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1. Профiль освiтньо-науковоi програми 

Роздiл 1. Загальна iнформацiя 

Повна назва закладу Нацiональний авiацiйний унiверситет 

вищоi' освiти та Факультет лiнгвiстики та соцiальних комунiющiй 

структурного Кафедра соцiологii' та полiтологii' . . 
шдроздшу 

· Ступiнь вищоi' освiти Третiй ( освiтньо-науковий) рiвень 
та назва квалiфiкацii' Доктор фiлософii' / Doctor of Philosophy (Ph.D) 
мовою оригшалу Доктор фiлософii' з соцiологii' 

Офiцiйна назва Освiтньо-наукова програма пiдготовки докторiв фiлософii' з 

освiтньо-науковоi' соцiологii' в аспiрантурi Нацiонального авiацiйного унiверситету 

програми / Educational and scientific program of training doctors of 
philosophy in graduate school of the National А viation University 

Тип диплому та обсяг Диплом доктора фiлософii', одиничний; перший науковий 

освiтньо-науковоi' ступiнь, що здобуваеться на третьему ( освiтньо-науковому) рiвнi 
програми вищоi' освiти; 4 академiчних роки; освiтня складова - 60 кредитiв 

ЕЖТС. 

Акредитацiйна 
Нацiональне агентство забезпечення якостi вищоi' освiти 

iнституцiя 

Перiод акредитацii' Пiдлягае акредитацii' вперше 

Цикл / рiвень Третiй ( освiтньо-науковий) рiвень 
QF for ЕНЕА - третiй цикл, EQF for LLL - 8 рiвень; НРК 
У краi'ни -8 рiвень 

Передумови Наявнiсть ОСВlТНЬОГО ступеня маг1стра соцiологii' чи 

спорiдненоi' / еквiвалентноi' спецiальностi · (зокрема, за 

результатами процедури визнання шоземних документш про 

освiту для iноземцiв) 

Форма навчання Iнституцiйна з елементами дистанцiйноi' форми: очна, заочна 

Мови викладання Украi'нська 

Iнтернет-адреса httыs ://nau.edu. ua/ua/menu/9.uality/ ects/zagalna-
постiйного informatsiya/informatsiya-120-osvitnih-12rogramah.html 
розмiщення опису 

освiтньо-науковоi' 
програми 

Роздiл 2. Мета освiтньо-науковоi програми 

Пiдготовка висококвалiфiкованих наукових кадрiв в галузi соцiальних та поведiнкових 

наук за спецiальнiстю «Соцiологiя» для щ1укових та освiтнiх установ, органiв державноi' 

влади та управлiння, пiдприемств ycix форм, зокрема, через генерацiю нових знань та . 

iнновацiйних iдей на ОСНОВ! iнтеграцii' та iнтернацiоналiзацii' освiти, · дослiджень i 
практики, здiйснюючи гiдний внесок у розвиток суспiльства на нацiональному та 

мiжнародному рiвнях та надання високоякiсних освiтнiх 1 науково-досшдних послуг 

громадянам У краi'ни та iноземцям при пiдготовцi фахiвцiв транспортноi' та авiацiйно-
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космiчно1 галузi. 
В освiтньо-науково1 програми немае аналогiв серед ЗВО Укра1ни. 

Роздiл 3. Характеристика освiтньо- науковоi програми (ОНП) 

3.1 Предметна область 

(Об'ект дiяльностi, 

теоретичний змiст) 

3 .2 Орiентацiя освiтньо

науково1 програми 

3.3 Основний фокус 

освiтньо-науково1 

програми 

3 .4 Особливостi освiтньо

науково1 програми 

Галузь знань - 05 «Соцiальнi та поведiнковi науки» 
Спецiальнiсть (освiтня) 054 « Соцiологiя» 
Спецiальностi (науковi):- 22.00.00 «Соцiологiя» 
Об' ект вивчення: закономiрностi функцiонування та 

трансформацi1 соцiальних груп, спiльнот i суспiльств у 1хньому 
системному взаемозв' язку. 

Теоретичний змiст предметно1 областi: 

соцiальнi вiдносини та взаемодiя; особистiсть, соцiальнi групи, 
спiльноти · та суспiльства; соцiальнi явища та процеси; громадськ2 
думка; соцiокультурнi феномени та процеси; соцiальнi iнститути; 

соцiальнi структури та нерiвностi; соцiальнi змiни та впливи; 

соцiальнi проблеми та конфлiкти в сощум1 на локальному 
регiональному, нацiональному та глобальному рiвнях. 

Освiтньо-наукова вщповщно до Мiжнародно1 стандартно1 

класифiкацil освiти (ISCED 2011 / UNESCO) 

Загальний стиль викладання в межах освiтньо1 частини програми 

орiентований на самостiйне навчання аспiранта, спрямоване 

лекцiями та консультацiями викладачiв та паукового керiвника, 

роботою з науковими джерелами, консультацiями з фахiвцями як 

з академiчно1 так i з практично1 сфери дiяльностi, участю в 

наукових форумах та в програмах стажування. Викладання 

здiйснюеться у формах проблемно-орiентованих лекцiй, 

семiнарiв, практичних занять, колоквiумiв тощо, якi 

спря:мовують та поглиблююrь результа-rи самостiйного 

навчання. Слiд .формуватиу зд9бувачiв вищо1 освiти (аспiрантiв) 

здатностi розв 'язувати комплекснi проблеми професiйно1 та / або 
дослiдницько-iнновацiйно1 дiяльностi в соцiологi1 та супутнiх 

галузях, що передбачае глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цiлiсних знань та / або професiйно1 практики. 

1. Органiзацiйне · ·. забезпечення шдготовки докторш фiлософi1 

здiйснюють через аспiрантуру Нацiонального авiацiйного 
унiверситету. 

2. Органiзацiя освпньо-наукового процесу на основ~ системи 
метод1в проблемно-розвиваючого навчання та методологi1 

наукових дослщжень, що rрунтуеться на принципах 

цiлеспрямованостi, бiнарностi (безпосередня взаемод1я 
викладача та аспiранта, паукового кершника та асшранта, 

паукового кершника та викладача для корекцi1 процесу 

пiдготовки кожного аспiранта залежно вiд його iнд;ивiдуальних 

потреб), показовому, д1алопчному, евристичному, 

дослiдницькому та програмованому методах. 
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3. Диференцiацiя рокiв пiдготовки за спрямованiстю: 
- перший та другий рiк пiдготовки - домiнування освiтньо'i 

складово'i у поеднаннi за пауковою; 

- третiй та четвертий рiк пiдготовки - домiнування науково'i 

складово'i у поеднаню з осв~тньою (науково-педагогiчною 

дiяльнiстю) , 

4. Можливiсть зарахування до 6 кредитiв ЕЖТС включно (10 % 
вiд загального обсягу програми) та результатiв навчання, 

отриманих у неформальнiй освiтi (наприклад, курси Prometheus, 
Coursera, тощо) за таких умов: 
- зарахування кредитiв для обо в' язкових освiтнiх компонентiв 

- не бiльше 50 % вiд обсягу кредитiв для кожного окремого 
компонента ( з метою досягнення компетентностей та 

програмних результатiв навчання, якi забезпечуе цей компонент; 

пп. 4, 5 програми); 
- результати навчання, отриманi у _неформальнiй осв~т1, 
повиннi сшвпадати або бути близькими за зм1стом до 

програмних результатiв навчання (п. 5 програми), якi забезпечуе 
компонент, за яким зараховуються кредити, отримаю у 

неформальнiй освiтi; 

- зарахування кредитiв для вибiркових освiтнiх компонентiв -
додатковi обмеження та умови вiдсутнi. 

Роздiл 4. Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання 

4.1 Придатнiсть до Випускник може працювати на посадах, пов'язаних з 

працевлаштування дослiдницько-iнновацiйною, професiйною та науково

педагопчною дiяльнiстю в областi соцiологi'i вiдповiдно до 

Класифiкатора професiй ДК 003:2010 з урахуванням цiлi (п. 2.1) 
та фокусу програми (п. 3.3) 

4.2 Подальше навчання 

5.1 Викладання та 

навчання 

(методи, методики, 

технологi'i, 

шструменти та 

обладнання) 

Право на продовження освiти у докторантурi. 

Набуття додаткових квалiфiкацiй у системi пiслядипломно'i освiти 

Роздiл 5. Викладання та оцiнiовання 

1. Аспiрантоцентрований шдхщ у навчаню та проведеннi 

наукових дослiджень з урахуванням тем дисертацiйних робiт та 

наукових iнтересiв здобувачiв вищо'i освiти (аспiрантiв). 
2. Синергетичне поеднання освiтньо'i та науково'i складових пiд 
час пiдготовки аспiрантiв. 
3. Проблемно-орiентований стиль викладання, що реалiзуеться 
через . систему методiв проблемно-розвиваючого навчання 
(показового, дiалогiчного, евристичного, дослiдницького, 

програмованого ); штерактивних метод1в навчання (метод 

групово'i роботи, синектика, дискусi'i, рольовi iгри, кейс-метод, 

метод портфолiо, метод проектiв ), яю сприяють розвитку 

дослiдницько'i, творчо'i та пiзнавально'i дiяльностi асшрантш; 

методик тренiнгового навчання у виглядi виконання пошукових, 
розрахункових та творчих завдань з використанням сучасних 

iнформацiйних · технологiй, роботи з базами бiблiографiчних, 
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статистичних та шших видiв даних, проходження науково

педагогiчноУ практики, апробацiя резулыатш самостiйного 

паукового дослiдження (науковi конференцiУ, семiнари тощо ). 
4. Використання матерiально-технiчноУ бази кафедри соцiологiУ 
та полiтологiУ, яка входить до складу структурного пiдроздiлу 

(ФЛСК), в якому реалiзовують освiтню програму (п. 1.1). 
5. Тематика наукових дослiджень (теми дисертацiй) аспiрантiв 
повинна безпосередньо вiдповiдати хоча б одному осютньому 

компонентовi освiтньо-науковоУ програми. 

Система оцiнювання знань включае поточний i пiдсумковий 
контроль. Поточний контроль здiйснюють шляхом оцiнки 

роботи здобувача на контактних заняттях, шдготовлених 

наукових статей, виступiв на наукових конференцiях та iнших 

публiчних заходах, виконання науково-дослiдницьких завдань 

тощо. 

Пiдсумковий контроль здiйснюють у формi екзамену або залiку з 
урахуванням накопичених балiв поточного контролю. 

Здобувача вважають допущеним до пiдсумкового контролю з 

дисциплiни у разi виконання всiх видiв робiт, передбачених 
онп. 

Виконання дисертацiйного дослiдження щорiчно обговорюють 

на засiданнi кафедри, за якою закрiплено здобувача. 
Оцiнювання дисертацi'i здiйснюють за пiдсумками пуб.i:Iiчного 

захисту у спецiалiзованих або тимчасових радах iз захисту 
дисертацiй. 

Роздiл 6. Програмнi компетентностi 

компетентнiсть (IK) 
Здатнiсть продукувати ною iдеУ, розв'язувати комплексю 

проблеми соцiологiУ, застосовувати методологiю науковоУ та 
педагогiчноУ дiяльностi, а також проводити власне наукове 

дослiдження, резулыати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значения 

6.2 Загальнi 

компетентностi (ЗК) 

ЗКОl. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та синтезу. 
ЗКО2. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацiУ з 

рiзних джерел. 

ЗКОЗ. Здатнiсть працювати в мiжнародному контекстi. 

ЗКО4. Здатнiсть розв' язувати комплекснi проблеми соцiологiУ на 

основi системного наукового свiтогляду та загального 

культурного кругозору iз дотриманням принципiв професiйноУ 

етики та академiчноУ доброчесностi 
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6.3 Спецiальнi ( фаховi) 
компетентностi (СК) 

CKOl. Здатнiсть виконувати оригiнальнi дослiдження, досягати 
наукових результатiв; якi створюють новi знания в соцiологi"i та 

дотичних до · не"i мiждисциплiнарних · напрямах · i можуть бути 
опублiкованi у провiдних наукових виданнях з соцiологi"i та 

сумiжних галузей. 

СКО2. Здатнiсть усно i письмово презентувати та обговорювати 
результати наукових дослiдж~нь та/або iнновацiйних розробок 

укра"iнською та англiйською мовами, глибоке розумшня 

англомовних наукових текстiв за напрямом дослiджень. 

СКОЗ. Здатнiсть застосовувати сучаснi методологi"i, . методи та 
iнструменти емпiричних 1 теоретичних досшджень у сферi 

соцiологi"i, сучасю цифровi технологi"i, бази даних та шш1 

електроннi ресурси, спецiалiзоване програмне забезпечення в 

науковiй та освiтнiй дiяльностi. 

СКО4. Здатнiсть здiйснювати науково-педагогiчну дiяльнiсть у 
вищiй освiтi. 

СКО5. Здатнiсть виявляти, ставити та вир1шувати проблем~ 

досшдницького характеру у сферi соцiологi"i, оцiнювати та 

забезпечувати якiсть виконуваних дослiджень. 

СКО6. Здатнiсть 1н1ц1ювати та реал1зовувати iнновацiйн1 

комплексю проекти у сферi соцiологi"i та дотичю до не"i 

мiждисциiшiнарнi проекти, лiдерство пiд час "iхньо"i реалiзацi"i. 

СКО7. Здатнiсть аналiзувати та оцiнювати сучасний стан, 

тенденцi"i розвитку соцiологi"i. . 
СКО8. Здатнiсть дотримуватись етики дослщжень, · а також 
правил академiчно"i доброчесностi в наукових досшдженнях та 

науково-педагогiчнiй дiяльностi. 

Роздiл 7. Проrрамнi результати навчання 

7.1 Програмнi результати · ПРОl. Мати передовi концептуальнi та м~тодологiчнi знания з 
навчання (ПР) соцiологi"i та на межi предметних галузей, а також дослiдницькi 

навички, достатю для проведения наукових 1 прикладних 
дослiджень на рiвнi останнiх свiтових досягнень з вiдповiдного 

напряму, та отримання нових знань у сферi соцiологi"i та/або 

здiйснення iнновацiй. 

ПРО2. Вiльно презентувати та обговорювати з фахiвцями 1 
нефахiвцями резул_ьтати досшджень, наукоВI та прикладнi 
проблеми соцiологi"i державною та шоземною мовами, 

оприлюднювати результати дослiджень у провiдних наукових 
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ПРОЗ. Розробляти та реашзовувати науковi та/або прикладю 
проекти, якi дають можливiсть переосмислити наявне та 
створити нове цiлiсне знания та/або професiйну практику 1 
розв'язувати значущi науковi та технологiчнi проблеми 
соцiологi1 з врахуванням етичних, соцiальних, економiчних та 

правових аспекпв. 

ПРО4. Формулювати i перевiряти гiпотези; використовувати для 
8 обrрунтування висновкiв належнi докази, зокрема результати 
емпiричних дослщжень та теоретичного анал1зу соц1альних 

систем i процесiв, наявнi соцiологiчнi данi. 
ПРО5. Планувати 1 виконувати емпiричнi · та/або теоретичнi 

дослiдження з соцiологi1 та дотичних мiждисциплiнарних 

напрямш з використанням сучасних iнструментiв та 

дотриманням норм професiйноi' i академiчноi' етики. 
ПРО6. Критично анал1зувати та узагальнювати результати 

власних дослiджень i доробок iнших дослiдникiв у контекстi 
всього комплексу сучасних знань щодо дослiджуваноi' науковоi' 

проблеми. 

ПРО7. Застосовувати сучаснi iнструменти i технолог1i' пошуку, 
оброблення та аналiзу iнформацii', зокрема статистичнi методи 

анал1зу даних великого обсягу та/або складноi' структури, 
спецiалiзованi бази даних та iнформацiйнi системи. 

ПРО8. Розробляти i викладати спецiальнi дисциплiни з соцiологii' 
у закладах вищо1 осшти, здiйснювати навчально-методичне 

забезпечення освiтнього процесу. 

ПР?9. Глибок,о розу~нти загал:f:,НI принц~пи та методи 
сощальноповедшкових наук, а також методолопю наукових 

дослiджень, застосовувати i'x у власних дослiдженнях у сферi 
соцiологii' та у викладацькiй практицi. 

ПРlО. Ефективно застосовувати знания у спiвпрацi з органами 

державноi' служби, м1сцевого самоврядування, науково

досшдними та навчальними установами. 

ПPll. Вiльно презентувати й обговорювати результати 

досшджень, наукою та . прикладю · проблеми сучасного 

суспiльства, практичноi' дiяльностi в галузi соцiологii' державною 

та шоземною мовами, квалiфiковано вiдображати результати 

дослiджень у наукових публiкацiях у провiдних мiжнародних 

наукових виданнях з використанням правил академiчноi' 

доброчесностi в наукових дослiдженнях та науково-педагогiчнiй . . 
ДlЯЛЬНОСТl. 

ПР12. Дотримуватися професiйних норм, прийнятих пауковою 

спiльнотою, з урахуванням мiжнародного досвiду спiлкування; 

демонструвати високий ршень культури, етичних норм, 

затверджених Професiйним кодексом соцiолога. 

Роздiл 8. Ресурсне забезпечення реалiзацii otln 
8.1 Кадрове забезпечення 1. Наукове кершництво асшрантом здiйснюе активний 

дослiдник, який мае публiкацii' з теми, що вiдповiдае темi 
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8.2 Матерiально-технiчне 

забезпечення 

8.3 Iнформацiйне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

дисертацiйного досл1дження аспiранта, результати науковоl 

роботи керiвника публiкують чи практично впроваджують не 

рiдше, нiж раз на два роки. 

2. До паукового керiвництва аспiрантами не допускають осiб, якi 
були притягнутi до вiдповiдальностi · за порушення академiчно1 
доброчесностi. 

3. До додаткового паукового консультування аспiрантiв за 

необхiдностi (вiдповiдно до Ух потреб) може бути залучений 

будь-який науково-педагогiчний чи науковий прац~вник 

факультету шнгшстики та соцiальних комунiкацiй НАУ 
( структурний пiдроздiл, який забезпечуе реалiзацiю освiтньо
науково1 програми вiдповiдно до п. 1.1) з • органiзацiйним 
забезпеченням такого залучення з боку гаранта освiтньо

науково1 програми та декана зазначеного факультету. 

4. Навчальнi дисциплiни та iнmi освiтнi компоненти освiтньо
науково1 програми викладають та забезпечують науково

педагогiчними та науковими працiвниками, наукова дiяльнiсть 

яких (публiкацi1, НДР, гранти, стажування тощо) вiдповiдае 

змiсту зазначених навчальних дисциплiн та шших освпюх 

компонентiв, якi ними викладаються та / або забезпечуються. 
5. Представники академiчно1 та науково1 спiльноти, зокрема 

мiжнародно1, а також роботодавцi залучаються до органiзацi1 та 
реалiзацil освiтнього процесу та / або паукового консультування 
аспiрантiв. 

Для реалiзацi1 освiтньо1 дiяльностi за ОНП та здiйснення 

наукових досшджень може бути залучене за необхiдностi 

(вiдповiдно до потреб аспiрантiв та потреб реалiзацi1 освiтнiх 

компонентiв) будь-яке обладнання та програмне забезпечення 
лабораторiй та аудиторний фонд кафедр соцiологi1 та 
полiтологi1, 

ВХОДЯТЬ ДО 

комунiкацiй. 

а також примiщень та навчальних аудиторiй, що 
складу факультету лшгв1стики та сощальних 

Нацiонального авiацiйного унiверситету ( структурний · пiдроздiл, 
який забезпечуе реалiзацiю ОНП вiдповiдно до п. 1.1 ). 
В Унiверситетi . наявна вся необх:iдна ~оцiально-побутова 
iнфраструктура (гуртожитки, 1далыiя, спортивнi зали та вiдкритi 
спортивнi майданчики, тренажернi зали, медичний комплекс), 
кiлькiсть мiсць в гуртожитках вiдповiдае вимогам. 

Навчально-методичнi матер1али навчальних дисципшн 

(конспекти лекцiй, лабораторнi прак:гикуми тощо ), репозитарiй 
НАУ (https://er.nau.edu.ua), ресурсиНауково-технiчно1 бiблiотеки 
НАУ (http://www.lib.nau.edu.ua), безоплатнi з локально1 мережi 
унiверситету доступ до повнотекстових . · ресурсiв , видавництва 

Springer, а також повнофункцiональний доступ до 
наукометричних баз даних Scopusтa Web of Science; для 

публiкацi1 та апробацi1 результатiв наукових дослiджень 
аспiрантiв - фаховi науковi журнали НАУ (http://jml.nau.edu.ua), 
конференцi1 «Полiт», органiзатором чи спiворганiзатором яких е 
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НАУ та публiкацii в яких iндексуються наукометричними базами 

даних Scopus та Web of Science. 

Роздiл 9. Академiчна мобiльнiсть 

9.1 Нацiональна кредитна Вiдповiдно ДО Положения про порядок реалiзацii права на 
мобiльнiсть . мобiльнiсть Нацiональному 

•u 
академ1чну у ав1ацшному 

9.2 Мiжнародна кредитна 
унiверситетi, введеного в дiю наказом ректора вiд 09.07.2019 р. 
№ 336/од. Програми мiжнародноi академiчноi мобiльностi 

мобiльнiсть 
Erasmus+, Mevlana. 

9.3 Навчання iноземних · Реалiзацiя .освiтньоi та . наукових складових освiтньо-науковоi 
здобувачiв вищоi англiйською 

. . 
осiб без програми мовою для шоземцш та 

ОСВIТИ громадянства (за потреби), врахування особливостей передумов, 

Кодн/д 

1 

1.1 

OKl.1.1 

OKl.1.2 

OKl.1.3 

1.2 

OKl.2.1 

OKl.2.2 

1.3 

OKl.3.1 

OKl.3.2 

OKl.3.3 

OKl.3.4 

OKl.3.5 

1.4 

викладених у п. 1.8, умови вступу для iн~земцiв та осiб без 
громадянства регулюються Правилами прийому до аспiрантури 

та докторантури Нацiонального авiацiйного унiверситету . 

2. Перелiк компонентiв ОНП та ix логiчна послiдовнiсть 
2.1. Перелiк компонентiв 

Форма 
Кiлькiсть 

Компоненти ОПП шдсумкового Семестр 
кредитш 

-
контролю 

2 3 4 5 
1. Обо в 'язковi компоненти 

Цикл дисциплiп з оволодiппя загальпопауковими 

( фiлософськими) ко.м.петептпостями 

Фiлософiя науки та iнновацiй 3 Екзамен 1 

. Iнновацiйнi методи прийняття рiшень в . 3 Екзамен 2 
соцiотехнiчних та соцiокультурних системах 

Когнiтивнi технологii прогнозування стану 3 Диф. залiк 2 
соцiотехнiчних та соцiокультурних систем 

Цикл дисциплiп iз пабуття упiверсальпих павичок дослiдпика та викладача 

Правове, економiчне та iнформацiйне 6 . Диф. залiк 1 
забезпечення наукових дослiджень 

Андрагогiка та iнновацiйнi освiтнi технологii 3 Диф. залiк 3 
вищоi освiти 

Цикл дисциплiп iз оволодiппя глибиппими зпаппями зi спецiальпостi 

Тенденцii' розвитку та сучасний мiждисциплiнарний 3 Диф. залiк 1 
науковий дискурс у галузi coцioлoriI 

Вища освiта як предмет соцiологiчноi 3 Екзамен 2 
концептуалiзацii 

Соцiодогiя соцiологii 3 Екзамен 2 

Соцiологiя ризику 3 Екзамен 3 

Соцiологiя науки 3 Екзамен 3 

Цикл дисциплiп зi здобуття мовпих компетептпостей 
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OKl.4.1 

OKl.4.2 

1.5 

OKl.5.1 
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Англiйська мова паукового спрямування 

Академiчне письмо англiйською мовою (English 
academic writing) 

3 

3 

Цикл практичноi· пiдготовки 

Фахова науково-педагогiчна практика 6 

Дисертацiйна робота доктора фiлософii' 
Заrальний обсяr обов'язкових компонентiв: 

2. Варiативний компонент 

Стор. 12 з 17 

Екзамен 

Диф. залiк 

Диф. залiк 

Захист 

45 кредитiв €КТС 

Цикл вибiркових дисциплiн з рекомендованого чи ш~ьтернативного катш~огiв 

BKl 5 Диф. залiк 

ВК2 5 Диф. залiк 

вкз 5 Диф. залiк 

Заrальний обсяr вибiркових компонент 15 кредитiв €КТС 
Загальний обсяг освiтньоi складовоi освiтньо-науковоi програми 60 кредитiв €КТС 

1 

2 

3 

8 

4 
4 
4 

*Реалiзацiя права здобувачiв вищоi· освiти на вiльний вибiр навчальних дисциплiн та створення 
iндuвiдуальноi· освiтньоi· mpaeкmopii' регламентуеться законом Украiнu «Про вищу освiту» та 
внутрiшнiми нормативними актами НА У. · · · · · 
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2.2 .. Структурно-логiчна схема освiтньо-професiйноi програми 

Код Компоненти освiтньо- Мiждисциплiнарний 

н/д науковоi програми Семестр зв'язок 

ок 1.1.1. Фiлософiя науки та 1 -
iнновацiй 

ок 1.2.1. Правове, економ1чне та 1 ок 1.1.1. 
iнформацiйнi забезпечення 

наукових досшджень 

ок 1.3.1. Тенденцii.' розвитку та 1 OKl.1.1. 
сучасний 

мiждисциплiнарний 
науковий дискурс у галуз1 

маркетингу 

ок 1.4.1. Англiйська мова наукового 1 ок 13.1. 
спрямування 

ок 1.1.2. Iнновацiйнi методи 2 ок 1.1.1. 
прийняття рiшень в . . 
соцютехючних та 

соцюкультурних системах 

ок 1.1.3. Когнiтивнi технологii.' 2 ок 1.1.2. 
прогнозування стану . . 
соцютехючних та 

соцюкультурних систем 

ок 1.3.2. Вища освiта як предмет 2 ок 1.1.1, ок 1.1.2, 
соцiологiчноi.' ок 1.1.3. 
концептуалiзацii.' 

ок 1.3.3. Соцiологiя соцiологii.' 2 ок 1.1.2, ок 1.1.3, 
ок 1.3.2. 

ок 1.4.2. Академiчне письмо 2 ок 1.3.1. 
англiйською мовою (English 
academic writing) 

ок 1.2.2. Андрагогiка та iнновацiйнi 3 ок 1.1.2, ок 1.1.3, 
ОСВlТНl технологii.' вищоi.' ок 1.3.3. 
ОСВlТИ 

ок 1.3.4. Соцiологiя ризику 3 ок 1.1.2, ок 1.1.3, 
ок 1.3.3, ок 1.2.2. 

ок 1.3.5. Соцiологiя науки 3 ок 1.2.2, ок 1.3.3, 
ок 1.3.4 

ок 1.5.1. Фахова науково- 6 ок 1.2.1, ок 1.1.2, 
педагопчна практика ок 1.3.2, ок 1.3.3, 

ок 1.3.4, ок 1.3.5 
Дисертацiйна робота 8 ок 1,2._1, ок 1.1.2, 
доктора фiлософii.' ок 1.3.2, ок 1.3.3, 

ок 1.3.4, ок 1.3.5 



Рiк 

шдготовки 

Перший 

р1к 
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Змiст науково1 роботи здобувача вищо1 освiти 

(аспiранта) 
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Стор. 14 з 17 

Форма контролю 

Вибiр теми дисертацiйного досшдження Затвердження на вченiй радi 

аспiранта, формування iндивiдуального плану факультету/ iнституту, 

роботи здобувача вищо1 освiти; виконання звiтування двiчi на рiк про 
дисертацiйно1 роботи шд кершництвом виконання iндивiдуального 

паукового керiвника; пiдготовка та подання до плану асшранта 

друку не менше однiе1 публiкацi1 за темою 

дисертацi1 та участь у науково-практичних 

конференцiях (семiнарах) з публiкацiею тез 
доповiдей 

Другий рiк Виконання шд керiвництвом паукового Звiтування про хiд виконання 

Третiй рiк 

Четвертий 

р1к 

кершника дисерпщiйного дослщження; iндивiдуального плану 

пiдготовка та подання до друку не менше аспiранта двiчi на рiк 

однiе1 публiкацi1 за темою дисертацi1 
вiдповiдно · чинних вимог; участь у науково-
практичних конференцiях ( семiнарах) з 

публiкацiею тез доповiдей 

Виконання шд керiвництвом паукового Звiтування про хiд виконання 

керiвника дисертацiйно1 роботи; пiдготовка та iндивiдуального плану 

подання до друку не менше двох цублiкацi1 за аспiранта двiчi на рiк 
темою дисертацi1 вщповщно чинних вимог; 

участь у науково-практичних конференцiях 

( семiнарах) з публii<ацiею тез доповiдей 
Завершения та оформления дисертацiйно1 Надання висновку про 

роботи, шдведення пiдсумкiв щодо повноти наукову новизну, теоретичне 

висвiтлення результатiв дисертацi1 у наукових та практичне значения 
статтях вщповщно чинних вимог; подання результатiв дисертацiйного 

документш на попередню експертизу дослiдження 

дисертацi1; пiдготовка науково1 доповщ1 для 

пiдсумково1 атестацi1 ( захисту дисертацi1) 

Звiтування про хiд виконання iндивiдуального 

плану аспiранта двiчi на рiк. 
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3. Форма атестацii здобувачiв першого паукового ступени, 
що здобувають на третьому ( освiтньо-науковому) рiвнi вищоi освiти -

доктор фiлософii iз соцiологii 

Форми атестацii Атестацiя здобувачiв здiйснюеться у формi публiчного захисту 

здобувачiв вищоi дисертацii'. 

освiти 

Вимогидо Дисертацiя на здобуття ступеня доктора фiлософii' е самостiйним 

дисертацii на розгорнутим дослiдженням, яке · пропонуе розв 'язання комплексноi' 

здобутти ступени проблеми у сферi соцiологii' або на П межi з iншими 

доктора фiлософii спецiальностями, що передбачае глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цiлiсних знань та/або професiйноi' практики. 

Дисертацiя не повинна мiстити академiчного плагiату, 

фальсифiкацii', фабрикацii'. 

Дисертацiя мае бути оприлюднена на офiцiйному сайтi закладу 

вищоi' освiти 
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4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей компонентам ОНП 

... N ~ ... N ... N !"') ~ 11) ... N ... 
,..; ,..; ... м м . ~ 1") ~ ~ 1") ~ ~ 11) 
,..; ... ,..; ,..; ,..; ... ,..; ... ... ,..; ... ,..; ,..; 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
с с с с с с с с с с с с с 

ЗКОl х х х х х х х х х х х х 

ЗКО2 х х х х х х х х х х 

зкоз х х х х х х х х х 

ЗКО4 х х х х х х х х х 

CKOl х х х х х х х х х х х 

СК02 • х х 

скоз х х х х х х х х х х 

СКО4 х х х х х х х х 

скоs х х х х х х х х х 

СК06 х х х х х х х х 

СК07 х х х х х х х х х 

CKOS х х х х х х х х х х 

5. Матриця забезпечення програмних результатiв навчання (ПРИ) вiдповiдними 
компонентами освiтньоi програми компонентами ОНП 

... N ~ ... N ... N !"') ~ 11) ... N ... 
,..; ,..; ... м f'! 1") 1") ~ 1") ~ ~ ~ 11) 
,..; ,..; ,..; ,..; ... ,..; ,..; ... ,..; ... ,..; ,..; ,..; 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
с с с с с с с с с с с с с 

ПРОl х х х х х х х х х х х . х 

ПРО2 х х х х х х х х х х х 

ПРОЗ х х 

ПРО4 х 

ПРОS х 

ПРО6 х х х х х х 

ПРО7 х х х х х х х 

ПРОS х х х х х х х х х х 

ПРО9 х х х х х х х 

ПРlО х х х х х х х 

ПPll х х х х х х х х х х х х 

ПР12 х х х х х х х х х х х 
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(Ф 03.02 - 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

Дата 
П.I.Б. отримувача Пiдпис Примiткй: 

nрим. 
( пiдроздiл) 

видач1 

(Ф 03.02 - 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

Пiдпис Дата 

№пор. Прiзвище, iм'я, по батьковi ознайомлено1 ознайом- Примiтки 

особи лення 

(Ф 03.02 - 03) 

АРКУШ ОБЛIКУ ЗМIН 

№ листа (сторiнки) 
Пiдпис 

Дата Дата 
№ особи,яка · 

змiни замiненого 
Анульо внесения введения 

змшеного нового внесла 
ваного 

змiну 
ЗМlНИ ЗМlНИ 

(Ф 03.02 - 04) 

АРКУШ РЕ€СТР AIIII РЕВIЗIИ 
№ Прiзвище, iм'я, по 

Дата ревiзi1 Пiдпис 
Висновок щодо 

пор. батьковi адекватносп 


