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1. Загальні положення 

1.1. Положення про розробку та реалізацію освітньо-наукових програм 

ІТГІП НАН України (далі – Положення) є невід’ємною складовою системи 

забезпечення якості освітньо-наукової діяльності та якості вищої освіти 

(Системи управління якістю Інституту телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору НАН України). 

1.2. Положення розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», інструкцій МОН України, Стандартів і рекомендацій 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standarts and 

Guidelines for Qualiry Assurance in the European Higher Education Area), ДСТУ 

9001:2015, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 

та інших нормативно-правових актів. 

1.3. Положення регулює порядок розроблення, реалізації та моніторингу 

освітньо-наукових програм ІТГІП НАН України. 

1.4. Освітньо-наукова програма  ( далі – ОНП) - система освітніх і наукових 

компонентів на третьому рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), яким повинен оволодіти здобувач освіти 

ступеня доктор філософії. 

1.5. Освітньо-наукова програма повинна включати не менше чотирьох 

складових, що передбачають набуття аспірантом компетентностей відповідно до 

Національної рамки кваліфікації: здобуття глибинних знань із спеціальності, за 

якою аспірант проводить дослідження; оволодіння загальними науковими 

(філософськими) компетентностями; набуття універсальних навичок 

дослідника; здобуття мовних компетентностей. 

1.6. Наукова складова передбачає проведення власного наукового 

дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації. 



1.7. Освітньо-наукова програма відповідає вимогам стандарту вищої освіти 

щодо:  

- обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

- перелік компетентностей, якими повинен володіти здобувач; 

- нормативного змісту підготовки здобувачів, сформульованого у термінах 

результатів навчання; 

- форма атестації здобувачів вищої освіти; 

- вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти. 

1.8. Освітньо-наукова програма може бути розроблена та реалізована ІТГІП 

НАН  України в межах Ліцензованої спеціальності. 

1.9. Назва освітньо-наукової програми відповідає назві спеціальності 

(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 

року № 1151).  

1.10. Обов'язковим є забезпечення можливості вибору аспірантом 

навчальних дисциплін у межах, передбачених освітньою складовою відповідної 

освітньо-наукової програми та навчальним планом в обсязі, що становить не 

менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС. 

2. Порядок розроблення та запровадження освітніх програм 

2.1. Завідувач відділу аспірантури і докторантури складає проект 

розпорядження, щодо формування груп забезпечення спеціальності (далі - група 

забезпечення) з розробки освітньо-наукових програм,  у додатку до якого 

наводить склад групи і подає його на затвердження в установленому порядку. 

2.2.   Група забезпечення формується відповідно до п. 26 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. До складу групи 

включаються провідні науково-педагогічні працівники ІТГІП НАН України, 

підприємницького середовища/органів державної влади/ громадських 

організацій, аспіранти. 



2.3. Керівником групи забезпечення спеціальності (гарантом освітньо-

наукової програми) призначається доктор наук,  який має не менше однієї статті 

у періодичному виданні, яке включено до однієї з наукометричних баз, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection (вимоги щодо публікацій вводиться в 

дію через 3 роки після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 р № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187», а також має належним чином 

підтверджений досвід міжнародної діяльності за фахом, публікації у іноземних 

виданнях та/або участь у міжнародних конференціях та/або стажування за 

кордоном, інше. Керівник групи забезпечення (гарант освітньо-наукової 

програми) у своїй діяльності керується вимогами положення «Про організацію 

освітнього процесу здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктора 

філософії» в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору 

НАН України та несе відповідальність за якість освітньо-наукової програми. 

2.3.1. Керівник проектної групи призначається гарантом освітньо-наукової 

програми та відповідає за її реалізацію на весь термін навчання. Керівник 

проектної групи може бути гарантом лише однієї освітньо-наукової програми. 

2.3.2. Склад проектної групи затверджується наказом директора Інституту. 

2.3.3. Будь-які зміни до складу проектної групи здійснюються наказом 

директора Інституту. 

2.4. Робоча група:  

2.4.1 Проводить моніторинг аналізує ситуацію на ринку праці вивчає, 

аналогічні ОНП у закладах вищої освіти України та закордону.  

2.4.2. Досліджує існуючу та прогнозну ситуацію в контексті законодавчих 

та інституційних реформ.  

2.4.3 Вивчає та аналізує дані приймальної комісії щодо кон'юнктури 

прийому випускників не менше ніж за останні 5 років. 

2.4.4. Вивчає та аналізує кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.  

2.4.5. Визначає кінцеві результати навчання. 



2.4.6. Розробляє проект ОНП відповідно до затвердженого переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти в ІТГІП НАН України (Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.04.2015  № 266) та презентує його у доступній формі зацікавленим фахівцям 

для погодження і підтримки щодо доцільності введення відповідної ОНП. 

2.4.7. Вносить у разі необхідності корективи до проекту та складає освітньо-

наукову програму за встановленою формою. 

2.5. Група забезпечення спеціальності розробляє обгрунтування проекту 

ОНП, структурно-логічну схему викладання дисциплін та представляє його на 

засіданні вченої ради ІТГІП НАН України. На засідання запрошуються усі 

зацікавлені особи, в тому числі члени групи. 

2.6. За умови ухвалення вченою радою проекту ОНП розробляється проект 

навчального плану, відбувається його затвердження вченою радою ІТГІП НАН 

України у встановленому порядку, призначення керівника групи забезпечення 

спеціальності (гаранта освітньо-наукової програми) та включання правил 

прийому до ІТГІП НАН України. Проводиться актуалізація необхідних 

документів. 

2.7. Навчання проводиться в межах ліцензійного обсягу, виділеного на 

спеціальність.  

3. Порядок моніторингу та удосконалення освітньо-наукових 

програм 

3.1. Освітньо-наукові програми регулярно переглядаються і 

удосконалюються для забезпечення їх відповідності вимогам.  

3.2. Моніторинг та удосконалення освітніх наукових програм ІТГІП НАН 

України проводиться з метою забезпечення відповідності встановленим цілям 

діяльності, а також потребам аспірантів, суспільству в цілому. Про будь-які дії 

заплановані або вжиті за результатом удосконалення інформуються всі 

зацікавлені сторони.  

3.3. Регулярний моніторинг та удосконалення освітнього наукових програм 

ІТГІП НАН України  організовує керівник групи забезпечення із залученням її 



членів, з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг, формування 

конкурентоспроможних компетентностей та створення сприятливого 

ефективного освітнього середовища для аспірантів. 

3.4. Критерії, за якими відбувається  моніторинг та удосконалення освітньо-

наукових програм ІТГІП НАН України формуються як у результаті зворотнього 

зв'язку з науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, 

випускниками, партнерами та іншими стейкхолдерами, так і внаслідок 

прогнозування розвитку спеціальності та потреб суспільства.  

3.5. Моніторинг та удосконалення освітньо-наукових програм ІТГІП НАН 

України включають визначення: 

- змісту ОНП за результатами освітніх досліджень у відповідній галузі знань 

з метою забезпечення їх відповідності сучасним вимогам;  

-змін потреб суспільства;  

-очікувань, потреб та ступеня задоволення аспірантів стосовно ОНП. 

3.6. Оновлені освітньо-наукової програми узгоджуються і затверджуються 

вченою радою ІТГІП НАН України та вводяться в дію наказом ІТГІП НАН 

України.  

3.7.   Оновлені освітньо-наукові програми є складовою внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти системи 

управління якістю ІТГІП НАН України, включаються до Інформаційних пакетів 

ЄКТС, які щорічно оприлюднюються на офіційному сайті ІТГІП НАН України. 
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