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І. Загальні положення

1.1. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (далі -  
Здобувач) здійснюється:

- в аспірантурі Університету за очною (денною, вечірньою) або заочною 
формою навчання;

- поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково- 
технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в 
Університеті).

1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, 

зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти (наукова установа) на 
проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

1.4. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним 
замовленням, і вартість такої підготовки визначаються Вченою радою 
Університету з урахуванням ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії 
Університету, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої 
освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового 
керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають 
право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої 
освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету 
здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

1.6. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі 
здійснюється:

- на підставі міжнародних договорів, укладених між Університетом та 
закладами вищої освіти (науковими установами) інших країн про міжнародну 
академічну мобільность;

- за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).
1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Університеті, мають рівні 

права та обов'язки.
1.8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 

кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).
1.9. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або 

науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в Університеті, 
мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза



аспірантурою в Університеті без переривання трудової діяльності або під час 
перебування у творчій відпустці.

1.10. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, 
які прикріплені до Університету для реалізації свого права на здобуття вищої 
освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове 
керівництво здійснюється здійснюється за кошти Університету за умови 
укладання окремого договору.

II. Організація та проведення вступних випробувань до аспірантури
2.1. Вступ до аспірантури, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, 

здійснюється на конкурсній основі відповідно Умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти, затверджених МОН України, та поточних Правил 
прийому до Університету.

2.2. Організаційні заходи щодо прийому до аспірантури іноземців та осіб 
без громадянства здійснює управління міжнародної освіти та документального 
супроводу вступу.

2.3. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 
вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань 
допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи 
згідно з поточними Правилами прийому до Університету.

2.4. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, 
визначається поточними Правилами прийому до Університету.

2.5. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 
за кордоном ступінь (рівень) освіти (надалі -  Документ), обов'язковою є 
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року 
№504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту».

2.6. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються 
відповідно до поточних Правил прийому до Університету.

2.7. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури 
здійснюється відповідно до поточних Правил прийому до Університету.

2.8. Для проведення вступних випробувань до аспірантури за відповідною 
спеціальністю створюються предметні екзаменаційні комісії під головуванням, 
як правило, гарантів освітньо-наукової програми доктора філософії з обраної 
спеціальності. Предметні екзаменаційні комісії призначаються президентом 
Університету.

2.9. Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на 
офіційному сайті Університету.

2.10. Конкурсний бал вступника, рейтинговий список вступників до 
аспірантури формуються відповідно до поточних Правил прийому до 
Університету.

2.11. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу 
до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
2.12. До складу предметних комісій включаються доктори філософії 

(кандидати наук) та доктори наук, які проводять наукові дослідження за 
відповідною спеціальністю. До складу предметних комісій можуть бути



включені також представники інших закладів вищої освіти (наукових установ), 
із якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про 
спільне керівництво дослідженнями аспірантів та/або про спільне виконання 
освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів 
філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між 
Університетом і науковою установою.

До складу предметної комісії з іноземної мови за рішенням Вченої ради 
інституту можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і 
вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і можуть 
кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

2.13. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 
Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника за процедурою, 
визначеною поточними Правилами прийому до Університету.

Рішення Приймальної комісії про зарахування до аспірантури 
затверджується наказом президента Університету, який оприлюднюється в 
установленому порядку.

III. Порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії поза аспірантурою

3.1. Здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою 
мають право особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) та є 
штатними науковими або науково-педагогічними працівниками Університету.

Термін подання документів до відділу аспірантури та докторантури для 
прикріплення здобувачем -  щороку з 01 вересня по 25 вересня.

3.2. Перелік документів, необхідних для прикріплення здобувачем вищої 
освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою:

- заява;
- копії диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
- анкета;
- копія трудової книжки, засвідчена за місцем роботи;
- дослідницька пропозиція здобувана вищої освіти з візою завідувача 

кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
- витяг із протоколу засідання кафедри про презентацію дослідницької 

пропозиції та рекомендацію щодо прикріплення особи здобувачем вищої освіти 
ступеня доктора філософії поза аспірантурою;

- висновок наукового керівника про дослідницьку пропозицію здобувана;
- список опублікованих наукових праць та винаходів;
- підписаний здобувачем окремий договір, зазначений у п. 1.10 цього 

Положення.
Початок підготовки прикріплених здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою -  щороку з 01 жовтня.

IV. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в
Університеті

4.1. Здобувану вищої освіти ступеня доктора філософії одночасно з його 
зарахуванням до аспірантури (або прикріпленням здобувачем поза 
аспірантурою) відповідним наказом президента Університету призначається



науковий керівник із числа наукових або науково-педагогічних працівників із 
науковим ступенем. Вчена рада Університету надає у встановленому порядку 
дозвіл на наукове керівництво здобувачами вищої освіти ступеня доктора 
філософії науковим та науково-педагогічним працівникам із науковим ступенем 
доктора філософії (кандидата наук)

4.2. Наукові колективи інститутів створюють умови для органічної та 
плідної співпраці науковців та талановитої студентської молоді, здійснюють 
заходи для створення та розвитку наукових напрямків, формування наукових 
шкіл із урахуванням сучасних світових тенденцій. Для цього потенційні наукові 
керівники аспірантів сприяють формуванню здатності та готовності здійснювати 
наукову роботу здобувачів вищої освіти, починаючи з бакалаврського рівня, 
шляхом залучення студентів, аспірантів до виконання науково-дослідних, 
дослідницько-інноваційних робіт.

Наукова діяльність аспірантів має відповідати напрямові досліджень 
наукових керівників.

4.3. Науковий керівник здобувана вищої освіти ступеня доктора філософії 
здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації 
щодо змісту і методології наукових досліджень Здобувана, контролює виконання 
індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану 
Здобувана і відповідає перед вченою радою інституту за належне та своєчасне 
виконання обов'язків наукового керівника. Вчена рада інституту заслуховує 
доповіді наукових керівників, завідувачів кафедр про підсумки звітів здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії у лютому та вересні щорічно.

4.4. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати 
одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не 
більше п'яти здобувачів наукових ступенів.

4.5. Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може 
здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як 
правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного 
аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин 
навчального навантаження.

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного 
Здобувана поза аспірантурою науковому керівникові відводиться щороку 25 
академічних годин навчального навантаження.

У разі необхідності рішенням вченої ради інституту аспіранту можуть бути 
призначені два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального 
навантаження та обов'язків між ними.

4.6. Для врегулювання відносин між аспірантом і Університетом 
укладається договір.

4.7. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 
становить чотири роки.

Термін підготовки здобувана вищої освіти ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою становить до п'яти років.

4.8. Підготовка здобувачів вищої освіти доктора філософії в аспірантурі та 
поза аспірантурою передбачає виконання Здобувачем відповідної освітньо- 
наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового



дослідження. Невід'ємною складовою освітньо-наукової програми доктора 
філософії є підготовка та публікація наукових статей.

4.9. Здобувані проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним 
планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг 
наукових робіт, а також запланований термін завершення роботи над 
дисертацією протягом строку підготовки.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем із його 
науковим керівником і затверджується вченою радою інституту протягом двох 
місяців із дня зарахування (прикріплення) Здобувана до Університету.

Індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання 
здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності 
запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без 
поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для 
ухвалення вченою радою інституту рішення про відрахування аспіранта 
(виключення зі списків прикріплених здобувачів).

Крім того, у разі звільнення з роботи в Університеті прикріплена особа 
втрачає право здобувати вишу освіту ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою в Університеті та має право:

- продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії 
поза аспірантурою у закладі вищої освіти (науковій установі), до якого особа 
зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови 
прийняття відповідного рішення таким закладом вищої освіти (науковою 
установою);

- вступити до аспірантури (ад'юнктури) закладу вищої освіти (наукової 
установи) для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або 
заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів 
ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.

4.10. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням 
і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний 
вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування 
коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України 
порядку.

4.11. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 
аспірантурі та поза аспірантурою завершується наданням висновку про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Здобувані мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.
4.12. Здобувач, який захистився до закінчення строку прикріплення, 

виключається зі списку здобувачів у зв'язку з достроковим захистом дисертації.
4.13. Аспірант, який захистився до закінчення строку підготовки в 

аспірантурі, має право за власним вибором:
- отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої 

йому в бюджеті університету, та за власного заявою бути відрахованим з 
аспірантури;

- отримати за власного заявою оплачувану академічну відпустку на строк, 
що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі.



4.14. Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році 
підготовки в аспірантурі та прийнятий на роботу на посаду наукового (науково- 
педагогічного) працівника в такому закладі вищої освіти, то загальна сума 
залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної 
плати.

4.15. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом (очна -  
Додаток 1, заочна -  Додаток 2, для прикріплених осіб -  Додаток 3), що 
затверджуються Вченою радою Університету для кожної спеціальності.

Протягом строку підготовки Здобувані зобов'язані виконати всі вимоги 
освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, 
навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, 
розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько- 
інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної 
діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого 
мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, і захистити 
дисертацію.

4.16. Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки 
Здобувачів складаються з освітньої та наукової складових.

Організаційні заходи щодо підготовки аспірантів-іноземців та осіб без 
громадянства за освітньою та науковою складовими здійснює управління 
міжнародної освіти та документального супроводу вступу Університету.

Навчальний план підготовки Здобувачів повинен містити інформацію про 
перелік та обсяг навчальних дисциплін (30-60 кредитів Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (надалі -  ЄКТС)), послідовність їх 
вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального 
процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки докторів 
філософії є основою для формування Здобувачем індивідуального навчального 
плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим 
керівником і затверджуються вченою радою інституту протягом двох місяців із 
дня зарахування особи до аспірантури (прикріплення здобувачем)

Індивідуальний план роботи Здобувана (для аспірантів -  Додаток 4, для 
прикріплених осіб -  Додаток 5) містить два розділи: індивідуальний навчальний 
план та індивідуальний план наукової роботи.

Індивідуальний план роботи Здобувана складається у трьох примірниках, 
які зберігаються у відділі аспірантури та докторантури, на випусковій кафедрі та 
у Здобувана.

Індивідуальний план роботи аспіранта-іноземця або особи без 
громадянства складається у трьох примірниках, які зберігаються в управлінні 
міжнародної освіти та документального супроводу вступу Університету, на 
випусковій кафедрі та в аспіранта.

Індивідуальний навчальний план Здобувана повинен містити перелік 
дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25% загальної 
кількості кредитів ЄКТС. Вибір Здобувачем освітніх компонентів здійснюється 
з переліку вибіркових дисциплін, передбачених відповідними освітньо- 
науковою програмою та навчальним планом. Зміст вибіркових дисциплін має



відповідати напряму наукового дослідження Здобувана. При цьому аспіранти 
мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів 
вищої освіти і які пов'язані з тематикою дисертації, за погодженням зі своїм 
науковим керівником і керівником відповідного підрозділу.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі 
Університету, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність -  на 
базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

Здобувач має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за 
погодженням зі своїм науковим керівником та подальшим затвердженням його 
на засіданні вченої ради інституту.

Усі з добувачі незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати 
аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, 
передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта (здобувана)

4.17. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 
Університету має містити не менше чотирьох складових, що передбачають 
набуття здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії таких 
компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

- глибинних знань зі спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) 
аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, 
розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного 
стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з 
досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової 
становить не менш як 12 кредитів ЄКТС);

- загальнонаукових компетентностей, спрямованих на формування 
системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного 
світогляду (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить 4-6 кредитів 
ЄКТС);

- універсальних умінь дослідника, зокрема усної та письмової презентації 
результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування 
сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та 
проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або 
складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 
інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової 
становить не менше 6 кредитів ЄКТС);

- мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення 
результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою 
відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для 
повного розуміння іншомовних наукових текстів із відповідної спеціальності 
(рекомендований обсяг такої навчальної складової становить 6-8 кредитів 
ЄКТС).

Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема 
англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English 
Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language 
Assessment, на рівні СІ Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має 
право:



- на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою 
програмою підготовки докторів філософії, як таких, що виконані у повному 
обсязі;

- на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для 
набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за 
погодженням із науковим керівником).

4.18. Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання 
набутих здобувачем в інших закладах вищої освіти (наукових установах) 
компетентностей із однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати 
кредити ЄКТС), обов'язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою 
програмою підготовки доктора філософії.

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється 
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою на підставі 
публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Стан готовності дисертації Здобувана до захисту визначається науковим 
керівником (або консенсусним рішенням двох керівників).

4.19. Обов'язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 
Здобувачем його індивідуального навчального плану та індивідуального плану 
наукової роботи.

4.20. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає 
проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох 
наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв'язання актуального наукового 
завдання в певній галузі знань або на стику кількох галузей, результати якого 
становлять оригінальний внесок у відповідну галузь (галузі) та оприлюднені у 
відповідних публікаціях.

Наукова складова освітньо-наукової програми оформлюється у вигляді 
індивідуального плану наукової роботи здобувана і є невід'ємною частиною 
навчального плану підготовки доктора філософії.

4.21. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 
державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною 
(денною, вечірньою) формою навчання.

V. Права та обов'язки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
5.1. Здобувані вищої освіти ступеня доктора філософії користуються 

правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України «Про вишу 
освіту». З метою належного проведення наукових досліджень Здобувані також 
мають право на:

- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в 
Університеті, бібліотеках і державних архівах України;

- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 
власного дослідження від наукового керівника, на чіткий розподіл обов'язків між 
науковими керівниками у разі призначення вченою радою інституту двох 
керівників;

- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 
забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;



- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579;

- академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства;
- канікули тривалістю два календарних місяці -  з 01 липня по 31 серпня;
- трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства.
5.2. Здобувані вищої освіти ступеня доктора філософії зобов'язані 

виконувати всі обов'язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України 
«Про вищу освіту». З метою забезпечення належного проведення наукових 
досліджень аспіранти також зобов'язані:

- дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально- 
етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі, 
встановлених Університетом та Кодексом корпоративної культури та Етичним 
кодексом університетської спільноти Університету;

- виконувати індивідуальний план роботи Здобувана та систематично (не 
рідше ніж двічі на рік) звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, 
яка уповноважена для цього вченою радою інституту;

- брати участь у науковій та дослідницько-інноваційній діяльності 
кафедр;

- доповідати за напрямом дисертаційного дослідження на наукових 
семінарах, конференціях;

- своєчасно інформувати наукового керівника і відділ аспірантури та 
докторантури про свою участь у всіх закордонних науково-дослідницьких 
проектах, у тому числі за програмами академічної мобільності;

- подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді 
дисертації.

5.3. Покладення Університетом на Здобувана обов'язків, не пов'язаних із 
виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою 
дисертації (монографії, статей), забороняється.

5.4. Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання 
грантової підтримки наукових досліджень і стипендій, заснованих на честь 
видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих 
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи 
недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Університет сприяє введенню аспірантів у міжнародну спільноту шляхом 
укладання договорів про академічну мобільність із університетами-партнерами, 
інформування про міжнародні науково-дослідницькі конкурси та грантову 
програму.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з освітньої діяльності Оксана КОЛЯДА



Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради Відкритого 
міжнародного Університету розвитку 
людини «Україна»
протокол №  в ід _______________ року

ОСВІТН ЬО -П РО Ф ЕСІЙ НА  ПРОГРАМ А/ 
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«Назва»

Першого/ другого/третього рівня вищої освіти 

за спеціальністю № Назва 

галузі знань № Назва 

Кваліфікація: Назва

Освітня програма вводиться в дію 
наказом №  в ід ______________ року

Президент Відкритого міжнародного 
Університету розвитку людини «Україна»

П. М. Таланчук

Київ 20 
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При оформленні титульного аркуша освітньої (освітньо-професійної, 
освітньо-наукової чи освітньо-творчої) програми потрібно вказати:

-  повну назву освітньої програми;
-  рівень вищої освіти (перший, бакалаврський / другий, магістерський / 

третій);
-  ступінь вищої освіти (бакалавр/магістр/доктор філософії);
-  шифри та назви галузі знань і спеціальності, що вказуються відповідно 

до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2015 року № 266 зі змінами;

-  шифр та назву спеціалізації/предметної спеціальності (за наявності);
-  місто, рік розробки та затвердження освітньої програми;
-  у верхній правій частині аркуша дату та номер протоколу Вченої ради 

Університету «Україна», на якій було ухвалено зміст освітньої програми;
-  у нижній правій частині титульного аркуша проставляється гриф 

затвердження: номер і дата наказу про затвердження освітньої програми, 
підпис президента та печатка Університету «Україна».
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 
освітньо-професійної програми

«Назва освітньої програми»

Проректор з навчально-виховної роботи   П ІБ
(підпис)

Начальник методичного відділу П ІБ

Голова Науково-методичного об’єднання

(підпис)

Університету 3 П ІБ

Директор

(підпис)

П ІБ
(назва навчально-виховного підрозділу Університету) (підпис)

Гарант освітньої програми1:

П ІБ
(посада, вчене звання, науковий ступінь) (підпис)

Представник роботодавців:

директор П ІБ
(назва підприємства) (підпис)

Представник студентського самоврядування: 

студент групи курсу спеціальності

П ІБ
(назва спеціальності) (підпис)

1 Гарант освітньої програми (керівник проектної групи / керівник кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки) —  
науково-педагогічний або науковий працівник, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або 
спорідненою до освітньої програми спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років. 
Керівник проектної групи може одночасно бути гарантом лише однієї освітньої програми (постанова КМ У від 30 грудня 
2015 р. № 1187 «ЛІЦЕНЗІЙНІ У М ОВИ  провадження освітньої діяльності закладів освіти»).
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ПЕРЕДМОВА

Розроблено проектною групою у складі:
1. ... (голова);
2. ...;
3. ...;

Рекомендовано Науково-методичним об’єднанням з «Назва НМО» у складі: 
1.
2 .

3.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів2:
1. Представник роботодавців
2. Представник студентського самоврядування
3.

Склад проектної групи затверджено наказом Університету «Україна» від «___»
__________________ 20___р. №____ .

Зміст освітньої програми розглянуто на засіданні Вченої ради навчально- 
виховного підрозділу _________________________________  (протокол від « »
______________ 20___р. №___ ).

Зміст освітньої програми розглянуто на засіданні Науково-методичного 
об’єднання з   (протокол від «___»
______________ 20___р. №___ ).

2 Основні стейкхолдери:
• абітурієнти, студенти, випускники;
• викладачі;
• працедавці;
• акредитаційні інституції.
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При заповненні цього розділу вказуються:
-  склад Науково-методичного об’єднання, яке рекомендувало програму 

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання);
-  склад проектної групи, яка розробляла програму (ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання).
Також у передмові перераховуються рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів 

(за наявності). Рецензія-відгук (Додаток Б) формується зовнішніми стейкхолдерами 
(підприємства, організації, компанії тощо) з метою оцінки визначених в освітній 
програмі очікуваних результатів навчання (компетентностей), якими повинен 
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності
№____" назва____________________________ "

(за спеціалізацією "_________ назва_________________ ", якщо наявна)
Рекомендації щодо заповнення таблиці

1 -  Загальна інформація
Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного 
підрозділу

Вказується повна назва ЗВО згідно Статуту, навчально-виховного 
підрозділу і кафедри згідно наказу про створення

Рівень вищої освіти Рівень вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 Закону України «Про 
вищу освіту» в такій формі (одне з наведеного):
- Перший (бакалаврський) рівень;
- Другий (магістерський) рівень;
- Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 Закону України 
«Про вищу освіту» в такій формі (одне з наведеного):
- Бакалавр;
- Магістр;
- Доктор філософїї/Доктор мистецтва.
Вказується ступінь вищої освіти та повна назва кваліфікації мовою 
оригіналу, які присуджуються на основі успішного завершення даної 
освітньої програми
Якщо за результатами успішного виконання освітньої програми заклад 
вищої освіти має право присвоювати професійну(і) кваліфікацію(ї), то 
подається її назва (перелік назв) та вказуються процедури їх присвоєння.

Офіційна назва 
освітньої програми

Вказується офіційна повна назва освітньої програми

Форма навчання Слід вказати форму(и) навчання
Освітня кваліфікація Освітня кваліфікація визначається згідно зі статтею 7 Закону України 

«Про вищу освіту» і складається з інформації про здобутий особою 
ступінь вищої освіти, спеціальність та предметну спеціальність / 
спеціалізацію (за наявності). Наприклад:
Бакалавр з . . . ;
Магістр з ....;
Доктор філософії з ....

Професійна
кваліфікація

Вказати кваліфікацію згідно з ДК 003-2010

Кваліфікація в дипломі Формулювання кваліфікації в дипломі має відповідати пункту 3 статті 7 
Закону України «Про вищу освіту» та наказу МОН України від 12.05.2015 
№ 525 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 
22.06.2016 р. № 701) «Про затвердження форм документів про вищу освіту 
(наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної 
довідки». Додаткові вимоги, зазначені у програмі, не можуть суперечити 
вимогам, визначеним цими актами.
Наприклад:
Ступінь вищої освіти -  Бакалавр/Магістр 
Спеціальність -  (вказується шифр та назва спеціальності)
Спеціалізація -  (за наявності зазначити назву спеціалізації) 
Освітньо-професійна програма -  (вказується повна назва програми)
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Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Тип диплому -  одиничний, подвійний, спільний. 
Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та роках. 
Приклад:
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1,5 роки

Наявність акредитації Подається інформація про акредитацію освітньої програми, у т.ч. іноземну 
чи міжнародну. Вказується:

назва організації, яка надала акредитацію даній програмі; 
країна, де ця організація розташована; 
період акредитації.

Цикл/рівень Для бакалаврів:
НРК України -  7 рівень, FQ-EHEA -  перший цикл, 
EQF-LLL -  6 рівень 
Для магістрів:
НРК України -  8 рівень, FQ-EHEA -  другий цикл, 
EQF-LLL -  7 рівень 
Для аспірантів:
НРК України -  9 рівень, FQ-EHEA -  третій цикл, 
EQF-LLL -  8 рівень

Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. За необхідності вказується, що обмежує 
перехід на дану освітню програму.
Приклад для магістра:
Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста чи магістра

Мова(и) викладання українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового 
оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду акредитації.

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми на офіційному сайті 
Університету в Інформаційному пакеті/Каталозі курсів закладу вищої 
освіти.

2 -  Мета освітньої програми
Чітке та коротке формулювання (в одному-двох реченнях)

3 -  Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єкти вивчення — (визначаються феномени, явища або проблеми, які 

вивчаються);
Цілі навчання -  (вказується очікуване застосування набутих 
компетентностей);
Теоретичний зміст предметної області -  (зазначаються поняття, 
концепції, принципи та їх використання для пояснення фактів та 
прогнозування результатів);
Методи, методики та технології -  (вказуються методики, якими має 
оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці);
Обсяг опису предметної області не повинен перевищувати 150 слів.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна (для молодшого бакалавра, бакалавра, магістра); 
Освітньо-наукова (магістра, доктора філософії).
Відповідно до МСКО освітньо-професійна та освітньо-наукова програма може 
мати академічну або прикладну орієнтацію.
Доцільно коротко охарактеризувати наукову орієнтацію та професійні 
(спеціалізаційні) акценти.
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Орієнтація освітньої програми: академічна, теоретична, професійна, 
наукова, дослідницька, прикладна.

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/спеціальності. 
Ключові слова

Особливості програми Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; реалізується 
англійською мовою; вимагає спеціальної практики тощо.
Також можуть вказуватися узгодженість даної освітньої програми із 
програмами інших країн, експериментальний характер освітньої програми 
та інші особливості, які надає Закон України “Про вищу освіту” в контексті 
академічної автономії.

4 -  Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Коротко вказуються види економічної діяльності.
Зазначаються шифр та назва професії, професійні назви робіт (згідно з 
чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор 
професій (ДК 003:2010).
Вказуються можливості професійної сертифікації.

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на вищому рівні.
5 -  Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та технології, ж і 
використовуються в даній програмі. Наприклад: студентоцентроване навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через лабораторну 
практику тощо.

Оцінювання Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, проектна 
робота тощо.

6 -  Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Формулюється шляхом конкретизації інтегральної компетентності 
відповідного стандарту вищої освіти в контексті особливостей даної 
освітньої програми.

Загальні
компетентності (ЗК)

При заповненні цього рядка таблиці рекомендовано використовувати 
інформацію із загального переліку компетентностей затвердженого 
стандарту вищої освіти / розробленого проекту стандарту вищої освіти або 
з переліку компетентностей проекту Тюнінг (Додаток 6).
Визначаються 10-20 загальних компетентностей із урахуванням 
особливостей даної освітньої (освітньо-професійної) програми.
Перелік загальних компетентностей має корелюватися з описом 
відповідного кваліфікованого рівня НРК.
Виділяються:
-  компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності;
-  компетентності, визначені закладом вищої освіти.

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності мають корелюватися з 
описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК. Орієнтовна кількість 
спеціальних компетентностей, як правило, не перевищує 10-20 
компетентностей із урахуванням рівня освіти. Рекомендованим є вибір 
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей із переліку 
компетентностей затвердженого стандарту вищої освіти чи розробленого 
проекту стандарту вищої освіти або з переліку компетентностей проекту 
Тюнінг, які, проте, не є вичерпними. (Додаток 7).

7 -  Програмні результати навчання
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У цьому розділі слід визначати кінцеві, підсумкові та інтегративні 
результати навчання (знання, вміння, застосування знань, комунікацію, 
автономію і відповідальність), що визначають нормативний зміст 
підготовки.
Виділяються:
- програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст підготовки -  15-20 
узагальнених результатів навчання, які корелюються із програмними 
компетентностями) та, за наявності, професійним стандартом;

- програмні результати навчання, визначені закладом вищої освіти (як 
правило, не більше 5).

Рекомендації щодо визначення та формулювання результатів навчання:
1. Визначити сферу й ієрархічний рівень, яким відповідає результат 
навчання.
2. Вказати предмет вивчення або предмет дії.
3. За необхідності навести умови/обмеження, за яких необхідно 
демонструвати результат навчання.
Програмні результати навчання формулюються в активній формі з 
урахуванням різних рівнів складності в когнітивній сфері (таксономія 
Блума ('http://textbooks.net.ua/content/view/6144/49/)'). а також в афективній 
та психомоторній сферах.
Якщо заклад вищої освіти вважає за доцільне класифікувати програмні 
результати навчання, то рекомендується це робити за такою схемою, як у 
Додатку до диплому: Знання та розуміння, Застосування знань та розумінь, 
Формування суджень.

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, 

включаючи можливу участь закордонних фахівців.
Матеріально-технічне
забезпечення

Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного 
забезпечення.

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та навчально- 
методичного забезпечення.

9 -  Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність, про 
подвійне дипломування тощо.

Міжнародна кредитна 
мобільність

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну 
мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про тривалі 
міжнародні проекти, які передбачають включене навчання студентів тощо.

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Умови та особливості освітньої програми в контексті навчання іноземних 
громадян.
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми
та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент освітньої програми

Код
н/д

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг
Форма

підсумк.
контролю

Семестрикредити
ECTS

академ.
години

1 2 3 4 5 6

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми
ОК 1.1

ОК 1.2

Всього ОК за циклом загальної підготовки

Вибіркові компоненти освітньої гірог зами

Всього ВК за циклом загальної підготовки
ВК 1.1

Всього за циклом загальної підготовки

II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 2.1

ОК 2.2

Всього ОК за циклом професійної підготовки

Вибіркові компоненти освітньої прог зами

Всього ВК за циклом професійної підготовки
ВК 2.1

ВК 2.2

Всього за циклом професійної підготовки

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Всього кредитів дисциплін вільного вибору

РАЗОМ:

Настанови щодо складання таблиці 2.1
На підставі інформації, наведеної в таблиці 2.1, задається співвідношення обсягів 

обов’язкових і вибіркових компонент за прикладом, що наданий нижче.
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Для подальшої освітньої діяльності складається навчальний план, який розділяє всі 
компоненти таким чином:

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
-  обов’язкові компоненти -  вибіркові компоненти

ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
— обов’язкові компоненти -  вибіркові компоненти

Тобто, насамперед треба визначитися з орієнтовним обсягом (у кредитах ЄКТС) кожної 
складової майбутнього навчального плану. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 62, 
п. 15) вибіркові дисципліни (компоненти) в освітній програмі і навчальному плані повинні становити 
не менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для певного рівня вищої освіти.

Наявність вибіркових компонент (дисциплін) в обох циклах навчального плану або тільки в 
одному визначають автори (розробники) освітньої програми разом із випусковою кафедрою. 
Доцільніше та простіше обирати їх в обох циклах. У такому випадку можна пропонувати таке 
співвідношення вибіркових компонент для освітніх програм певних ступенів вищої освіти у кредитах 
ЄКТС.

Ступінь вищої 
освіти

Загальний
обсяг

Обсяг вибіркових компонентів

Всього Цикл загальної 
підготовки

Цикл спеціальної 
підготовки

1 -ий (бакалаврський) 240 > 60 20-25 45-50
2-ий (магістерський) 90 >23 7-8 15-16
3-ій (науковий) 30-60 >7-15

Обов’язкові освітні компоненти мають у сукупності сприяти досягненню певних результатів 
навчання, що відображене у відповідній матриці освітньої програми.

Якщо певні результати навчання забезпечуються суто за рахунок дисциплін вільного вибору 
здобувана вищої освіти, це є недоліком програми.

Рекомендований обсяг вибіркової компоненти в межах 3-4 кредити. Можна пропонувати 
вибіркову компоненту незалежно від спеціальності, дисципліни з інших освітніх програм, що є 
важливим для особливого розвитку здобувана вищої освіти і т.п.

В освітній програмі можна перелічити вибіркові компоненти до циклу загальної підготовки. 
Надається право вибору окремої компоненти із запропонованих 3-х найменувань, тотожних за 
призначенням, обсягом і формою підсумкового оцінювання рівня знань.

Друга форма -  minor, тобто блоку освітніх компонент, що забезпечує формування ідентичних 
компетентностей, здобуття певних результатів навчання, але формують філософію знань в іншій 
сфері обслуговування, обстеження, особливості конструкції і т. ін.

Наприклад, пропонується вибір по одній компоненті із запропонованих позицій:
Вибіркові компоненти -  23 кредити (10%)

А1. Історія та культура України
А2. Історія України ХХ-ХХІ ст. та міжнародні відносини 
АЗ ..........

5 кр.

Б1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
Б2. Культура наукової мови
БЗ. Українська мова та практична стилістика ділових паперів

3 кр.

В 1. Основи екології та БЖД
В2. Основи охорони праці та екологія людини
ВЗ. Правові аспекти з забезпечення БЖД

4 кр.

Д1. Основи охорони праці
Д2. Методика надання першої домедичної допомоги 3 кр.

Ж1. Філософія
Ж2. Основи філософії та політології 
ЖЗ. Філософія та антропологія

4 кр.
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Ж4. Основи філософії та релігієзнавства
К 1. Ознайомча практика (ознайомлення з діяльністю профільних підприємств/установ) 
К2. Отримання робітничої професії (оператора комп’ютерного набору) 4 кр.

Вибіркові компоненти спеціальної підготовки можна подати в зазначеній вище формі вибору 
окремих дисциплін, або в формі minor, коли Університет пропонує комплект навчальних компонент.

Цикл професійної підготовки -  176 кредит (73 %)
(на прикладі освітньої програми «Журналістика»)

Обов’язкові компоненти -  125 кредитів (52 %), вибіркові -  51 кредит (21%)
Реклама і зв’язки із громадськістю 4 Кросмедійне виробництво ЗМІ
Медіакритика 3 Редактор Інтернет-медій
Журналістське розслідування 5 Редактор газетно-журнальних видань

Інтернет-журналістика 5 Комп’ютерна графіка, макетування і верстка 
медій

Іміджелогія 3 Медіамаркетинг та управління видавничою 
діяльністю

Мультимедійні засоби створення та 
верифікації контенту 5 Редагування та рерайтинг новинного контенту

Міжнародна інформація
3 Мультимедійний контент

3 Веб-дизайн і html-програмування. Підтримка 
сайта

Зовнішня політика України 4 Історія видавничої справи
Конфліктологія та теорія переговорів 4

Редакційна підготовка за видами видань
Міжнародне інформаційне право 4
Теорія інформації і кодування 5 Архітектоніка видань і медіадизайн
Digital-маркетинг 3 Поліграфія та цифрові технології

* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних 
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним 
планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувані певного рівня вищої освіти мають 
право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням із керівником відповідного навчально-виховного підрозділу".

Заклади вищої освіти самостійно визначають механізми реалізації права студентів на вибір 
навчальних дисциплін (описується відповідним Положенням). Вибіркові дисципліни можуть 
формуватися у блоки, тоді студент вибирає блок дисциплін, після чого всі дисципліни блоку стають 
обов’язковими для вивчення. Рекомендується використовувати як блочні форми вибору, так і 
повністю вільний вибір дисциплін студентами.
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2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми. 
Рекомендується представляти у вигляді графічної схеми.

З
Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації.
Форми атестації (перелік не є вичерпним):
- публічний захис^ДШ Ш с1,(Щ гЯ)^ЙЙЬй^й^МйІ^сШ 'НіР'1' о с в ' т и
- атестаційний екзамен (екзамени);
- єдиний державний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю у встановленому порядку;
- публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи та атестаційний екзамен (екзамени);
- публічний захист (демонстрації) кваліфікаційної роботи та єдиний державний 

кваліфікаційний екзамен за спеціальностями у встановленому порядку;
- державний кваліфікаційний екзамен за спеціальністю у встановленому порядку;
- атестаційний екзамен (екзамени) та єдиний державний кваліфікаційний екзамен за 

спеціальністю у встановленому порядку тощо.

Приклад:
Атестація випускників освітньої програми спеціальності № ___ "Назва"

проводиться в формі комплексного атестаційного екзамену і захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про
присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації:______________________за
спеціалізацією_________________________.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

3.1. Вимоги до кваліфікаційної роботи (за наявності)
У цьому пункті слід стисло описати основні вимоги до кваліфікаційних робіт, 

враховуючи такі рекомендації:
- не допускається регламентувати обсяг (кількість сторінок) та структуру роботи;
- зазначаються специфічні особливості перевірки на плагіат;
- перераховуються умови розміщення кваліфікаційної роботи для оприлюднення 

в репозитарії / на офіційному сайті Університету / на сайті Інтернет-підтримки 
навчального процесу Університету (окремо визначаються умови для розміщення робіт, 
що містять інформацію з обмеженим доступом).

Приклад:
Кваліфікаційна магістерська робота здобувана ступеня вищої освіти магістра зі

спеціальності ______  є самостійним розгорнутим дослідженням, що відображає
інтегральну компетентність її автора та підводить підсумки набутих ним знань, умінь 
та навичок із основних дисциплін, передбачених навчальним планом. Кваліфікаційна
робота передбачає розв’язання складної задачі і проблеми в галузі , що вимагає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю 
умов і вимог. Випускник повинен засвідчити, що оволодів необхідними знаннями та 
навичками їх практичного застосування в конкретних умовах.
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Стан готовності кваліфікаційної роботи здобувана ступеня вищої освіти магістра 
до захисту визначається науковим керівником. Обов’язковою умовою допуску до 
захисту є успішне виконання магістром його індивідуального навчального плану.

До захисту допускаються кваліфікаційні роботи, виконані здобувачем ступеня 
вищої освіти магістра самостійно із дотриманням принципів академічної 
доброчесності. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат. Кваліфікаційна робота 
за тиждень до захисту розміщується на офіційному сайті Університету.

Встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу 
знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти відбувається 
через підсумкову атестацію, яка здійснюється відкрито і гласно на засіданні 
екзаменаційної комісії.

3.2. Вимоги до атестаційного / кваліфікаційного екзамену (екзаменів) (за
наявності)

Вказуються вимоги до структури та/або особливих умов проведення 
атестаційного/єдиного державного кваліфікаційного екзамену (екзаменів).

Приклад:
Програма комплексного екзамену зі спеціальності __________  включає 5

дисциплін циклу професійної підготовки, затверджених Стандартом вищої освіти

1. _______
2 . ___________

3 . _________
4 . _______
5 . _______
Комплексний державний екзамен складається із двох частин: теоретичної -  

тестова перевірка знань і практичної -  розв’язання творчого завдання, що дозволяє 
перевірити рівень сформованості відповідних умінь та навичок.

3.3. Вимоги до публічного захисту (демонстрації) (за наявності)
Потрібно стисло описати вимоги до процедури та/або особливих умов 

проведення публічного захисту (демонстрації).
Приклад:
Публічний захист кваліфікаційної роботи відбувається з допомогою презентації, 

розробленої у програмі Microsoft Office Power Point, кількість слайдів -  тощо.

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Заповнюючи цей розділ, слід зупинитися на системі внутрішнього забезпечення якості витттої 

освіти, яка функціонує в Університеті (Положення про систему забезпечення якості підготовки 
здобувачів вищої освіти), та перерахувати процедури і заходи для забезпечення якості освіти для 
здобувачів, що навчаються саме за цією освітньою програмою:

-  проведення моніторингу змісту освітньої (освітньо-професійної) програми, періодичність 
перегляду;

-  наявність щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти (форма проведення), науково- 
педагогічних працівників (форма проведення);

-  підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній 
процес за цією програмою;
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-  наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, інформаційних ресурсів і 
систем для ефективного управління освітнім процесом;

-  розміщення інформації про освітню програму для можливості публічного перегляду;
-дотримання академічної доброчесності (перерахувати наявні заходи і процедури);
-  вказати інші наявні процедури і заходи.

5. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
У цей розділ вноситься інформація про наявні професійні стандарти (національних та 

міжнародних організацій) (назва документа, реквізити та/або посилання), на основі яких розроблена 
освітня програма. Надання цієї інформації є обов’язковим у випадку зазначення у програмі 
професійної кваліфікації, яка присвоюється випускникам.

6. Перелік нормативних документів, на яких базується освітня (освітньо- 
професійна) програма

У цьому розділі слід перерахувати всі нормативні документи, якими керувалася проектна 
група під час розробки освітньої програми. Оформлення переліку літератури потрібно узгоджувати з 
вимогами ДСТУ 8302:2015.

7. Пояснювальна записка до освітньої (освітньо-професійної) програми
Пояснювальна записка містить інформацію та рекомендації, які розробники освітньої 

(освітньо-професійної) програми вважають за необхідне довести до уваги. Пояснювальна записка 
складається в довільній формі.

Приклад:
Освітньо-професійна програма______________ визначає вимоги до другого (магістерського)

рівня вищої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, кількість кредитів ЄКТС, 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання та компетентності, 
якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення вимог до фахівця, 
закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному проекті Європейської комісії 
«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

Порядок нумерації в переліку загальних та фахових компетентностей не пов’язаний зі 
значимістю тієї чи іншої компетентності.

8. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньої програми

ОК
 

1

ОК
 

2 :

OK
 

п

ВК
 

1

ВК
 

2 :

ВК
 

m

ЗК 1 • • •

ЗК 2 • • • • • •
...

ФК 1 • • • • •

ФК 2 • • • • • • •

При заповненні матриці необхідно:
-  по горизонталі зазначити всі закодовані обов’язкові компоненти (ОК) та вибіркові 

компоненти/блоки (ВК, ВБ) -  навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 
атестаційний екзамен, кваліфікаційна робота;
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-  по вертикалі зазначити всі компетентності.
На перетині значком «•» визначається взаємозв’язок між компонентами та отриманими 

компетентностями.
Слід врахувати, що одна й та сама компетентність може відповідати різним компонентам 

освітньої програми.

9. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньої програми

і-Н с т-Н (N Є
\А к • в в в їй
0 0 о м PQ —

П Р Н  1 • • • • • • • в

. . . • • • • •

П Р Н  к • • • • •

При заповненні матриці необхідно:
-  по горизонталі зазначити як усі закодовані обов’язкові компоненти (ОК), так і вибіркові 

компоненти/блоки (ВК/ВБ) -  навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 
атестаційний екзамен, кваліфікаційна робота;

-  по вертикалі зазначити всі результати навчання.
На перетині значком «•» визначається взаємозв’язок між компонентами та програмними 

результатами навчання.
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Додаток Б

Зразок рецензії-відгуку на освітню (освітньо-професійну) програму

З Р А З О К

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітньо-професійну програму 
«Правоохоронна діяльність»

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері правоохоронної діяльності на теперішній 
час для України є важливим завданням. Така потреба викликана необхідністю захисту прав і свобод
громадян в умовах проведення реформи правоохоронної системи.________________________ (назва
закладу вищої освіти) має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та матеріально- 
технічну базу аби виконати таке завдання.

Рецензована освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» розроблена
співробітниками кафедри _____________________________  _____________________________________
(назва навчально-виховного підрозділу) після консультацій із науковцями, потенційними 
роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності, виходячи з видів і 
завдань правоохоронної діяльності, які розподілені на загальні та фахові компетентності, найбільш 
відповідні для запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний характер і 
можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Правоохоронна 
діяльність» повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг 
нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» і покликані сприяти 
забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців 
(стейкхолдерів).

(Найменування посади керівника) (підпис) (Ініціали, прізвище)

ЗО
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Додаток Г

Міністерство освіти і науки України 
Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна»

ІН Д И В ІД У А Л Ь Н И Й  П Л А Н  РО БО ТИ  А С П ІРА Н Т А

(прізвище, ім ’я та по-батькові)

Інститут/факультет___________________________

Кафедра ____________________________________

Спеціальність________________________________

Науковий керівник___________________________

Термін підготовки:

Рік вступу 

Рік закінчення

Форма підготовки: очна, заочна
(підкреслити)



Обґрунтування теми дисертації

Тема

Затверджена на засіданні Вченої ради 

протокол №  від____________
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ІН ДИ ВІДУ А Л ЬН И Й  Н А ВЧ А Л ЬН И Й  П Л А Н  А С П ІРА Н ТА

Назва навчальної дисципліни Кількість
кредитів

Форма
атестації

І семестр

УЗГОДЖЕНО
Науковий керівник

Назва навчальної дисципліни Кількість
кредитів

Форма
атестації

II семестр

УЗГОДЖЕНО
Науковий керівник
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Назва навчальної дисципліни Кількість
кредитів

Форма
атестації

III семестр

УЗГОДЖЕНО
Науковий керівник

Назва навчальної дисципліни Кількість
кредитів

Форма
атестації

IV семестр

УЗГОДЖЕНО
Науковий керівник
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Назва навчальної дисципліни Кількість
кредитів

Форма
атестації

V семестр

УЗГОДЖЕНО
Науковий керівник

Назва навчальної дисципліни Кількість
кредитів

Форма
атестації

VI семестр

УЗГОДЖЕНО
Науковий керівник
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА

І!:р;!(Ш1Ші..--------------------  Затверджений на засіданні В ченої ради
від_____________протокол № _____

ім ’я, по батькові) Голова В ченої р а д и __________________
(інститут/факультет)

(підпис) (ініціали, прізвище)

Рік
підго
товки

Зміст плану наукової роботи за дисертацією Публікації, оприлюднення 
результатів дослідження

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

А сп іран т________________  «____ »_____________2 0 _  р.
(підпис)

Науковий
кер івни к_____________________________ «____ »_____________20 р.

(підпис)
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План наукової роботи н а _______ /________ навчальний рік

Зміст запланованої наукової роботи Заплановані
терміни Форма виконання

І семестр

II семестр

Аспірант______________ «___ »___________ 20__р.
(підпис)

Науковий
кер івн и к________________  «____»______________20__ р.

(підпис)
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Відмітка про виконання

Поточний контроль за І семестр

Висновок наукового керівника

Підсумковий звіт за_______/_______ навчальний рік

Висновок наукового керівника

Рішення (рекомендація) кафедри

Звіт аспіранта ____________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

відбувся на засіданні кафедри_________________
від «___ » ________ 20___ p., протокол №___

Завідувач кафедри

(підпис) (ін іц іали , прізвищ е)
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План наукової роботи н а _______ /________ навчальний рік

Зміст запланованої наукової роботи Заплановані
терміни Форма виконання

III семестр

IV семестр

Аспірант______________ «___ »___________ 20__р.
(підпис)

Науковий
кер івн и к________________  «____»______________20__ р.

(підпис)
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Відмітка про виконання

Поточний контроль за III семестр

Висновок наукового керівника

Підсумковий звіт з а ________ /________ навчальний рік

Висновок наукового керівника

Рішення (рекомендація) кафедри

Звіт аспіранта ___________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

відбувся на засіданні к аф ед р и ____________________
від «____ » __________ 20____p., протокол № ___

Завідувач кафедри

(підпис) (ін іц іали , прізвищ е)
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План наукової роботи н а _______ /________ навчальний рік

Зміст запланованої наукової роботи Заплановані
терміни Форма виконання

У семестр

VI семестр

Аспірант______________ «___ »____________20__р.
(підпис)

Науковий
кер івни к_____________________________ «____»______________20__ р.

(п ідпис)

43



Відмітка про виконання

Поточний контроль за V  семестр

Висновок наукового керівника

Підсумковий звіт з а ________ /_________навчальний рік

Висновок наукового керівника

Ріш ення (рекомендація) кафедри

Звіт аспіранта ___________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

відбувся на засіданні к аф ед р и ____________________
від «____ » __________ 20 p., протокол № ___

Завідувач кафедри

(підпис) (ін іц іали , прізвищ е)
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План наукової роботи н а _______ /________ навчальний рік

Зміст запланованої наукової роботи Заплановані
терміни Форма виконання

УІІ семестр

V III семестр

Аспірант______________ «___ »____________20_р.
(підпис)

Науковий
кер івни к________________  «____»______________20__р.

(п ідпис)
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Відмітка про виконання

Поточний контроль за VII семестр

Висновок наукового керівника

Підсумковий звіт з а ________ /________ навчальний рік

Висновок наукового керівника

Рішення (рекомендація) кафедри

Звіт аспіранта ___________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

відбувся на засіданні каф ед р и ____________________
від «____ » __________ 20 p., протокол № ___

Завідувач кафедри

(підпис) (ін іц іали , прізвищ е)
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Аспірант ________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

захистив (представив до захисту) дисертацію  на тему ___

в спеціалізованій вченій раді



Д одаток  Д

М іністерство освіти і науки України  
Відкритий міжнародний університет розвитку  

лю дини «Україна»

ІН Д И В ІД У А Л Ь Н И Й  П Л А Н  РО Б О Т И  ЗД О БУ ВА Н А

(прізвище, ім’я та по-батькові)

Інститут/факультет___________________________

Кафедра ____________________________________

Спеціальність________________________________

Науковий керівник___________________________

Термін підготовки:

Рік вступу 

Рік закінчення

Форма підготовки: очна, заочна
(підкреслити)
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Обґрунтування теми дисертації

Тема

Затверджена на засіданні Вченої ради 

протокол №  від_____________

49



ІН ДИ ВІД У А Л ЬН И Й  П Л АН  Н А У К О ВО Ї РО БО ТИ  ЗДО БУВАН А

—(призвище,-----------------  Затверджений на засіданні Вченої ради
від___________протокол № ____

ім’я, по батькові) Г олова Вченої ради_______________
(інститут/факультет)

(підпис) (ініціали, прізвище)

Рік
підго
товки

Зміст плану наукової роботи за дисертацією Публікації, оприлюднення 
результатів дослідження

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Здобувач________________________ «___ »____________20__р.
(підпис)

Науковий
кер івни к________________  «____»______________20__ р.

(п ідпис)
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План наукової роботи н а _______ /________ навчальний рік

Зміст запланованої наукової роботи Заплановані
терміни Форма виконання

І семестр

II семестр

Здобувач______________ «___ »___________20 р.
(підпис)

Науковий
кер і вни к ________________  «____ »_____________ 2 0 р .

(п ідпис)
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Відмітка про виконання

Поточний контроль за І семестр

Висновок наукового керівника

Підсумковий звіт з а ________ /________ навчальний рік

Висновок наукового керівника

Ріш ення (рекомендація) кафедри

Звіт здобувана____________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

відбувся на засіданні к аф ед р и ____________________
від «____ » __________ 20____p., протокол № ___

Завідувач кафедри

(підпис) (ін іц іали , прізвищ е)
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План наукової роботи н а _______ /________ навчальний рік

Зміст запланованої наукової роботи Заплановані
терміни Форма виконання

III семестр

IV семестр

Здобувач______________ «___ »____________20__р.
(підпис)

Науковий
кер івни к_____________________________ «____»______________20__ р.

(п ідпис)
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Відмітка про виконання

Поточний контроль за III семестр

Висновок наукового керівника

Підсумковий звіт з а ________ /________ навчальний рік

Висновок наукового керівника

Рішення (рекомендація) кафедри

Звіт здобувана____________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

відбувся на засіданні к аф ед р и ____________________
від «____ » __________ 20____p., протокол № ___

Завідувач кафедри

(підпис) (ін іц іали , прізвищ е)
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План наукової роботи н а _______ /________ навчальний рік

Зміст запланованої наукової роботи Заплановані
терміни Форма виконання

V семестр

VI семестр

Здобувач______________ «___ »____________20__р.
(підпис)

Науковий
кер івни к________________  «____ »______________ 20__р.

(п ідпис)
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Відмітка про виконання

Поточний контроль за  V семестр

Висновок наукового керівника

Підсумковий звіт з а ________ /_________навчальний рік

Висновок наукового керівника

Ріш ення (рекомендація) кафедри

Звіт здобувана____________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

відбувся на засіданні к аф ед р и ____________________
від «____ » __________ 20____p., протокол № ___

Завідувач кафедри

(підпис) (ініц іали, прізвищ е)



План наукової роботи н а _______ /________ навчальний рік

Зміст запланованої наукової роботи Заплановані
терміни Форма виконання

VII семестр

VIII семестр

З добувач______________ «___ »____________20__р.
(підпис)

Науковий
кер івни к________________  «____»______________20__ р.

(п ідпис)
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Відмітка про виконання

Поточний контроль за  VII семестр

Висновок наукового керівника

Підсумковий звіт з а ________ /________ навчальний рік

Висновок наукового керівника

Ріш ення (рекомендація) кафедри

Звіт здобувана____________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

відбувся на засіданні к аф ед р и ____________________
від «____ » _________ 20____ p., протокол № ___

Завідувач кафедри

(підпис) (ін іц іали , прізвищ е)
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Здобувач _________________________________________
(прізвище, ім ’я та по-батькові)

захистив (представив до захисту) дисертацію на тему ___

в спеціалізованій вченій раді

59


