якості освітньо-наукової 

діяльностіІПКіК НАН України, побажання та зауваження за підсумками 

громадського обговорення оприлюдненого на офіційному сайті Інституту 

проєкту ОНП, підтримана (або аргументовано відхилена) освітньо-науковою 

секцію з метою подальшого затвердження вченою радою Інституту.  

Тривалість програми – це нормативний строк підготовки фахівців, що 

для здобувачів ступеню доктора філософії відповідає терміну навчання 4 роки 

за відповідною ОНП.  

Моніторинг ОНП – система низки заходів, що здійснюються з метою 

визначення реалістичності, адекватності та досяжності визначених освітньо-

науковою програмою ПРН, встановлених кредитів ЄКТС для ОК, навчального 

навантаження, а також відповідності ОНП вимогам сьогодення, потребам ринку 

праці, вимогам галузі, стратегії та місії Інституту. Регулярний моніторинг, 

перегляд і оновлення освітніх програм проводяться з метою забезпечення 

належного рівня освітніх послуг та створення сприятливого й ефективного 

освітнього середовища для здобувачів вищої освіти.  

Моніторинг освітньої діяльності – система послідовних і систематичних 

заходів, що здійснюється з метою комплексного аналізу якості освітнього 

середовища в Інституті та встановлення відповідності фактичних результатів 

освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і 

причин відхилень від цілей.  

Перегляд ОНП (складова моніторингу ОНП) – щорічні процедури 

внесення змін в діючу ОНП в результаті проведеного аналізу та обговорення 

отриманих на оприлюднену ОНП рекомендацій та зауважень всіх груп 

стейхолдерів з метою їх оновлення або удосконалення.  

Оновлення ОНП – процедури, які в результаті проведеного моніторингу 

ОНП, передбачають внесення змін у відповідні ОК ОНП в частині їх методів 

навчання, тематики, критеріїв оцінювання, форм поточного контролю.  

Удосконалення ОНП – процедури, які в результаті проведеного 

моніторингу ОНП, передбачають суттєві якісні зміни мети та/або фокусу, 

компетентностей, ПРН, назв ОК, матриць ОНП тощо.  
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Якість вищої освіти – відповідність умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої 

освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також 

потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом 

здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.  

 

2. Вимоги до структури та змісту освітньо-наукових програм 

2.1. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VІІ 

освітня (освітньо-наукова) програма повинна містити: перелік освітніх 

компонентів; їх логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних 

для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти.  

2.2. Освітньо-наукова програма має відповідати вимогам, які регламентовані 

стандартами вищої освіти та іншими нормативними актами щодо  

1) обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття ступеня доктора 

філософії;  

2) вимогам до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, та результатів їх навчання;  

3) переліку обов’язкових компетентностей здобувача;  

4) нормативному змісту підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованому у термінах результатів навчання;  

5) формам атестації здобувачів вищої освіти;  

6) вимогам до створення освітньо-наукових програм підготовки за 

галуззю знань, двома галузями знань або групою спеціальностей, 

міждисциплінарних освітніх програм; 

7) вимогам професійних стандартів (за їх наявності).  

2.3. Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю відсутній, 

програмні результати навчання в освітньо-науковій програмі мають відповідати 

вимогам Національної рамки кваліфікацій. 

2.4. Відповідно до Закону «Про вищу освіту» підготовка здобувачів ступеня 

докторів філософії в Інституті здійснюється за освітньо-науковими  програмами 

із обсягом освітньої складової 30-60 кредитів ЄКТС.  

2.5. В освітньо-науковій програмі передбачається вибір навчальних дисциплін, 

що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.  

2.6. Освітньо-наукова програма містить такі складові:  

1) титульна сторінка;  
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2) лист погодження;  

3) преамбула;  

4) загальна характеристика;  

5) перелік компетентностей здобувачів;  

6) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання за спеціальністю;  

7) структура освітньої програми підготовки докторів філософії (обсяг 

кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня доктора філософії; 

структура освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії; 

структурно-логічна схема освітньо-наукової програми);  

8) форми атестації здобувачів вищої освіти;  

9) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти.  

2.7. Вимоги до змісту освітньо-наукової програми:  

1) цілі і завдання освітньо-наукової програми відповідають місії, 

стратегічним цілям розвитку Інституту  

2) назва та зміст освітньо-наукової програми відповідають предметній 

області спеціальності (складової спеціальності);  

3) перелік компетентностей та програмні результати навчання 

відповідають вимогам відповідному стандарту вищої освіти та 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій;  

4) цілі, програмні результати, освітні компоненти враховують тенденції 

розвитку науки і практики галузі, у межах якої здійснюється підготовка 

здобувачів ступеня доктора філософії, вітчизняний та зарубіжний досвід 

реалізації схожих програм;  

5) у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів ступеня доктора 

філософії  виключаються повтори змісту окремих освітніх компонентів;  

6) вибіркова складова забезпечує індивідуальні освітні / наукові потреби 

здобувачів вищої освіти;  

7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

відповідають діючій нормативній базі Інституту відповідно до процедур 

та заходів, визначених стандартом вищої освіти МОН України відповідної 

спеціальності та рівня вищої освіти;  

8) освітньо-науковою програмою передбачено сучасні форми організації 

освітнього процесу та види начальних занять, методи та технології 

навчання, форми та методи оцінювання, що дозволяють забезпечити 

набуття загальних та професійних компетентностей, програмних 

результатів навчання та актуальних соціальних навичок (softskills).  
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3. Розроблення, затвердження, впровадження освітньо-наукових 

програм 

3.1. Для формування нової освітньо-наукової програми за ліцензованою 

спеціальністю/групою ліцензованих спеціальностей ініціативною групою від 

відділу/відділів на освітньо-наукову секцію вченої ради Інституту завідувачем 

відділу вноситься пропозиція та обґрунтовується потреба у її створенні (аналіз 

ринку праці та його вимог до фахівців за відповідною спеціальністю, вивчення 

потреб здобувачів вищої освіти, врахування вітчизняного та зарубіжного 

досвіду підготовки фахівців у даній галузі), подається на ім'я директора 

Інституту службова записка з обґрунтуванням доцільності створення ОНП у 

ІПКіК НАН України  

3.2. Директор Інституту своїм наказом затверджує склад проєктної (робочої) 

групи з числа провідних наукових і науково-педагогічних працівників, 

призначає керівника робочої групи, який є гарантом освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 

докторів філософії   

3.3. На підставі аналізу ринку праці та його вимог до фахівців за відповідною 

спеціальністю, вивчення потреб здобувачів вищої освіти, врахування 

вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки фахівців у даній галузі, 

проєктною (робочою) групою із залученням здобувачів вищої освіти, 

роботодавців розробляється Проєкт опису освітньо-наукової програми з 

дотриманням вимог до структури та змісту, передбачених даним Положенням, 

та проект Навчального плану.  

3.4. Проєкт має бути розміщено для громадського обговорення у відкритому 

доступі на відповідній сторінці офіційного сайту Інституту.  

3.5. Проєктосвітньо-наукової програми проходить 1) внутрішнє представлення 

та обговорення в відділах із залученням Ради молодих вчених; 2) зовнішнє 

обговорення/рецензування з боку потенційних роботодавців, академічної 

спільноти інших закладів вищої освіти, провідних науковців та громадськості.  

3.6. Проєктосвітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (з 

урахуванням пропозицій та побажань усіх зацікавлених осіб) розглядається на 

засіданні освітньо-наукової секції вченої ради Інституту та рекомендується для 

затвердження на засіданні вченої ради Інституту. 

3.7. Гарант освітньо-наукової програми (після обговорення робочою групою та 

розгляді на засіданні освітньо-наукової секції вченої ради) представляє 

доопрацьований та погоджений проєкт ОНП з урахуванням внутрішнього та 

зовнішнього обговорення/рецензування на розгляд вченій раді Інституту.  
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3.8. У разі позитивного рішення щодо відповідності нової освітньо-наукової 

програми місії та цілям стратегічного розвитку Інституту, оцінки ризиків, 

доцільності її відкриття, якості її змісту, ресурсним можливостям її реалізації, 

освітньо-наукова програма отримує схвалення рішенням вченої ради Інституту 

про відкриття освітньо-наукової програми та затвердження директором 

Інституту. У разі негативного рішення – Проєктосвітньо-наукової програми 

відхиляється та повертається до робочої групи на доопрацювання.  

3.9. Для запровадження освітньо-наукової програми гарант освітньо-наукової 

програми та особа, відповідальна за роботу аспірантури, на підставі 

затвердженої відповідної освітньо-наукової програми розробляє навчальний 

план, що визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх 

логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг 

навчальних занять, графік навчального процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем ступеня 

доктора філософії та програмних результатів навчання.  

3.10. Навчальний план погоджується особою, відповідальною за аспірантуру, 

зам. директора з наукової роботи, схвалюється рішенням вченої ради Інституту 

та  затверджується директором Інституту.  

3.11. На основі навчального плану у визначеному Інститутом порядку для 

кожного здобувача вищої освіти розробляються індивідуальні навчальні плани 

здобувачів вищої освіти на весь термін підготовки. Індивідуальний навчальний 

план є обов’язковим для виконання здобувачем вищої освіти.  

3.12. Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого 

вибору здобувачем вищої освіти дисциплін в обсязі, не меншому за 

встановлений цим Положенням, з урахуванням вимог освітньої програми щодо 

вивчення її обов’язкових компонентів. За формуванням та дотриманням 

виконання індивідуального навчального плану відповідає особа, відповідальна 

за роботу аспірантуру.  

3.13. На сторінках офіційного сайту Інституту надається інформація про 

освітньо-наукові програми, які пропонуються, правила прийому на навчання 

для здобувачів ступеня доктора філософії, критерії конкурсного відбору на 

навчання; заплановані результати навчання за цими програмами; процедури 

навчання, викладання та оцінювання.  

 

4. Моніторинг, періодичний перегляд, оновлення освітньо-наукових 

програм 

4.1. Моніторинг освітньо-наукових програм– це постійне відстеження реалізації 

освітньо-наукової програми з метою виявлення й оцінювання проміжних 
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результатів, факторів, які на них вплинули, а також прийняття та реалізації 

рішень щодо їх регулювання і корекції для постійного поліпшення.  

4.1.1. Моніторинг освітньо-наукових програм передбачає 

1) Моніторинг якості результатів навчання здобувачів ступеня доктора 

філософії;  

Виконавцями є освітньо-наукова секція вченої ради Інституту, особа, 

відповідальна за роботу аспірантури; гаранти освітньо-наукових програм, 

завідувачі відділів, викладачі, Центр забезпечення якості освітньо-

наукової діяльності,Рада молодих вчених.  

Моніторинг здійснюється на основі збору та обробки даних, використання 

форми обліку та узагальнення даних, форми самооцінки якості результатів 

навчання та заходів реагування.  

2) Моніторинг якості викладання навчальних дисциплін;  

Виконавцями є освітньо-наукова секція вченої ради Інституту, особа, 

відповідальна за роботу аспірантури; гаранти освітньо-наукових програм, 

завідувачі відділів, викладачі, Центр забезпечення якості освітньо-

наукової діяльності,, Рада молодих вчених. 

Моніторинг здійснюється на основі онлайн опитування здобувачів 

ступеня доктора філософії. 

3) Моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти якістю освітньо-наукових 

програм;  

Виконавцями є Центрзабезпечення якості освітньо-наукової 

діяльності,освітньо-наукова секція вченої ради Інституту, гаранти 

освітньо-наукових програм, завідувачі відділів, викладачі; Рада молодих 

вчених 

Моніторинг здійснюється на основі онлайн опитування здобувачів 

ступеня доктора філософії. 

4) Моніторинг якості кадрового складу/відповідності академічної та/або 

професійної кваліфікації викладачів, наукова активність, задіяних до реалізації 

освітньо-наукової програми;  

Виконавцями є гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі відділів, 

відділ кадрів, Центр забезпечення якості освітньо-наукової 

діяльності,освітньо-наукова секція вченої ради Інституту, заступник 

директора з наукової роботи.  

Моніторинг здійснюється на основі встановлення відповідності 

викладачів ОНП підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня докторів філософії кваліфікаційним вимогам, 

ліцензійним умовам.  
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5) Моніторинг задоволеності науково-педагогічних працівників внутрішнім 

забезпеченням якості освітньо-наукових програм; 

Виконавцями є Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності, 

викладачі. 

Моніторинг здійснюється на основі онлайн опитування викладачів. 

6) Моніторинг якості академічної (освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної і соціальної) підтримки здобувачів ступеня доктора філософії;  

Виконавцями є гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі відділів, 

Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності,Рада молодих 

вчених. 

Моніторинг здійснюється на основі опитування здобувачів вищої освіти, 

викладачів, онлайн опитування здобувачів вищої освіти. 

7) Моніторинг індивідуальної траєкторії навчання здобувачів ступеня доктора 

філософії;  

Виконавцями є Центр забезпечення якості освітньо-наукової 

діяльності,освітньо-наукова секція вченої ради Інституту, особа, 

відповідальна за аспірантуру, відділи Інституту, відділ науково-технічної 

інформації. 

Моніторинг здійснюється на основі дослідження вхідних показників 

вступу до аспірантури Інституту, показників щосеместрових результатів 

навчання протягом періоду навчання.  

8) Моніторинг академічної мобільності, інтернаціоналізації; 

Виконавцями є освітньо-наукова секція вченої ради Інституту; 

координатори міжнародних програм; відділ науково-технічної інформації. 

Моніторинг здійснюється на основі опитування здобувачів вищої освіти, 

викладачів, онлайн опитування здобувачів вищої освіти.  

9) Моніторинг працевлаштування здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня докторів філософії та їхнього кар'єрного шляху 

(віддалених результатів вищої освіти);  

Виконавцями є гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі відділів, 

відділ науково-технічної інформації, Рада молодих вчених. 

Моніторинг здійснюється на основі збору та узагальнення даних; 

опитування випускників аспірантури Інституту;  

10) Моніторинг ринку праці та ринку освітніх послуг.  

Виконавцями є Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності, 

гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі відділів; відділ науково-

технічної інформації, Рада молодих вчених. 

Моніторинг здійснюється на основі збору та узагальнення даних.  
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11) Моніторинг наукової активності здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня докторів філософії та якості наукового керівництва:  

Виконавцями є Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності, 

особа, відповідальна за роботу аспірантури, освітньо-наукова секція 

вченої ради Інституту, гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі 

відділів, відділ науково-технічної інформації, Рада молодих вчених. 

Моніторинг здійснюється на основі онлайн опитування здобувачів вищої 

освіти; збору та узагальнення даних. 

4.2. Перегляд освітньо-наукових програм– це періодичний аналіз реалізації 

освітньо-наукових програм з метою виявлення й оцінювання досягнення 

програмних цілей та результатів, факторів, які на них вплинули, а також 

прийняття рішень щодо внесення змін та оновлення для їх поліпшення або 

закриття.  

Виконавцями є гаранти освітньо-наукових програм; робоча група, інші 

внутрішні та зовнішні стейкхолдери.  

4.2.1. При перегляді освітньо-наукових програм аналізуються  

 відповідність компонентів освітньо-наукової програми програмним 

компетентностям;  

 відповідність програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-наукової програми;  

 доцільність розподілу кредитів для опанування освітніми компонентами 

та забезпечення програмних результатів навчання;  

 ефективність використаних форм організації освітнього процесу, методів 

навчання та оцінювання;  

 організація навчання через дослідження;  

 якості практичної підготовки;  

 дотримання академічної доброчесності.  

4.2.2. Перегляд освітньо-наукових програм здійснюється на основі аналізу 

задоволеності освітніх потреб, виявлених під час моніторингу здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня докторів філософії 

(можливості побудови індивідуальної траєкторії навчання; дотримання 

академічних свобод в освітньому процесі; задоволеності якістю освітньо-

наукової програми, тощо), роботодавців (якості формування загальних та 

фахових компетентностей, актуальних та соціальних навичок (softskills)), інших 

стейкхолдерів.  

4.2.3. Для перегляду освітньо-наукових програм використовуються онлайн 

опитування, проведення фокус-групи, аналіз документів, аналіз ситуації, 
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самооцінка робочою групою відповідно вимог до структури та змісту освітньо-

наукової програми.  

4.2.4. Періодичність перегляду освітньо-наукових програм здійснюється  

а) щорічно за результатами моніторингу, б) за завершенням циклу освітньо-

наукової програми.  

4.2.5. Результати перегляду освітньо-наукової програми фіксуються протоколом 

засідання освітньо-наукової секції вченої ради Інституту. 

4.3. Внесення змін до структури та змісту ОНП спрямовано на її поліпшення для 

ефективності досягнення її цілей, програмних компетентностей та результатів. 

4.3.1. Підставою для внесення змін до  ОНП можуть виступати  

 результати перегляду освітньої програми;  

 зміна законодавчої та нормативної бази, що регулює освітню діяльність 

закладів вищої освіти;  

 затвердження нових стандартів вищої освіти;  

 зміна ситуації на ринку праці;  

 ініціатива гаранта ОНП, пропозиції членів робочої групи та інших 

стейкхолдерів;  

 пропозиції освітньо-наукової секції вченої ради Інституту, особи, 

відповідальної за роботу аспірантури, центрузабезпечення якості освіти 

тощо; 

 результати внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості ОНП;  

 об'єктивні зміни умов реалізації освітньо-наукової програми (кадрових, 

матеріально-технічних, організаційно-методичних).  

4.3.2. Процедури при перегляді освітньо-наукових програм. 

Оновлення ОНП– процедури, які в результаті проведеного моніторингу 

ОНП, передбачають внесення змін у відповідні ОК ОНП в частині їх методів 

навчання, тематики, критеріїв оцінювання, форм поточного контролю. Такі 

локальні зміни щодо актуалізації змісту навчальних дисциплін, застосування 

педагогічних технологій навчання, різних засобів доставки навчального 

контенту, форм взаємодії учасників освітнього процесу тощо, можуть 

здійснюватися членами робочої групи, викладачами, які забезпечують освітній 

процес за освітньо-науковою програмою. 

Удосконалення ОНП– процедури, які в результаті проведеного 

моніторингу ОНП передбачають суттєві якісні зміни мети та/або фокусу, 

компетентностей, ПРН, назв ОК, матриць ОНП тощо. Обговорення та 

затвердження вдосконаленої освітньої програми здійснюється за процедурою, 

визначеною в п. 3.3-3.8 даного Положення. 

4.4. Скасування (закриття) освітньо-наукової програми може бути  
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 у разі змін законодавчої та нормативної бази;  

 з ініціативи освітньо-наукової секції вченої ради Інституту – в разі 

відмови від її реалізації;  

 з ініціативи дирекції Інституту в разі відсутності набору вступників на 

ОНП упродовж 3 років після закінчення навчання останнього курсу за 

ОНП; 

 якщо за результатами процедур зовнішнього та/або внутрішнього 

оцінювання якості ОНП отримані висновки про низьку якість ОНП.  

Рішення про скасування ОНП, що реалізується в Інституті, ухвалює вчена 

рада Інституту на підставі висновків відповідної комісії.  

 

5. Права, обов’язки та відповідальність гаранта та членів проектної/ 

робочої групи 

5.1. Гарант ОНП підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня докторів філософії– це науково-педагогічний або 

науковий працівник, який/яка працює за основним місцем роботи в Інституті, 

несе відповідальність за якість освітньо-наукової програми, має науковий 

ступінь та/або вчене звання за відповідною чи спорідненою до освітньо-

наукової програми спеціальністю, або належний досвід роботи в галузі.  

5.1.1. Гарант ОНП є штатним науково-педагогічним або науковим працівником 

Інституту, який відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів вищої освіти. 

5.1.2. Гарант ОНП підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня докторів філософії  не може одночасно очолювати інші 

ОНП.  

5.1.3. Кандидатури гаранта ОНП та членів проєктної/робочої групи певної 

спеціальності обговорюються на засіданні освітньо-наукової секції  вченої ради 

Інституту, ухвалюються протоколом засідання секції та призначаються наказом 

директора Інституту.  

5.1.4. Гарант ОНП несе персональну відповідальність за забезпечення якості 

навчання на освітньо-науковій програмі, своєчасне надання інформації з 

моніторингу і перегляду ОНП та її акредитацію.  

5.1.5. Гарант ОНП відповідає за організацію роботи робочої/проєктної групи, 

розроблення, документальне, кадрове забезпечення для започаткування та 

провадження освітньої діяльності за ОНП.  

5.1.6. Гарант ОНП спільно з відділом науково-технічної інформації та  особою, 

відповідальною за аспірантуру, забезпечують актуальність інформації в ЄДЕБО 

та на офіційному сайті Інституту. 
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5.1.7. Гарант ОНП взаємодіє з структурними/функціональними підрозділами 

Інституту з питань, пов’язаних із реалізацією ОНП.  

5.1.8. Повноваження гаранта ОНП можуть бути розширені за рішенням вченої 

ради Інституту та затверджені директором Інституту.  

5.2. Члени проєктної/робочої групи– визначені наказом директора 

Інститутунауково-педагогічні та/або наукові працівники, які відповідальні за 

освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності, можуть працювати в структурному підрозділі Інституту. 

5.2.1. Члени проєктної/робочої групи зобов’язані виконувати доручення гаранта 

ОНП у частині делегованих повноважень.  

5.2.2. Члени проєктної/робочої групи можуть вносити пропозиції щодо внесення 

змін в ОНП на етапах її розроблення, моніторингу, перегляду та оновлення.  

5.2.3. Повноваження членів проєктної/робочої групи ОНП можуть бути 

розширені за рішенням вченої ради Інституту та затверджені директором 

Інституту. 

 

6. Прикінцеві положення 

Відомості про ОНП розміщуються на сайті Інституті.  

Відповідальними за формування й зберігання паперових документів щодо 

портфоліо ОНП є її гарант і зам.директора з наукової роботи.  

Відповідальними за повноту й своєчасність розміщення інформації про 

ОНП на сайті Інституту та в ЄДЕБО єгарант ОНП, відділ науково-технічної 

інформації та особа, відповідальна за аспірантуру. 

Положення підлягає перегляду та доопрацюванню, відповідно до змін 

нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Усі зміни та доповнення до цього Положення  схвалюються рішенням  

вченої ради Інституту та затверджуються директором Інституту. 
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