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                       1. Профіль освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу  та 

структурного підрозділу 

 Українська інженерно-педагогічна академія 

 Кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і  

математики 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу  

 Ступінь вищої освіти: доктор філософії  

 Спеціальність:  113 Прикладна математика 

 Кваліфікація: Доктор філософії в галузі освіти зі   

спеціальності «Прикладна математика»   

Офіційна назва освітньої 

програми 

  Прикладна математика  Applied mathematics                                            

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, 43 кредити ЄКТС, термін 

навчання 4 роки  

Наявність акредитації Термін подання програми на акредитацію – 2020 р. 

Цикл/рівень QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень 

Передумови Наявність вищої освіти: освітнього ступеня – 

магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня  - 

спеціаліста  

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 2024 року 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://uipa.edu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науково-

педагогічних кадрів в галузі знань 11 «Математика та статистика» зі спеціальності 

113 «Прикладна математика» шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх 

для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення, оволодіння методикою педагогічної 

діяльності у вищому навчальному закладі, а також з метою організації наукового 

керівництва та підготовки до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії. 

http://uipa.edu.ua/
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3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область  Галузь: 11 Математика та статистика 

Спеціальність: 113 Прикладна математика 

Орієнтація освітньо-науко-

вої програми 

 Освітньо – наукова програма доктора філософії має 

прикладну орієнтацію на актуальну спеціалізацію, в 

рамках якої можлива подальша професійна та 

наукова кар’єра.   

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за 

Законом України «Про вищу освіту», восьмий 

кваліфікаційний рівень Національної рамки 

кваліфікацій в області прикладної математики згідно 

спеціалізацій – математичне моделювання та 

обчислювальні методи. 

Особливості програми Освітньо-професійна програма (43 кредити) містить 

складові компоненти практичної та науково-дослідної 

роботи.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Наукова та педагогічна діяльність в закладах науки, 

освіти та бізнес-секторі у сфері прикладної 

математики. Результатами виконання освітньо-

наукової програми підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика» є 

присвоєння їм відповідної академічної та професійної 

кваліфікації згідно Класифікатора професій ДК 

003:2010, затвердженого Наказом 

Держспоживстандарту України від 28.07.2010 за № 

327. Враховуючи реальні потреби ринку праці, 

випускники аспірантури мають такі перспективи 

працевлаштування: 

1. Викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів (код 2310): професори та доценти (код 

2310.1); інші викладачі університетів та вищих 

навчальних закладів  (код 2310.2). 

2. Молодший науковий співробітник (математика); 

науковий співробітник (математика); науковий 

співробітник-консультант (математика) (код 2121.1). 

3. Актуарій; математик; математик (прикладна 
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математика); математик-аналітик з дослідження 

операцій (код 2121.2). 

Місця працевлаштування. Посади у відділах та 

лабораторіях науково-дослідних установ, профільних 

кафедрах вищих навчальних закладів. Відповідні 

робочі місця (наукові дослідження) підприємств, 

установ та організацій. 

 Подальше навчання Навчання впродовж життя для розвитку і 

самовдосконалення в науковій та професійній сферах 

діяльності, а також  в інших споріднених галузях 

наукових знань: 

– підготовка на 9-ому  кваліфікаційному рівні 

Національної рамки кваліфікацій в галузі знань 11 

«Математика та статистика»; 

– навчання на 8-ому кваліфікаційному рівні 

Національної рамки кваліфікацій в споріднених 

спеціальностях; 

– освітні програми, дослідницькі гранти та 

стипендії, що містять додаткові наукові та освітні 

компоненти.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання  Лекції, практичні заняття, самостійна робота на основі 

підручників, навчальних посібників та конспектів 

лекцій,  консультації з науковими керівниками, 

підготовка дисертаційної роботи. 

Оцінювання Письмові екзамени, заліки, усні презентації, поточний 

контроль, захист дисертаційної роботи  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/ або 

професійної практики. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного 

кругозору, здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

ЗК2. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою 
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українською мовою з метою презентації та 

обговорення результатів своєї наукової роботи в усній 

та письмовій формі.  

ЗК3. Уміння використовувати іноземні мови у процесі 

здійснення професійної діяльності у професійних 

навчальних закладах та на виробництві. 

ЗК4. Здатність до зрозумілого і недвозначного 

донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців та осіб, які 

навчаються. 

ЗК5. Вільне володіння різними комунікативними 

стилями: неофіційним, офіційним, науковим. 

ЗК6. Уміння працювати в мультидисциплінарному та 

мультинаціональному середовищі. 

ЗК7. Усвідомлення важливості дотримання етичних і 

правових норм при здійсненні професійної діяльності 

у виробничій, освітній та науковій сферах. 

ЗК8. Готовність до самостійної пізнавальної роботи, 

постійного оновлення своїх знань, самоактуалізації. 

ЗК9. Усвідомлення власної ролі у розвитку 

національної та світової культури, освіти й науки. 

ЗК10. Здатність до критичного осмислення результатів 

професійної діяльності, прагнення їх удосконалення. 

ЗК11. Усвідомлення відповідальності за результати 

професійної діяльності у виробничій, освітній та 

науковій сферах. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК-1. Здатність поєднувати широку фундаментальну 

наукову і практичну підготовку, досконало володіти 

своєю спеціальністю. 

ФК-2. Здатність використовувати принципи наукової 

діяльності, застосовувати одержані в області 

математики знання для розв’язання конкретних  мето-

дичних, науково-практичних, виробничих, інформа-  

ційно-пошукових та інших задач. 

ФК-3. Здатність використовувати сучасну елект-

ронно-обчислювальну техніку; технічні засоби нав-

чання і наукового експерименту. 

ФК-4. Здатність розробляти, впроваджувати та 
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використовувати статистично-імовірнісні та матема-

тичні методи і алгоритми, призначені для використан-

ня в економіко-фінансових організаціях, підприємст-

вах, державних установах, інституціях сфери обслуго-

вування та торгівлі. 

ФК-5. Надавати консультативні послуги підпри-

ємствам, організаціям і фірмам; робити складні еконо-

мічні, статистичні, демографічні, фінансові, страхові і 

ділові розрахунки та прогнози, планувати управлінсь-

кі рішення, виконувати функції аналітичної підтримки 

складних проектів та управлінських рішень, створю-

вати відповідні інформаційні бази та банки даних; 

розробляти виробничо-технологічну документацію. 

ФК-6. Організовувати науково-дослідну, виробничо-

технологічну діяльність, направлену на розробку, 

дослідження, виготовлення і використання інформа- 

ційних баз та банків даних для аналізу і прогнозування 

основних напрямків розвитку економіки, страхових 

стратегій відповідних державних та комерційних 

інститутів; розробляти організаційно-управлінську 

документацію. 

ФК-7. Здатність моделювати та проводити експе-

римент. 

ФК-8. Здатність планувати, організовувати і вести 

науково-дослідну роботу; розробляти математичні 

моделі в сфері науки і техніки та економіки; ставити і 

обгрунтовувати цілі і задачі досліджень; проводити всі 

необхідні дослідження і ставити задачі для ЕОМ; 

здійснювати обробку одержаних даних і правильно 

оформлювати результати досліджень. 

ФК-9. Здатність застосовувати раціональні методи 

пошуку, відбору і використання інформації, здійсню-

вати її перевірку і класифікацію джерел; орієнтува-

тись в спеціальній науковій і науково-методичній 

літературі по спеціальності і суміжним питанням. 

ФК-10. Здатність обґрунтовувати концепцію 

дослідження. 

ФК-11. Здатність визначати цілі і завдання дослідно-
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експериментальної перевірки розроблених підходів, 

концепцій, моделей, програм, умов тощо. 

ФК-12. Здатність використовувати наукове обла-

днання та технології, що відносяться до математич-

ного моделювання з використанням нових інфор-

маційних операторів.  

ФК-13. Здатність аналізувати дані проведених 

експериментів із дослідження математичних моде-

лей з використанням нових інформаційних опера-

торів, які можуть бути великого обсягу та вимагати 

застосування потужних обчислювальних  ресурсів,  

наприклад, суперкомп'ютера. 

ФК-14. Здатність формулювати висновки про 

необхідність, напрямки й особливості подальших 

досліджень. 

ФК-15. Здатність ефективно планувати час для 

отримання необхідних результатів. 

Академічні компетентно-

сті (АК) 

АК 1. Здатність аналізувати, систематизувати та узага-

льнювати результати міждисциплінарних наукових 

досліджень у галузі прикладної математики, досягати 

наукових результатів, що створюють наукове знання.                     

АК 2. Здатність виявляти протиріччя, критичні стани 

та тенденції розвитку галузі прикладної математики, 

застосовувати міждисциплінарні знання, методи прог-

нозування, багатокритеріального аналізу для реалізації 

наукових досліджень.                                                             

АК 3. Здатність до здійснення безпечної професійної 

діяльності.                                                                               

АК 4. Здатність до різних видів аналізу, здатність адап-

товувати і застосовувати ідеї видатних діячів галузі 

прикладної математики у сучасну практику, викорис-

товувати цивілізаційний підхід до осмислення явищ і 

процесів у галузі прикладної математики. 

7 – Програмні  результати навчання 

 ПРН1. Вибирати та застосовувати знання і розуміння з 

математичних методів та методів обробки інформації 

для вирішення соціальних проблем суспільства. 
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ПРН2. Класифікувати  і аналізувати проблеми різного 

характеру та складати стратегічний план для їх 

вирішення. 

ПРН3. Оцінювати вплив технологічних факторів на 

склад кінцевого продукту. 

ПРН4. Розвивати та викладати методи, алгоритми, 

технології та інструментарій раціонального вирішення 

соціальних проблем. 

ПРН5. Узагальнювати дані, отримані в результаті 

експериментальних спостережень з точки зору їх 

значимості і співвіднести їх з відповідною теорією. 

ПРН6. Встановлювати зв’язок отриманих даних із 

результатами математичного моделювання соціально-

економічних та природничих  процесів. 

ПРН7. Досліджувати вплив інформаційних факторів на 

властивості об’єкта дослідження. 

ПРН8. Використовувати сучасні інформаційні і 

комунікаційні технології для пошуку, розрахунків, 

створення графічних та текстових документів, для 

математичного аналізу та статистичній обробці у 

дослідженнях. 

ПРН9. Робити узагальнюючі висновки щодо 

результатів дослідження властивостей об’єкта 

дослідження.  

ПРН10. Знаходити неординарні рішення по створенню 

ресурсозберігаючих технологій. 

ПРН11. Моделювати процеси соціально-економічного 

та природничого характеру. 

ПРН12. Відповідати вимогам професійної етики на 

робочому місці. 

ПРН13. Брати участь у обговоренні результатів різних 

видів роботи (дослідної, пошукової, проектної тощо). 

ПРН14. Виявляти бажання працювати самостійно. 

ПРН15. Демонструвати отримані професіональні 

навички при створенні наукової  документації. 

ПРН16. Організовувати заходи з техніки безпеки на 

робочому місці. 

ПРН17. Співпрацювати з колегами у суміжних 
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областях для досягнення задач дослідження. 

ПРН18. Відпрацьовувати методику обчислювального 

експерименту, багаторазово відтворювати результати 

експериментів для отримання достовірних значень і 

розрахунку похибки експерименту. 

ПРН19. Комбінувати різні методи досліджень для 

встановлення значення досліджуваних параметрів. 

ПРН20. Працювати з пакетами систем комп'ютерної 

математики. 

ПРН21. Здатність використовувати інформацію з 

архіву, бібліотечні каталоги та найновіші ІКТ-ресурси, 

щоб локалізувати джерела та документальний матеріал, 

корисний для свого власного дослідження. 

ПРН22. Здатність представляти свої результати 

дослідження іноземною мовою. 

ПРН23. Здатність знаходити, аналізувати та 

об’єднувати набір документів з різних інформаційних 

джерел у дисертаційній роботі та в попередньому до 

неї дослідженні. 

8 – Академічні результати навчання 

 АРН1. Використовувати інноваційні практики в галузі 

прикладної математики в процесі підготовки фахівців 

АРН2. Застосовувати новітні здобутки в галузі прик-

ладної математики при реалізації наукових проектів і 

наукової діяльності. 

АРН3. Формулювати висновки та розробляти рекомен-

дації щодо впровадження результатів наукових дослід-

жень в галузі прикладної математики. 

АРН4. Опрацьовувати і узагальнювати результати 

наукових досліджень галузі прикладної математики на 

основі сучасного математичного інструментарію. 

АРН5. Демонструвати уміння здійснення безпечної 

наукової діяльності на засадах здоров’язбереження.  

АРН6. Здійснювати системний порівняльний аналіз 

розвитку історії прикладної математики з виокремлен-

ням позитивного досвіду для використання в сучасній 

галузі прикладної математики. 

АРН7. Здійснювати різні види математичного аналізу, 
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адаптовувати і  застосовувати ідеї видатних діячів 

галузі прикладної математики у сучасний розвиток 

галузі.  

9 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 100% професорсько-викладацького складу, задіяного до 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають 

наукові ступені за спеціальністю.   

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення якості 

освітнього процесу. 

Використання сучасного програмного забезпечення у 

вибраній спеціальності. 

Інформаційне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання бібліотек мережі Інтернет та освітнього 

порталу Української інженерно-педагогічної академії  та 

авторських розробок науково-педагогічних працівників 

кафедри. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Українською 

інженерно – педагогічною академією та технічними 

університетами України.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі 

двосторонніх договорів між Українською інженерно – 

педагогічною академією та навчальними закладами 

країн-партнерів.   

Навчання  іноземних 

здобувачів вищої освіти 

     Можливе 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 

Код 

дисципліни 
Семестр 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практика, 

дисертаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Обов`язкові компоненти освітньо-наукової програми 

ОК1 1, 2 Філософія 5 екзамен 

ОК2 1, 2 Іноземна мова 6 екзамен 

ОК3 2 Українська мова 3 залік 

ОК4 3, 4 Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях 
3 залік 

ОК5 3, 4 Теорія і методологія наукового 

дослідження  
5 екзамен 

ОК6 3, 4 Педагогічні засади професійної освіти 5 екзамен 

ОК7 8 Асистентська практика  3 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 30 

Вибіркові компоненти освітньо-наукової програми 

Вибірковий блок 1 (Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта) 

ВБ 1.1 4 
Етика професійно-педагогічної 

діяльності 3  залік 

або ВБ 1.2 4 Комунікація в професійній освіті 3  залік 

Вибірковий блок 2 (Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта) 

ВБ2.1 5, 6 Інноваційна професійна освіта 10 екзамен 

або ВБ2.2 5, 6 Історія професійної освіти 10 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент 13 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
43 
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2.2. Наукова складова освітньо-наукової програми 

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для 

формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального 

плану наукової роботи. 

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 

аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох 

наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації, 

підготовку та публікацію наукових статей, виступи на наукових конференціях, 

симпозіумах, наукових фахових семінарах. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній 

галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний 

внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних 

публікаціях.  

Наукова складова освітньо-наукової програми оформлюється у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи, що є обов’язковим до виконання 

здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності 

запланованої наукової роботи.  

 

Пріоритетні напрями наукових досліджень галузі професійної освіти 

    Теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням  нових 

інформаційних операторів; 

    Нові методи розв’язання плоскої і просторової задач комп’ютерної 

томографії; 

    Нові методи розв’язання задач сейсмічної томографії; 

    Нові методи наближення диференційних операторів іншими 

диференційними операторами; 

    Методи побудови ліній і поверхонь із збереженням ізогеометричних 

властивостей. 
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 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою 

радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір 

спеціалізованої вченої ради 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

аспірантом його індивідуального плану. 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи 
 Дисертація – це творча самостійна науково-дослідна робота, 

яка виконується аспірантом під керівництвом наукового 

керівника і містить розв’язання актуального наукового завдання 

галузі професійної освіти, результати якого становлять 

оригінальний внесок у теорію професійної освіти та 

оприлюднені у відповідних публікаціях. 

 Дисертація має бути результатом закінченої творчої розробки 

і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами 

досліджень та спроможний самостійно вирішувати професійно-

наукові задачі, які мають теоретичне та практичне значення в 

галузі професійної освіти. 

 За всі відомості, викладені в дисертації, порядок 

використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час 

її написання, обґрунтованість висновків та положень, які в ній 

захищаються, несе відповідальність безпосередньо автор 

дисертації. 

 Дисертаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації. Експертна комісія установи, 

де виконувалась дисертація, вивчає питання про наявність або 

відсутність у ній текстових запозичень, використання ідей, 

наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання 

на джерело. 

Вимоги щодо оформлення дисертаційної роботи, процедури та 

особливих умов проведення публічного захисту визначаються 

Кабінетом Міністрів України. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам       

освітньої програми 

  

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

В
Б

 1
.1

 

В
Б

 1
.2

 

В
Б

 2
.1

 

В
Б

 2
.2

 

А
П

 

ЗК 1 +    + + + + + 

ЗК 2 +  + + + + + +  

ЗК 3  +        

ЗК 4 +    + + + + + 

ЗК 5 +  + + + + + +  

ЗК 6 +    + + + + + 

ЗК 7 +    + + + + + 

ЗК 8 + + + + + + + + + 

ЗК 9 + + + + + + + + + 

ЗК 10 + + + + + + + + + 

ЗК 11 +    + + + + + 

ФК 1 +   + + + + + + 

ФК 2    +   + +  

ФК 3    +      

ФК 4     + + + +  

ФК 5    + + + + +  

ФК 6    +   + +  

ФК 7 +   +   + +  

ФК 8  + + + + + + +  

ФК 9 +  + + + + + +  

ФК 10 +  + + + + + +  

ФК 11 +  + + + + + +  

ФК 12       + +  

ФК 13       + +  

ФК 14 +  +  + + + +  

ФК 15 +    + + + +  
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

В
Б

 

1
.1

 

В
Б

 

1
.2

 

В
Б

 

2
.1

 

В
Б

 

2
.2

 

А
П

 

РН 1       + +  

РН 2 +    + + + + + 

РН 3 +    + + + +  

РН 4   +  + + + + + 

РН 5       + +  

РН 6       + +  

РН 7       + +  

РН 8    +   + +  

РН 9 +    + + + +  

РН 10 +   +   + +  

РН 11     + + + +  

РН 12 +    + + + + + 

РН 13 + + +  + + + +  

РН 14 + + + + + + + +  

РН 15   + + + + + +  

РН 16 + + + + + + + +  

РН 17 + + + + + + + +  

РН 18 + + + + + + + +  

РН 19 + + + + + + + +  

РН 20  +  +     + 

 РН 21    +      

РН 22  +     + + + 

РН 23 +   +      
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6. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

А. Офіційні документи: 

1. ESG –http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

2. ISCED (МСКО) 2011 –http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-

2011-en.pdf. 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 –

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-

2013.pdf. 

4. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 

6. Національна рамка кваліфікацій –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п. 

7. Перелік галузей знань і спеціальностей –

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

 

Б. Корисні посилання: 

8. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів –http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

9. Національний глосарій 2014 –

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_ 

2014_tempus-office.pdf.  

10. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf. 

11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд –

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf

. 

12. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації –

http://ihed.org.ua/images/ 

biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 

 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf



