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ВСТУП 

 

Освітня програма розроблена за спеціальністю 051 «Економіка» для третього 

(доктор філософії) освітньо-наукового рівня вищої освіти. 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів докторів філософії; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка»; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі ОНП: 

– здобувачі науково-освітнього рівня, які навчаються в ДВНЗ «Національний 

гірничий університет»; 

– викладачі ДВНЗ «Національний гірничий університет», які здійснюють 

підготовку докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка»; 

– спеціалізовані вчені ради за спеціальністю 051 «Економіка»; 

– приймальна комісія ДВНЗ «Національний гірничий університет».  

ОНП поширюється на кафедри університету, які беруть участь у підготовці 

фахівців ступеня докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» 

 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1.1. Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти 

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий 

університет» 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Доктор філософії 

Доктор філософії з економіки 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Економіка  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, 40 кредитів ЄКТС. 

Наукова складова освітньо-наукової програми  передбачає 

проведення власного наукового дослідження та оформлення його 

результатів у вигляді дисертації відповідно до законодавства. 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася  

Цикл/рівень НРК України – 9 рівень,  FQ-EHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 9 

рівень 

Передумови Наявність диплому спеціаліста (магістра) з економіки або інших 

спеціальностей 

Мова(и) викладання Навчання українською мовою 
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Термін дії освітньої 

програми 

4 роки. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://as-doc.nmu.org.ua/ua/ 

 

1.2. Мета освітньої програми 

Забезпечити формування загальних та фахових компетентностей, що дозволяють проведення 

власних наукових досліджень з економіки, результати яких мають наукову новизну, теоретичну 

та практичну цінність.  

1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область  05 «Соціальні та поведінкові науки», 051 «Економіка» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова  

Опис предметної області Об’єкт: теорія, методологія наукового дослідження, феномени, 

явища і проблеми сучасних економічних відносин.  

Цілі навчання: підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації, 

здатних формулювати і розв’язувати наукові та практичні 

економічні проблеми, що характеризуються невизначеністю умов 

і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії 

і концепції в галузі економіки. 

Методи, методики та технології: система загальнонаукових та 

спеціальних методів, методик та технологій, застосування яких 

уможливлює виконання оригінального наукового дослідження, 

результати якого мають важливе теоретичне і практичне значення. 

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення, методичний 

інструментарій для проведення наукових економічних досліджень. 

Особливості програми Програма містить цикли загальної та професійної підготовки, у 

тому числі педагогічну практику.   

Зміст наукової складової програми визначається індивідуальним 

навчальним планом аспіранта. 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Науково-викладацька діяльність: 

Керівники науково-дослідних підрозділів (1237), керівники 

проектів та програм (1238), викладачі університетів та вищих 

навчальних закладів (231), професори та доценти (2310.1), наукові 

співробітники (2351.1).  

Адміністративна діяльність у державних закладах та закладах 

освіти: 

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади 

(1229.1), керівні працівники апарату місцевих органів державної 

влади та місцевого самоврядування (1229.3), керівники підрозділів 

у сфері освіти та виробничого навчання (1229.4), керівники 

підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин  (1232), 

професіонали в сфері державної служби, фінансів, банківської 

справи, страхування, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та 

зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, 

раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності (241). 

Управлінська діяльність у бізнес-секторі: 

Керівники підприємств, установ та організацій (12), керівники 

виробничих та інших основних підрозділів (122), керівники 
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фінансових підрозділів (1233), керівники банківських установ та 

страхових компаній (13), менеджери (управителі) підприємств, 

установ, організацій та їх підрозділів (14). 

Місця працевлаштування: Посади у підрозділах наукових та 

державних установ, профільних кафедрах університетів, в органах 

державної та місцевої влади, на підприємствах та в організаціях. 

Подальше навчання Доктор філософії має можливість навчатися за науковою 

програмою на десятому кваліфікаційному рівні згідно з 

Національною рамкою кваліфікацій галузі знань «Соціальні та 

поведінкові науки» або суміжних галузей знань; отримувати 

додаткову  післядипломну освіту, отримувати дослідницькі гранти 

і стипендії. 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка 

презентацій, наукових статей, тез доповідей, диcертаційної 

роботи). 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень аспірантів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення 

кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) результатів 

навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання аспіранта, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів за 

допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здійснюється на основі публічного захисту наукових 

досягнень у формі дисертації.  

Дисертаційна робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 

процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університету. 

1.6. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для третього рівня вищої освіти відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для третього рівня вищої освіти 

відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 



 7 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності 

для третього рівня вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність може здійснюватися згідно з 

вимогами чинного законодавства та за наявності відповідних 

укладених договорів. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність може здійснюватися згідно з 

вимогами чинного законодавства та за наявності відповідних 

укладених договорів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися 

згідно з вимогами чинного законодавства та за наявності 

відповідних укладених договорів.  

 

2. НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

Інтегральна компетентність доктора філософії з економіки – здатність 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових, цілісних знань та/або професійної практики. 

 

2.1. Загальні компетентності 
Шифр Компетентності 

1 2 

ЗК 1 Засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, 

оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму 

ЗК 2 Оволодіння загальнонауковими  компетентностями, спрямованими на формування 

системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного 

кругозору 

ЗК 3 Здатність до усної та письмової презентації результатів власного наукового 

дослідження та їх оприлюднення державною, англійською та/або іншою іноземною 

мовою 

ЗК 4 Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами 

та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації 

прав інтелектуальної власності  

ЗК 5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації  (у тому числі іншомовної) з 

відповідної спеціальності  
 

2.2. Спеціальні компетентності 
Шифр Компетентності 

1 2 

СК 1 Здатність ідентифікувати, формулювати та вирішувати актуальні наукові та 

прикладні соціально-економічні проблеми 

СК 2 Здатність продукувати нові ідеї та приймати науково-обґрунтовані рішення в 

професійній діяльності 

СК 3 Здатність ефективно використовувати сучасну методологію наукового пізнання та 
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новітні методи наукових досліджень  

СК 4 Здатність планувати, організовувати, проводити спеціальні наукові дослідження та 

впроваджувати їх результати 

СК 5 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність за фахом 

 

3. ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
Шифр Компетентності 

1 2 

ВК1 Здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні  дослідження, 

які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання 

ВК2 Знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем у сфері 

економіки 
 

4. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання доктора філософії 

спеціальності 51 «Економіка», що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей, подано 

нижче. 

 
 

Шифр Результати навчання 

1 2 

РН 1 Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними економічними 

теоріями і концепціями 

РН 2 Здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей 

РН 3 Володіти методологією наукового пізнання та новітніми методами наукових 

досліджень 

РН 4 Застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій і професійній діяльності, 

організації та проведенні навчальних занять 

РН 5 Виконувати наукові дослідження за обраним напрямом, обґрунтовувати і 

презентувати їх результати 

РН 6 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати 

РН 7 Опанування іноземної мови в обсязі, достатньому для представлення та обговорення в 

усній та письмовій формі результатів своєї наукової роботи  

РН 8 Здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати інформацію (у тому числі 

іншомовну), отриману з різних джерел, генерувати і продукувати власні науково-

теоретичні та практично-спрямовані ідеї на принципах академічної культури й 

доброчесності 

РН 9 Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в соціально-економічній сфері 

РН 10 Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик розвитку економічних систем різного рівня, а 

також особливостей поведінки їх суб’єктів 

РН 11 Ініціювати інноваційні проекти, забезпечувати лідерство та автономність у їх 

реалізації в професійній діяльності 

РН 12 Викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Економіка» з використанням 

сучасних технологій навчання 
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5. ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Шифр Результати навчання 
 

1 2 

РН 13 Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

рішень у сфері економіки  

РН 14 Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань 

 
 

6. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

РН 1 Формувати системний науковий світогляд, 

володіти сучасними економічними теоріями і 

концепціями 

Філософія науки та професійна етика 

Економіка сталого розвитку 

РН 2 Здійснювати критичний аналіз, оцінку і 

синтез нових ідей 

Економіка сталого розвитку 
Презентація результатів наукових досліджень 

та управління науковими проектами  

РН 3 Володіти методологією наукового пізнання 

та новітніми методами наукових досліджень 

Філософія науки та професійна етика 

Сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності 

РН 4 Застосовувати сучасні інформаційні 

технології у науковій і професійній 

діяльності, організації та проведенні 

навчальних занять 

Сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності 

Викладацька практика 

Прикладна педагогіка та психологія вищої 

школи 

РН 5 Виконувати наукові дослідження за обраним 

напрямом, обґрунтовувати і презентувати їх 

результати 

Винахідництво та реєстрація прав 

інтелектуальної власності, оцінка 

економічної ефективності інноваційних 

розробок 
Презентація результатів наукових досліджень 

та управління науковими проектами 

РН 6 Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати 

Економіка сталого розвитку 

Сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності 

РН 7 Опанування іноземної мови в обсязі, 

достатньому для представлення та 

обговорення в усній та письмовій формі 

результатів своєї наукової роботи 

Іноземна мова професійного спрямування 
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Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

1 2 3 

РН 8 Здійснювати пошук, аналізувати та критично 

осмислювати інформацію (у тому числі 

іншомовну), отриману з різних джерел, 

генерувати і продукувати власні науково-

теоретичні та практично-спрямовані ідеї на 

принципах академічної культури й 

доброчесності 

Філософія науки та професійна етика 

Сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності 

Іноземна мова професійного спрямування 
 

РН 9 Формулювати наукові гіпотези й завдання, 

обирати інноваційні напрями, методи й 

моделі вирішення проблем в соціально-

економічній сфері 

Економіка сталого розвитку 

Винахідництво та реєстрація прав 

інтелектуальної власності, оцінка 

економічної ефективності інноваційних 

розробок 

РН 10 Демонструвати вміння абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик розвитку 

економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів 

Економіка сталого розвитку 
Презентація результатів наукових досліджень 

та управління науковими проектами 

РН 11 Ініціювати інноваційні проекти, 

забезпечувати лідерство та автономність у їх 

реалізації в професійній діяльності 

Винахідництво та реєстрація прав 

інтелектуальної власності, оцінка 

економічної ефективності інноваційних 

розробок 
Презентація результатів наукових досліджень 

та управління науковими проектами 

РН 12 Викладати фахові дисципліни зі 

спеціальності «Економіка» з використанням 

сучасних технологій навчання 

Прикладна педагогіка та психологія вищої 

школи 

Викладацька практика 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

РН 13 Використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування рішень у 

сфері економіки 

Методологія управління науковими 

проектами 

Моніторинг соціально-економічного 

розвитку суб’єктів господарювання 

Сучасні моделі публічного 

адміністрування діяльності суб’єктів 

господарювання 

РН 14 Знати та критично оцінювати теорії, 

положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і 

практичних завдань 

Комплексне забезпечення економічної 

безпеки 

Управління змінами та розвитком 

суб’єктів господарювання 

Економіка ресурсного забезпечення в 

умовах глобалізації 

 



 11 

7. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Ш
и

ф
р

 

Зміст підготовки 

обсяг підготовки 
Форма 

звітності 
кредитів 

ECTS 
годин 

 1, Цикл загальної підготовки 27 810  

 1.1. Гуманітарна підготовка 13 390  

ОК 1 1.1.1 Прикладна педагогіка та психологія вищої школи 3 90 залік 

ОК 2 1.1.2 Іноземна мова для науки та освіти 6 180 іспит 

ОК 3 1.1.3 Філософія науки та професійна етика 4 120 іспит 

 1.2 Загальнонаукова підготовка 6 180  

ОК 4 1.2.1 Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної 

власності, оцінка економічної ефективності інноваційних 

розробок 

3 90 іспит 

ОК 5 1.2.2 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності 3 90 залік 

 1.3 Практична підготовка 8 240  

ПП 1 1.3.1 Презентація результатів наукових досліджень та 

управління науковими проектами 
5 150 залік 

ПП 2 1.3.3 Викладацька практика 3 90 залік 

 2 Цикл професійної підготовки 13 390  

 2.1 Нормативні дисципліни 3 90 іспит 

ОК 6 2.1.1. Економіка сталого розвитку 3 90 залік 

 2.2 Дисципліни вільного вибору аспірантів 10 300 заліки 

 Варіант №1    

ВД 1 Комплексне забезпечення економічної безпеки  5 150 залік 

ВД 2 Методологія управління науковими проектами 5 150 заліки 

 Варіант №2    

ВД 3 Управління змінами та розвитком суб’єктів господарювання  5 150 залік 

ВД 4 Моніторинг соціально-економічного розвитку суб’єктів 

господарювання 
5 150 заліки 

 Варіант №3    

ВД 5 Економіка ресурсного забезпечення в умовах глобалізації 5 150 залік 

ВД 6 Сучасні моделі публічного адміністрування діяльності 

суб’єктів господарювання 
5 150 залік 

 Загалом за навчальною компонентою освітньо-наукової 

програми 
40 1200  

 3. Науково-дослідницька діяльність    

НД-1 

3.1. Теоретична робота 

 

звіт 

3.2. Експериментальна робота звіт 

3.3. Публікація статей стаття 

3.4. Апробація роботи на конференціях тези 

3.5. Оформлення і представлення дисертаційної роботи звіт 

3.6. Захист дисертаційної роботи захист 

Примітка:  
Здобувачами науково-освітньої програми обирається один із варіантів дисциплін вільного вибору 

аспірантів 

У цьому документі використовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до яких 

належать блоки змістових модулів навчальних дисциплін: 

ОК – освітні компоненти; ВД – вибіркові дисципліни; 

ПП – практична підготовка;   

НД- науково-дослідницька діяльність. 
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8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання 

подана нижче. 

 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Шифри освітніх компонентів 

Р
іч

н
и

й
 о

б
ся

г
, 
к

р
ед

и
т
и

 Кількість освітніх 

компонент, що 

викладаються 

протягом 

се
м

е
ст

р
у

 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
г
о
 

р
о
к

у
 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

1 ОК 1; ОК 2  
 

18 

2 4 

 

2 ОК 3; ПП 1 
2 

 

2 

 

3 ОК 4; ОК 5; ОК 6   
 

22 

3 6 

 

4 ПП 2; ВД 1; ВД 2 (ВД 3; ВД 4; ВД 5; ВД 6) 
3 

 

9. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО – НАУКОВОЇ  ПРОГРАМИ  
 

Компе-

тентності 

Компоненти освітньо-наукової  програми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПП 1 ПП 2 

ВД 1 

(ВД 3) 

(ВД 5) 

ВД 2 

(ВД 4) 

(ВД 6) 

ЗК 1.    +   +     

ЗК 2.    +   +     

ЗК 3  +         

ЗК 4.  +   + +  +    

ЗК 5.   +   +      

СК 1.       +     

СК 2.     +       

СК 3.      +  +    

СК 4.        +    

СК 5.  +       +   

ВК 1       +   + 

ВК 2      +   +  
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10. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО – 

НАУКОВОЇ  ПРОГРАМИ 

 

Програмні 

результати 

навчання  

Компоненти освітньо-наукової  програми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПП 1 ПП 2 

ВД 1 

(ВД 3) 

(ВД 5) 

ВД 2 

(ВД 4) 

(ВД 6) 

РН 1 

 
  +   +     

РН 2 

 
     + +    

РН 3 

 
  +  +      

РН 4 

 
   + +   +   

РН 5 

 
   +   +    

РН 6 

 
    + +     

РН 7 

 
 +         

РН 8 

 
  +  +      

РН 9 

 
   +  +     

РН 10 

 
     + +    

РН 11 

 
   +   +    

РН 12 

 
+       +   

РН 13 

 
         + 

РН 14 

 
        +  
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11. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Принципи та процедури забезпечення 

якості освіти 

визначаються Положенням про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти ДВНЗ 

«Національний гірничий університет» 

Моніторинг та періодичний перегляд 

освітніх програм 

визначаються Положенням про організацію 

освітнього процесу в ДВНЗ «Національний 

гірничий університет» 

Щорічне оцінювання здобувачів вищої 

освіти 

визначаються Положенням про оцінювання в 

ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників 

визначаються Положенням про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, затвердженого наказом 

Міністерства освіти, науки, молоді і спорту 

України від 24.01.2013 р.  № 48, СВО НГУ 

ПК - 15 «Підвищення кваліфікації та 

стажування» 

Наявність необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу 

визначається вимогами до матеріально-

технічного забезпечення 

Наявність інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім 

процесом 

визначається Положенням про організацію 

освітнього процесу в ДВНЗ «Національний 

гірничий університет» 

Публічність інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

розміщення на сайті ДВНЗ «Національний 

гірничий університет» у відкритому доступі 

Запобігання та виявлення академічного 

плагіату 

перевірка на плагіат 
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12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних матеріалів 

міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1. ESG [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-

and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – режим доступу:  

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf 

4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

5. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx 

6. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор України 

КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html 

7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: Схвалено 

сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України протокол 

від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://mon.gov.ua/ 

8. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 

9. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003-2010: наказ 

Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508 

10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 

11. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: наказ МОН України від 06.11.2015  № 1151 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 

12.  Постанова Кабінету міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у закладах вищої освіти (наукових установах). [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160261.html 

 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому здобувачів 

освітньо-наукового рівня навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в дію з 1-го 

вересня 2017 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін нормативної 

бази України в сфері вищої освіти. 
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