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підготовки доктора філоспфп
рівень вищої осніт ретіи (освітньстнауювий) ріьень

спеціальність 122 Комп'ютерні науки
галузь знань 12 Інформаційні технології

Представлена освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії
за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки розроблена 1нститутом

телекомуні аціи і глобального інформаційного простору НАН України та є

системою документів. затверджених у вшаноьпеному порядку із врахуванням
чинних вимог. зокрема. вимог дев”ятоґо рівня національної рамки
кваліфікації, вимог ринку праці та академічної спільноти.

Освітня програма забезпечує повноцінну освітню і наукову підготовку
аспіранто. сіоіадовї елементи навчальних планів забезпечують отримання
аспірантами методологічних. професійних, соціальних. мовних та
дослідницьких компетентностей. а також специфічних компетентношей у

галузі інформаційних технологій Компонентами програми аспірантам
забезпечено вміння використовувати академічну українську іа іноземну мови
у професійній діяльності га дослідженнях.

Зміст освітньотпауконої програми відповідає науковим інтересам
аспірантів. що навчаються за програмою. і забезпечує 'хню повноцінну
підготовку до дослідницької та викладацької діяльності При проектуванні
змісту програми враховані тенденції розвитку спеціальності. Аспірантам
забезпечена можливість вільного вибору дисциплін. Програмою передбачено
обговорення проміжних результатів досліджень аспірантів. Кваліфікація
викладачів, які працюють за програмою. ьідповідас вимогам третього
освітнього рівня.

Структура освітньо.наукової програми містить такі характеристик-и, як
Мета освітньої програми. Характеристика освітньої програми. Придатність
випускників до працевлаштування та подальшого навчання. Викладання та
оцінювання. Програмні компетентності, Програмні результати навчання,
Ресурснс забезпечення реалізації програми, Академічна мобільність,

представлено перелік компонент оспітньо-ндукової програми та їх логічна
послідовність, визначено форму атестації здобувачів вищої освіти.



Освоєння аспірантами освітньотпаукової програми в повному обсязі

надасть їм здатність реаґязуввти комплексні проблеми в галузі
інформзційних технологій, що передбачає глибоке переосмислення наявних та

створення нових цілісних знань та професійної практики.

Отже розроблена освітню-наукова програма підготовки доктора
філософії за спецішхьніс'по 122 Компютерні науки відповідає аалвпепому

третьому рівніо вищої освіти, а її реалізація дозволяє сформувати
коьптстонтності у відповідності до вимог дев'ятого рівня Національної рамки
кваліфікації та забезпечити відповідність програмних реаульгагів навчання
вимогам стейкхопдерів.
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