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економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України; 

Зось-Кіор Микола Валерійович – професор кафедри менеджменту 

Полтавського державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор;  

Орлов Віталій Володимирович – директор Державного підприємства 
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України», кандидат економічних наук; 
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Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, випускник 

ОНП «Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

Сорокотяга Марія Сергіївна – здобувач ОНП «Менеджмент» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва. 



 
 

1. Профіль освітньо-наукової програми «Менеджмент» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Харківський національний аграрний  

університет ім. В.В. Докучаєва. 

Факультет менеджменту і економіки. 

Кафедра менеджменту і адміністрування. 

Кафедра маркетингу, підприємництва і організації виробництва 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Доктор філософії  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Доктор філософії зі спеціальності «Менеджмент» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 43 кредити ЄКТС,  

термін навчання – 4 роки 

Наявність 

акредитації 

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Україна. 

Термін дії – до 17.11.2021 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, QF-EHEA – третій цикл, 

EQF-LLL – 8 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста (в тому числі за іншою 

спеціальністю) 

Мова(и)  викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
До повного завершення періоду навчання 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://knau.kharkov.ua/opp.html 

 

2 - Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету. Мета програми - 

підготовка висококваліфікованих науковців і науково-педагогічних кадрів у галузі знань 

управління та адміністрування за спеціальністю менеджмент шляхом формування і 

розвитку у здобувачів компетентностей, необхідних для оволодіння ними основних знань, 

вмінь та навичок виконання досліджень з управління підприємствами, організаціями та 

об’єднаннями, забезпечувати отримання нових наукових результатів, а також підготовку та 

захист дисертацій. 

Програма спрямована на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів європейського 

і світового рівня з високими інтелектуальними і фаховим навичками, враховуючи 

регіональний аспект потреби в науковому потенціалі, здатних розв’язувати комплексні 

проблеми менеджменту, зокрема  в аграрному секторі, у процесі проведення дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики.  

Досягнення мети передбачає здійснення наукових досліджень і отримання нових та/або 

практично спрямованих результатів у такій сфері як менеджмент в аграрному секторі, а 

також підготовку та захист дисертаційної роботи. 

 

https://knau.kharkov.ua/opp.html


 
 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

07 Управління та адміністрування. 

073 Менеджмент. 

Об’єкт діяльності: науково-методичний базис  управління 

організаціями та їх об’єднаннями за невизначеності умов і 

вимог. 

Цілі навчання: набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що 

дозволяють розв’язувати комплексні проблеми з управління 

організаціями та їх об’єднаннями на засадах переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та професійної 

практики. 

Теоретичний зміст предметної області: передові концептуальні 

та методологічні знання науково-дослідного та професійного 

характеру в сфері менеджменту. 

Методи, методики та технології: критичний аналіз, оцінка і 

синтез нових та складних ідей у сфері менеджменту; економіко-

математичні методи та інформаційні технології наукових 

досліджень у сфері менеджменту. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні 

продукти, що застосовуються у професійній діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова.  

Освітня складова передбачає обов’язкові та вибіркові 

компоненти.  

Наукова складова передбачає проведення власного наукового 

дослідження під керівництвом наукового керівника; 

оприлюднення результатів досліджень у вигляді наукових 

статей, доповідей та презентацій; оформлення результатів у 

вигляді дисертації, яка має бути самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового 

завдання, результати якого становлять оригінальний внесок у 

суму знань галузі управління та менеджменту, оприлюднені у 

відповідних публікаціях. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на підготовка висококваліфікованих 

науково-педагогічних кадрів шляхом формування і розвитку у 

здобувачів компетентностей, необхідних для оволодіння ними 

основних знань, вмінь та навичок виконання оригінального 

наукового дослідження у сфері менеджменту, що має теоретичне 

та практичне значення, а також розв’язання актуальних 

комплексних проблем з управління організаціями та їх 

об’єднаннями на засадах глибокого переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики; 

стратегічне, тактичне та оперативне управління діяльністю, 

змінами та розвитком підприємств, організацій та 

інституціональних утворень аграрної сфери. 

Ключові слова: аграрний сектор, інновація, менеджмент, 



 
 

методологія і методи досліджень, проект, стратегія, управління. 

Особливості програми Освітня складова програми. Програма реалізується у невеликій 

групі дослідників.  

Програма передбачає 31 кредит ЄКТС для обов’язкових 

навчальних дисциплін, з яких: 16 кредитів ЄКТС – дисципліни 

загальної підготовки (філософія геокультури, наукова іноземна 

мова, педагогіка вищої школи, інформаційні технології в 

наукових дослідженнях), що передбачають набуття аспірантом 

загальнонаукових (філософських) компетентностей, мовних 

компетентностей, універсальних навичок дослідника;  12 

кредитів ЄКТС – дисципліни професійної підготовки 

(методологія наукових досліджень, стратегічна інноватика, 

проєктний менеджмент); 3 кредити ЄКТС – науково-педагогічна 

практика. Ще 12 кредитів ЄКТС передбачено на вибіркові 

дисципліни професійної підготовки, пов’язані  насамперед з 

тематикою дисертаційних досліджень з актуальних проблем 

менеджменту, зокрема в аграрній сфері. 

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-наукової 

програми передбачає здійснення власних наукових досліджень з 

відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді 

дисертації. Ця складова програми не вимірюється кредитами 

ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді індивідуального плану 

наукової роботи здобувача. 

Особливістю наукової складової освітньо-наукової програми 

підготовки докторів філософії зі спеціальності 073 Менеджмент 

є її спрямування на розв’язання актуальних проблем 

менеджменту в аграрній сфері, що забезпечено формуванням 

спеціальної компетентності (СК 7) та набуттям програмного 

результату навчання (ПРН 12). 

Окремі складові власних наукових досліджень здобувача, 

можуть бути застосовані в якості практичної складової під час 

проведення занять з навчальних дисциплін професійної 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування 

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері менеджменту та 

суміжних наук. 

Адміністративна та управлінська діяльність у сфері 

менеджменту та суміжних наук. 

Посади згідно з класифікатором професій України.  

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) (зі змінами) 

здобувач освітньо-наукового рівня доктор філософії після 

закінчення навчання за освітньо-науковою програмою 073 

Менеджмент може займати відповідну посаду за категоріями: 

Науково-викладацька діяльність: 

1237 -  Керівники науково-дослідних підрозділів 



 
 

1238 -  Керівники проектів та програм 

231 -  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2351.1 -  Наукові співробітники 

Адміністративна діяльність у державних закладах та 

закладах освіти: 

1229.1 -  Керівні працівники апарату центральних органів 

державної влади 
1229.3 -  Керівні працівники апарату місцевих органів державної 

влади та місцевого самоврядування 

1229.4 -  Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого 

навчання 

1232 -  Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових 

відносин 

241 -  Професіонали в сфері державної служби, аудиту, 

бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, 

ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та 

інтелектуальної власності 

Управлінська діяльність у бізнес-секторі: 

12 -  Керівники підприємств, установ та організацій 

122 -  Керівники виробничих та інших основних підрозділів 

1233 -  Керівники підрозділів маркетингу 

13 -  Керівники малих підприємств без апарату управління 

14 -  Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій 

та їх підрозділів. 

Робота у галузі управління та адміністрування за посадами у 

підрозділах наукових та державних установ, профільних 

кафедрах університетів, в органах державної та місцевої влади, 

на підприємствах та в організаціях. 

Місце працевлаштування. Установи, підпорядковані МОН 

України, іншим центральним органам виконавчої влади, заклади 

вищої освіти, науково-дослідні установи, обласні та районні 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, 

сільськогосподарські та інші підприємства різних форм 

власності. 

Подальше навчання Може отримувати науковий ступень доктора наук , брати участь 

у постдокторських програмах 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, 

ініціативне самонавчання. Проблемні, інтерактивні, проектні, 

інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та 

інтегративні, контекстні технології навчання, навчання з 

допомогою електронного ресурсу, навчання на основі 

досліджень. 

Освітні компоненти освітньо-наукової програми заохочують до 

проведення дисертаційного дослідження, сприяють його 

активізації щодо планування, організації та представлення 

здобутих результатів державною мовою; забезпечують 

формування навичок “soft skills” як процесуальну 



 
 

характеристику діяльності та універсальні компетентності 

(вміння вирішувати складні завдання, критичне мислення, 

креативність, управління людьми, навички координації та 

взаємодії, емоційний інтелект, судження і прийняття рішень,  

когнітивна гнучкість), як інтегративну якість особистості, що 

розкривається в продуктивної діяльності. 
Підхід до викладання передбачає: 

– впровадження активних методів навчання, що забезпечують 

особистісно-зорієнтований підхід і розвиток мислення у 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня; особливістю 

навчального процесу є його максимальне поєднання з реальною 

науковою роботою, освітні компоненти професійної підготовки 

включають в себе освоєння методів і підходів, що 

використовуються здобувачем при виконанні дисертаційної 

роботи, її складові зазвичай є практичними завданнями 

відповідних навчальних дисциплін;  

– тісна співпраця здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

зі своїми науковими керівниками; максимальне поєднання 

освітніх компонент професійної підготовки з науковою роботою 

кафедри;  

– підтримка та консультування здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня з боку науково-педагогічних ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва і галузевих науково-дослідних установ; 

– залучення до консультування здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня визнаних фахівців підприємств, організацій та 

науково-дослідних установ; 

– інформаційну підтримку щодо участі здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня у конкурсах на одержання наукових 

стипендій, премій, грантів (у тому числі у міжнародних); 

– надання можливості здобувачам третього (освітньо-наукового) 
рівня брати участь у підготовці наукових проєктів на конкурси 

Міністерства освіти і науки України, а також інших структур, у 

тому числі міжнародних; 

– безпосередню участь у виконанні бюджетних, грантових, 

госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних робіт. 

Оцінювання Освітня складова програми. Система оцінювання знань за 

дисциплінами освітньо-наукової програми складається з 

поточного та підсумкового контролю. 
Поточний контроль знань здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня проводиться в усній формі (опитування за 

результатами опрацьованого матеріалу), тестової перевірки, а 

також шляхом презентації виконання практичних завдань з 

навчальних дисциплін. 
Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку 

проводиться у письмовій формі, з подальшою усною 

співбесідою.  
Наукова складова програми. Оцінювання наукової діяльності 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня здійснюється на 



 
 

основі кількісних та якісних показників, що характеризують 

підготовку наукових праць, участь у наукових конференціях, 

підготовку окремих частин дисертації відповідно до 

затвердженого індивідуального плану наукової роботи 

здобувача третього (освітньо-наукового) рівня. Звіти здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня за результатами виконання 

індивідуального плану, заслуховуються за кожне півріччя та 

затверджуються на засіданні кафедр та вченій раді факультету з 

рекомендацією продовження (або припинення) навчання в 

аспірантурі. 

Підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої 

вченої ради. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері 

менеджменту та дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики 

Загальні 

компетентності  (ЗК) 

ЗК1. Оволодіння загальнонауковими компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду. 

ЗК2. Здатність до критичного мислення генерування нових 

складних ідей, аналізу та синтезу цілісних знань. 

ЗК3. Здатність до організації та проведення оригінальних 

наукових досліджень. 

ЗК4. Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з метою 

презентації результатів наукових досліджень та їх 

оприлюднення державною, англійською та/або іншою 

іноземною мовою. 

ЗК5. Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі 

управління та адміністрування. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань та 

академічної доброчесності. 

Спеціальні 

компетентності (СК) 

СК1. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення 

інформації для проведення самостійних наукових досліджень у 

сфері менеджменту. 

СК2. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати 

методи та інструменти наукових досліджень у сфері 

менеджменту. 

СК3. Здобуття глибинних знань з менеджменту, зокрема 

розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку 

та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу основних 

концепцій, оволодіння науковою термінологією. 

СК4. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері 

менеджменту, зокрема застосування сучасних інформаційних 

технологій у науковій діяльності, управління науковими 

проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. 



 
 

СК5. Здобуття 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 з 

менеджменту. 

СК6. Здатність до впровадження результатів власних 

досліджень у сфері менеджменту. 

СК7. Здатність обґрунтовано використовувати інструменти 

дослідницько-інноваційної діяльності у сфері  аграрного 

менеджменту 

7 – Програмні результати навчання 

1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями у 

сфері менеджменту. 

2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження у сфері менеджменту на 

відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання 

для розв’язання актуальних проблем теорії та практики. 

3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших. 

4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти у сфері менеджменту, управляти ними 

та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації. 

5. Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, 

способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність 

навчального процесу. 

6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, 

представляти широкій науковій спільноті та громадськості у сфері менеджменту 

державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі. 

7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і 

методологічних знань у галузі менеджменту. 

8. Демонструвати навички презентації та оприлюднення результатів наукових досліджень 

державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі. 

9. Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень 

у галузі менеджменту. 

10. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері 

менеджменту. 

11. Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення 

наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження. 

12. Формулювати та обґрунтовувати висновки та пропозиції щодо застосовування 

інноваційних рішень у сфері аграрного менеджменту. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Викладання навчальних дисциплін на ОНП забезпечує 

професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту і 

адміністрування та кафедри маркетингу, підприємництва і 

організації виробництва, а також науково-педагогічні 

працівники інших кафедр університету. Науково-педагогічні 

працівники, які реалізують виконання ОНП, володіють високою 



 
 

педагогічною майстерністю, мають відповідну кваліфікацію, 

професійні компетентності та досвід у сфері освітньої та 

наукової діяльності. До освітнього процесу залучаються 

практики та професіонали у сфері менеджменту. 

Гарант та науково-педагогічний склад, що забезпечує реалізацію 

ОНП, відповідають вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності закладів освіти 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним 

вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є 

достатнім для забезпечення якості освітнього процесу, зокрема: 

- навчальні корпуси; 

- фундаментальна бібліотека, читальні зали; 

- гуртожитки; 

- тематичні кабінети; 

- комп’ютерні класи; 

- пункти харчування; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- мультимедійне обладнання; 

- спортивний зал, спортивні майданчики. 

Інформаційне та 

навчально-методичне  

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам, має актуальний змістовий контент, 

базується на сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологіях та включає: 

- офіційний сайт ХНАУ: https://knau.kharkov.ua/; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- необмежений доступ до мережі Інтернет; 

- фундаментальна бібліотека, читальні зали; 

- електронна бібліотека ХНАУ http://lib.knau.kharkov.ua; 

- віртуальне навчальне середовище Moodle 

http://moodle.knau.kharkov.ua/course/index.php; 

- корпоративна пошта; 

- навчальний план; 

- графік навчального процесу; 

- програми та робочі програми навчальних дисциплін; 

- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 

роботи здобувачів з дисциплін; 

- критерії оцінювання рівня підготовки. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва з 

закладами вищої освіти та установами НАН і НААН України 

відповідного профілю. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках міжнародних програм на основі договорів між 

Харківським національним аграрним університетом 

ім. В. В. Докучаєва та закладами вищої освіти та науковими 

установами країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на 

загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. 



 
 

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОНП 

 

Код н/д Компоненти освітньо-наукової програми 

Навчальні дисципліни 

 

Кредити 

ЄКТС 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОНП 

ОК 1 Філософія геокультури 4 екзамен 

ОК 2 Наукова іноземна мова  6 екзамен 

ОК 3 Педагогіка вищої школи 3 залік 

ОК 4 Інформаційні технології у наукових дослідженнях 3 залік 

ОК 5 Методологія наукових досліджень 4 екзамен 

ОК 6 Стратегічна інноватика 4 екзамен 

ОК 7 Проєктний менеджмент 4 екзамен 

ОК 8 Науково-педагогічна практика 3 залік 

Усього обов’язкових компонент 31 – 

Вибіркові компоненти ОНП* 

ВК 1 Вибіркова дисципліна 3 залік 

ВК 2 Вибіркова дисципліна 3 залік 

ВК 3 Вибіркова дисципліна 3 залік 

ВК 4 Вибіркова дисципліна 3 залік 

Усього вибіркових компонент 12 – 

Загальний обсяг освітньої складової освітньо-наукової 

програми 

 

43 

 

– 

 

*Перелік навчальних дисциплін представлено в каталозі вибіркових дисциплін за 

відповідним рівнем на офіційному сайті університету. Здобувачі мають право вільно обирати 

навчальну дисципліну в межах запропонованого переліку. 
 

 

 



 
 

2.2. Наукова складова 
 

Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження під 

керівництвом наукового керівника.  

Основними елементами (етапами) такої роботи є:  

- затвердження теми дисертаційної роботи; 

- формулювання мети і завдань досліджень; 

- складання плану виконання дисертаційної роботи; 

- вибір методичних підходів і конкретних методів, їх адаптація відповідно до 

особливостей об’єкта, за необхідності розробка нових або модифікація існуючих методів у 

співпраці з науковим керівником;  

- аналіз літературних джерел за обраною темою (напрямом) дослідження з 

виокремленням проблем, що потребують вирішення;  

- проведення досліджень, апробація результатів та їх впровадження; 

- оприлюднення результатів досліджень у вигляді наукових статей, доповідей та 

презентацій;  

- оформлення результатів у вигляді дисертації, яка має бути самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання, 

результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) 

та оприлюднені у відповідних публікаціях. 

 

 



 
 

Виконання складових індивідуального плану здобувача з 

підготовки дисертаційної роботи на здобуття ступеня  

доктора філософії 

2.3. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми 
 

1  

рік навчання 

2  

рік навчання 

3  

рік навчання 

4  

рік навчання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 ВК 1 ОК 8 НС НС НС НС НС 

ОК 2 НС НС НС НС НС НС 

ОК 3 ВК 2 НС НС НС НС НС НС 

ОК 4 ВК 3 НС НС НС НС НС НС 

ОК 5 ВК 4 НС НС НС НС НС НС 

НС ОК 6 НС НС НС НС НС НС 

НС ОК 7 НС НС НС НС НС НС 

НС НС НС НС НС НС НС НС 

 

 
 

 

ОК – Обов’язкові компоненти  

ВК – Вибіркові компоненти 
НС – Наукова складова (підготовка кваліфікаційної роботи (дисертації) 



 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно 

діючою або разовою спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового 

захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій 

зобов’язані взяти участь голова та члени ради, а також за бажанням присутні на засіданні. 

Під час захисту відповідно до законодавства радою забезпечується аудіофіксація (запис 

фонограми) та відеофіксація. Запис (звукозапис, відеозапис) такого засідання ради 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) не 

пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання та зберігається на 

відповідному веб-сайті не менше трьох місяців з дати набрання чинності наказу 

Університету про видачу здобувачеві диплома доктора філософії. 

Підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Здобувачі мають право на вибір 

спеціалізованої вченої ради. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його 

індивідуального навчального плану, що підтверджується академічною довідкою про 

виконання освітньо-наукової програми. 

Дисертація, за результатами захисту якої радою прийнято рішення про відмову у 

присудженні ступеня доктора філософії, може бути подана до захисту повторно після 

доопрацювання не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення. 

На рішення ради про відмову у присудженні ступеня доктора філософії здобувач 

може подати протягом двох місяців з дня захисту дисертації апеляцію до закладу вищої 

освіти, в якому утворена рада, або до МОН України 
 



 
 

4. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Визначення принципів 

та процедур 

забезпечення якості 

вищої освіти 

В університеті затверджені «Політика забезпечення якості вищої 

освіти Харківського національного аграрного університету ім. 

В.В. Докучаєва» та «Положення про забезпечення якості 

освітньої діяльності і якості вищої освіти в Харківському 

національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» 

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

відбуваються відповідно до локальних нормативних документів 

університету. Механізм розроблення, затвердження, моніторингу 

та періодичного перегляду освітніх програм регулюється 

«Положенням про організацію освітнього процесу Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва», 

«Методичними рекомендаціями до розроблення та оформлення 

освітньої програми» і «Положенням про порядок створення, 

удосконалення, зміни та закриття освітніх програм Харківського 

національного аграрного університету ім.  В.В. Докучаєва». 
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, 

формуються як результат зворотного зв’язку з науково-

педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, 

випускниками і роботодавцями, а також з урахуванням 

прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. В 

університеті проходить щорічне опитування здобувачів вищої 

освіти, роботодавців, випускників щодо якості освітніх програм, 

результати якого обов’язково враховують під час їх перегляду 
Оцінювання здобувачів 

вищої освіти 
Оцінювання здобувачів вищої освіти відбувається відповідно до 

«Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у 

Харківському національному аграрному університеті 

ім. В.В. Докучаєва» 
Оцінювання науково-

педагогічних і 

педагогічних 

працівників 

Оцінювання досягнень науково-педагогічних працівників 

відбувається у кінці календарного року відповідно до 

«Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів 

Харківського національного аграрного університету  

ім. В.В. Докучаєва». Результати оцінювання обов’язково 

оприлюднюють на сайті університету. 
Рейтингова система оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників університету забезпечує вимірювання 

рівня їхньої індивідуальної професійної активності відповідно 

до змісту наукової, навчально-методичної та організаційно-

виховної роботи і мотивує до зростання результативності  

професійної діяльності 
  



 
 

Підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітнього процесу в рамках освітньої програми, проходять 

підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років. 

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників регулюється «Положенням про 

підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-

педагогічних працівників Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва» 
Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Освітній процес в університеті забезпечено: 
− комп’ютерними системами, мультимедійним обладнанням; 
− необмеженим доступом до мережі «Інтернет»; 
− сайтом університету; 
− електронною бібліотекою; 
− доступом до відкритих освітніх ресурсів; 
− платформою дистанційного навчання «Moodle»; 
− інформаційною системою планування та обліку навчальної 

роботи 
Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

Інформацію про освітні програми, ступені вищої освіти і 

кваліфікації розміщено на сайті університету у відкритому 

доступі 

Забезпечення 

дотримання академічної 

доброчесності 

працівниками закладів 

вищої освіти та 

здобувачами вищої 

освіти, у тому числі 

створення і 

забезпечення 

функціонування 

ефективної системи 

запобігання та 

виявлення академічного 

плагіату 

Забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками університету і здобувачами вищої освіти 

регламентовано Кодексом академічної доброчесності 

Харківського національного аграрного університету 

ім. В. В. Докучаєва.  
В університеті функціонує система запобігання та виявлення 

плагіату в роботах працівників та здобувачів вищої освіти з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення 
 

  



 
 

5. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньо-наукової програми 
 

Компетентності 

ОНП 

Компоненти освітньо-наукової програми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 

ЗК 1. +        

ЗК 2. +    +    

ЗК 3.      + +  

ЗК 4.  +  +    + 

ЗК 5.   +     + 

ЗК 6.   +     + 

СК 1.    + +    

СК 2.     + + +  

СК 3. +     + +  

СК 4.    +   +  

СК 5.  +       

СК 6.   +   + + + 

СК 7.    +  + +  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

6.  Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-наукової програми 
 

Програмні 

результати 

навчання 

Компоненти освітньо-наукової програми 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 

ПРН 1. +    +    

ПРН 2.    + + + +  

ПРН 3.   +   + + + 

ПРН 4.        +  

ПРН 5.   +     + 

ПРН 6.  +       

ПРН 7.     + + +  

ПРН 8.  +  +    + 

ПРН 9. +    + + +  

ПРН 10.   +  + + +  

ПРН 11. +       + 

ПРН 12.    +  + +  

 

 

 



 
 

7. Перелік нормативних документів, 

на яких базується освітньо-наукова програма 
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