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1. Загальнi положепня

1.1. Положення про формування, затверджеЕня та оновлення освlтньо-

науковиХ програм в Iнститутi бiооргапiчноi xiMij та нафтохiмii iM. В.П. Куrаря

Нацiональноi академii наук УкраiЪи (далi - Полохення) розроблене вiдповiдно

до Закону Укра'iни <Про випry ocBiTy> вiд 01,07,2014 р, Nч 1556-vII,

<СтандартiвiрекомендацiйЩодозабезпеченняякостiвевропейськомУ
просторiвищоiосвiти>европейськоiасоцiацiiiззабезпеченняякостiвиЩоi
освiти, ухвалецих в TpaBHi 2015 р,, Порядку пiдгогтовки здобувачiв вищоi

освiти сryпеня доктора фiлософiт та доктора наук у вищих навчаJIьних закладах

(науковиХ установах), затвердженоГо постановою КМУ вiд 23.03.3016 р. Nэ 261,

ПоложеннЯ органiзацiЮ освiтньогО процесУ здобувачiв вищоi освiти ступенJI

доктора фiлософii в Iнститутi бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii НАН Украiни,

1.2. OcBiTHbo-HayKoBa програма (надалi - oшI) - система ocBiTHix

компонентiв на вiдповiдному piBHi вищоi освiти в межах спецiальностi, що

визначае-вимоги до рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати навчаЕня за цiею

програмою, перелiК навчальItих дисциплiн i логiчну послiдовнiсть ix вивченняо

кiлькiсть кредитiв ектс, необхiдних для виконання цiст програми, а також

очiкуванi результати навчаЕня (компетентностi), якими повинен оволодiти

здобувач вiдповiдного ступеня вищоl освlти,

оНПрозробляютьдлякожцоiспецiальностiIнститУтУбiоорганiчноiхiмii

до наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни Jф 111-л

Ns 509-л вiд 15.05.2019 р. Iнститут бiоорганiчноi xiMii та

та нафтохiмii iM. В.П. КухарЯ Нацiональноi академii наук УкраiЪи (налалi -
Iнстицт).

1.3. Вiдповiдно
вiд 26.05.2017 р. та

нафтохiмii iM. В.п. Кухаря Нацiональноi академii наук Укратни здiйснюе

освiтнЮ дiяльнiстЬ у сферi вищоi освiти третього (освiтньо-наукового рiвня) за

спецiальностями: 102 Хiмiя (галузь знань 10 - Природничi науки) та 091

Бiологiя (галузь знань - 09 Бiологiя) за очною та заочною формами навчання.

1.4. Успiшне виконаннjI ОНП, проведення на)

дiяльностi та захист дисертацiйноi роботи здобувачем

науково-дослiдницькоi
е пlдставою дJUI

присуджеЕнrI йому вiдповiдного ступеюI вищоi освiти - доктора фiлософii.

1.5. OcHoBHi принципи, на базi яких розробляються ОНП:

- системнiсть - дотриМання вiдповiДностi мети, змiсту ОНП, методiв,

форм,засобiв, технологiй i механiзмiв реалiзацii освiтнього процесу очiкуваним

результатам навчання;

наступнiсть - наявнiсть послiдовного зв'язку мiж рiзними етапами

освiтнього процесу та ступенями вищо1 освlти;



- iнновацiйнiсть та iнтегрованiсть освiти i науки - врахування

суIасЕих досягнень розвитку науки та вiдображення результатiв наукових

дослiджень у змiстi ОНП;

- зорiеЕтованiсть освiтнього процесу на здобувача, його здатнiсть

навчатися та набувати ним вiдповiднi компетентностi;

- формуваннrI компетентностей здобувачiв як результатiв iх навчання;

- врахування потреб, iHTepeciB та вимог ycix зацiкавлених cTopiH;

- iнтеграцiя освiтнього процесу у европейський простiр вищоi освiти;

- модульнiсть - cTpyKTypyBaHшI змiсту ОНП;

- гнучкiсть та мобiльнiсть структури ОНП - можливiсть адаптацii

структури i змiсту ОНП до змiн потреб та iHTepeciB зацiкавлених cTopiH;

- об'ективнiсть навантаження компонентами ОНП;

- збалансованiсть та реалiстичнiсть ОНП - об'ективнiсть присво€ння

кредитiв компонентам ОНП, здатнiсть здобувачiв у визначенi термiни навчання

набути очiкуванi компетеIлтt{остi за результатами виконання програми;

- вiдповiднiсть ОНП нацiональнiй рамцi квалiфiкацiй та стандартам

вищоi освiти.

1.б. Вимоги до ОНП, якi регламентованi стандартами вищоi освiти:
* обсяг кредитiв еКТС, необхiдний для здобуття вiдповiдного ступеня

вищоi освiти;

- наявнiсть перелiку компетентностей здобувача;

- нормативний змiст пiдготовки здобувачiв вищоi освiти, сформульований

у TepMiHax результатiв навчання;

- форми атестацii здобувачiв вищоi освiти;

- вiдповiднiсть вимогам системи внутрiшнього забезпечення якостi
ocBiTHboi дiяльностi та якостi вищоi освiти Iнституту.

2.Структура та змiст освiтньо-наукових програм

2.1. ОНП скJIадаеться з:

- тиryльноi сторiнки;
- передмови;
- опису профiлю ОНП;
- розподiл змiсту ОНП;
- iнформацii про форми атестацii здобувачiв вищоi освiти;
- матрицi спiввiдношення компетентностей до дисциплiн навч€Lпьного
плану зi спецiальностей.



2.2. Оппс профiлю ОНП вiдображае ocEoBHi iх риси та найсуттевiшу

iнформацiю про них, визначае предметну галузь, до якоТ вони наJIежать,

специфiчнi особливостi, що вiдрiзняють ОНП вiд iнших подiбних програм.

Опис профiлю ОНП мiстить заг€шьну iнформацiю, мету ОНП, характеристику

ОНП, а також iнформацiю щодо: здатностi здобувача до працевлаштування та

подЕuIьшого Еавчання; викJIаданЕя та оцiнювання; програмних
компетентцостей; програмних результатiв навчання (знань, yMiHb, здатностей

до комунiкацiй, самостiйноi дiяльностi, вiдповiдальностi); ресурсного
забезпечення реалiзацii програми та академiчноi мобiльностi.

2.3. Розподiл змiсry ОНП за групами
вiдображае розподiл обсяry компонентiв
професiйноi пiдготовки та обов'язковими i вибiрковими складовими.

2.4. Iнформацiя щодо форм атестацiТ - форми пiдсумковоi атестацii
здобувачiв вищоi освiти за результатами виконання ОНП (випусковий екзамен

та,/або захист квалiфiкацiйноi роботи).
2.5. Матриця спiввiдношецЕrl компетентностей до дисциплiн навч€шьного

плану зi спецiальностей визначае взаемозв'язок програмних результатiв
навчанIUI, програмких компетентностей та компонент ОНП.

3. Порядок формування та затвердrкення ocBiTHix програм

З.1. fuя формування ОНП спецiальностi вчена рада Iнституту cBoiM

рiшенням затверджуе проектну групу, керiвник якоi е гарантом ОНП.
3.2. Гарант ОНП повинен вiдповiдати вимогам, визначецим Лiцензiйними

умовами провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти.
3.3..Що скJIаду проектноi групи можуть входити члени наукового

колективу Iнституту, представники молодих вчених Iнституту, представники
потенцiйrrих роботодавцiв.

3.4. Проектна група розробляе проект ОНП, який затверджуе вчена рада
Iнстиryту.

3.5. На пiдставi затвердженоi ОНП за кожною спецiальнiстю розробляють
навчальнi плЕtни та пояснювальнi записки до навчirльних планiв.

3.5.1. Навчальний план мiстить перелiк компонентiв ОНП - назви
обов'язкових i вибiркових компонентiв, обсяга"пци в годинах та кредитах та

формами пiдсумкового контролю у розрiзi циклiв загальноi i професiйноi
пiдготовки.

компонеЕт та циклами пlдготовки
ОНП за циклами загальноi та



3.5.2. ПояснювЕuIьна записка до навчмьного плану мiстить iнформацiю
по кожнiй навчальнiй дисциплiнi щодо компетентностей, якими повинен
оволодiти здобувач вищоi освiти у результатi вивчення дисциплiни, програмнi

результати навчаннrI.

4. Поточний мопiторинг, перiодичний перегляд та оновлення
освiтньо-наукових програм

4.1.Процес реалiзацii ocвiTнbo-HayкoBoi програми включае'ii монiторинг
та перегляд з метою удосконаJIеннII, що передбачае часткове оновлення або
модернiзацiю змiсту ОНП.

4.2. Монiторинг ОНП здiйснюе гарант ocвiтHboi дiяльностi та вчена рада
Iнституту. Монiторинг дозвоJuIе визначити повноту досягнення встановленоi
мети потребам здобувачiв, можливих роботодавцiв, iнших зацiкавлених cTopiH.

4.3. Монiторинг ОНП передбачае оцiнювання:
- вiдповiдностi ОНП досягнеЕням науки у вiдповiднiй сферi знань,

тенденцiям розвитку економiки i суспiльства;
- врахування змiн потреб здобувачiв, роботодавцiв та iнших груп

зацiкавлених cTopiн;

- спроможностi здобувачiв виконати навчальне навантаження ОНП та
набути очiкуванi компетентностi;

- затребуваностi на ринку працi фахiвцiв, якi здобули вищу ocBiTy за ОНП.
4.4. Монiторинг ОНП здiйснюють з використанням таких методiв:

- опитуваншI (анкетування) здобувачiв, роботодавцiв та iнших груп
зацiкавлених cTopiн;

- анапiз результатiв оцiнювання досягнень здобувачiв;
- порiвняння з ОНП сумiжних спецiальностей та ОНП iнших ВНЗ, ts тOму

числi закордонних.

4.5. На пiдставi результатiв поточного монiторингу проектна група
здiйснюе оновлення ОНП.

4.6. Пiдставами для оновлення ОНП е:

- результати монiторингу;
- пропозицii 1^rасникiв освiтнього процесу, якi задiянi в реалiзацii ОНП;
- пропозицii випускникiв, роботодавцiв та iнших зацiкавлених cтopiн;
- результати оцiнювання якостi ОНП;
- об'ективнi змiни iнфраструктурного, кадрового характеру та,/або iнших

ресурсних умов реалiзацii ocBiTHbo-HayKoBoi програми тощо.



4.7. оновлення оНП передбачае внесеншI часткових змlн до структурних

елементiв ОНП, oKpiM пунктiв, що стосуються особливостей ОНП, ii цiлей i

програмних результатiв навчання. Таке оновлення оНП не передбачас ii
перезатвердження.
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