ВІДЗИВ

на освітньо-наукову програму третього освітнього рівня «доктор філософії»
спеціальності 184 «Гірництво» Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»
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.
Знайомство з освітньо-науковою програмою та спілкування з колегами університету, а
також мій особистий досвід роботи в академічному інституті з гірничою проблематикою
дозоляють мені висказати своє судження щодо покращення контенту окремих навчальних
дисциплін.
Компетентнісний підхід до інновацій та проектування вищої освіти дозволяє
реалізувати цілісність бачення розвитку гірничої науки та її значення у розбудові
суспільства. Є чітке розуміння проектних компетенцій з результатами навчання освітньої
програми та їх реалізація в навчальних дисциплінах та практичній підготовці. Логічне
викладання та послідовність розташування навчальних дисциплін у навчальному плані
дозволяє дотримуватись процедур засвоєння компетенцій, що дозволяє аспіранту
правильно керуватися при виконанні наукової роботи.
Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньо-наукової програми актуальні для
аспірантів, здобувачів, викладачів, роботодавців.
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.
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 та розвитку
суспільного життя.
Користуючись наданою мені можливістю, хочу внести пропозиції щодо покращення
контенту навчальних дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень», а
саме треба приділити більшу уваги застосуванню цифрових технологій щодо геомеханіки
гірського масиву та обробці результатів дослідження, а також визначення наукової
новизни. Треба доповнити компетенціями щодо статистичних методів опрацювання
результатів наукових досліджень.
На мою думку, це значно покращить підготовку аспірантів і дозволить якісно
проводити наукові дослідження.
Загалом є підстави вважати, що освітньо-наукова програма підготовки майбутніх
докторів філософії спеціальності 184 Гірництво у Національному технічному університеті
«Дніпровська політехніка» є актуальною, відповідає викликам і проблематиці сучасної
гірничодобувної галузі.

Заступник директора з і
ІГТМ ім. М.С. Поляков;
чл.-кор. НАН України,
д.т.н., старший наукови

О.П. Круковський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦКСТАЛЬ» МЕТАЛЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

вулиця Торгівельна, буд 106А
місто Покровськ, Донецька обл.,
85300, Україна
Приймальня: +380 44 394 8087
Канцелярія: +380 6239 2 0500
E-mail: office@donetsksteel.com.ua

Вих. № 12-187 від 06.05.2020 г.
ВІДГУК
на освітньо-наукову програму третього освітнього рівня «доктор філософії»
спеціальності 184 «Гірництво» Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»
Аналізуючи структуру, підходи до проектування, заплановані результати навчання,
контент дисциплін, за рахунок яких досягаються поставлена мета освітньо-наукової
програми рівня «доктор філософії» спеціальності 184 Гірництво, можна зробити наступні
висновки.
По-перше, заплановані результати навчання дозволяють сформувати у здобувача чіткі
компетентності, які дозволяють йому вільно орієнтуватися у сучасних наукових тенденціях
гірництва, інтегруватися у міжнародний гірничий науковий простір, притягуючи у
предметну область своїх досліджень передові наукові результати світового рівня, в одно
час набути викладацьких навичок, які корисні для його подальшої науково-педагогічної
діяльності.
По-друге, структура навчального плану дозволяє набувати необхідних компетентностей
системно, від загально-наукових до спеціальних, а наявність можливості вибору
додаткових дисциплін дозволяє спрямувати розвиток дослідника у напрямку, який
притаманний його напрямку наукових досліджень.
По-третє, програмою передбачена велика кількість практичної підготовки, яка дозволяє
реалізувати на практиці набуті здобувачем викладацькі навички та навички дослідника.
Слід також відмітити, що програма дозволяє здобувачеві набувати також соціальні
компетентності (так звані soft-skills), що надає йому конкурентні переваги на ринку праці,
при цьому не тільки в сфері науки і освіти, а й в роботі на виробництві.
Проте, на мою думку, програма може бути покращена щодо надання здобувачам більш
широких компетентностей з питань захисту інтелектуальної власності, оскільки в умовах
інтегрування української науки у світовий науковий простір проблема регулювання питань
інтелектуальної власності стає все більш актуальною, та й в умовах інноваційного
спрямування економіки цей аспект також є важливим для захисту інтелектуальної
власності наукових розробок.
В цілому, є підстави вважати, що освітньо-наукова програма підготовки здобувачів рівня
«доктор філософії» спеціальності 184 Гірництво у Національному технічному університеті
«Дніпровська політехніка» є актуальною, відповідає викликам і сучасної проблематиці
гірничовидобувної галузі.
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