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ВІДЗИВ
на освітньо-наукову програму третього освітнього рівня «доктор філософії» 

спеціальності 184 «Гірництво» Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка»

З урахуванням економічного зростання економічних показників залізорудних кар'єрів 
України, пріоритетами державної політики України в галузі освіти і науки є підготовка не 
тільки висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійними програмами підготовки. 
Окрім фахівців з вищою освітою, високотехнологічне підприємство має піклуватися про 
розвиток наукових розробок і впровадження їх у виробництво.

Державна політика в галузі освіти орієнтована на триступеневу підготовку наукових 
співробітників з високим інтелектуальним потенціалом та фаховими компетенціями, що 
дають можливість аспіранту бути здатними до самореалізації і саморозвитку. У зв'язку із 
цим для гірничих підприємств є нагальна потреба у підготовці фахівців науковців за 
освітньо-науковою програмою третього освітнього рівня «доктор філософії» 
спеціальності 184 «Гірництво».

Знайомство з освітньо-науковою програмою та захист кандидатської дисертації на 
спеціалізованій Вченій раді Д 08.080.02 за спеціальністю 05.15.03 «Відкрита розробка 
родовищ корисних копалин» дозоляють мені висказати своє судження щодо процесу 
підготовки майбутніх науковців.

Даною освітньо-науковою програмою логічного передбачено наукові практики метою 
яких, є формування умінь та навичок науково-професійної підготовки фахівця з гірництва 
безпосередньо, як на виробництві так і на базі наукових установ та закладів вищої освіти. 
Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньо-наукової програми актуальні для 
аспірантів, здобувачів, викладачів, роботодавців.

В програмі суттєвим є те, що аспірант має можливість обирати навчальні дисципліни 
які допоможуть йому отримати знання при виконанні наукової роботи в залежності від 
складності виконання дисертаційної роботи та її унікальності. В той же час у програми є 
всі необхідні складові для інтегрального усвідомлення проблем гірництва, інноваційних 
технологій у науковій та виробничій діяльності, а також розвитку суспільного життя.

Користуючись наданою мені можливістю хочу внести пропозиції щодо покращення 
контенту навчальних дисциплін, пов'язаних з розвитком комунікабельності та умінню 
формувати наукову думку на професійному рівні. Вважаю за необхідне доповнити 
компетенціями дисципліни, які в подальшому дозволять фахівцю розширити 
міжнаціональне спілкування з сучасних проблем ц гірництві. На мою думку це значно 
покращить підготовку аспірантів і дозволить підвищити якість проведення наукових 
досліджень.

Враховуючи перелічене, є підстави вважати, що освітньо-наукова програма 
підготовки докторів філософії спеціальності 184 Гірництво у Національному технічному 
університеті «Дніпровська політехніка» є актуальною, відповідає сучасним викликам і 
проблематиці гірничодобувної галузі.

Головний гірник
ГІрАТ «Полтавський ГЗК», к.т.н. Д.В. Вінівітін





 

  



 






