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Про підготовку до акредитації освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня «доктор філософії» в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З метою якісної підготовки освітніх програм третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти до акредитації, всебічного і повного виконання 
вимог нормативних документів МОН України та критеріїв Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Нацагентство) щодо 
акредитації освітніх програм, запобігання негативним результатам 
проходження визначеної процедури акредитації 

НАКАЗУЮ:

1. Департаменту якості  освітнього процесу (О.А.Жученко):
1.1. До 15.02.2021 р. організувати і провести спільно з іншими 

департаментами університету моніторинг готовності освітніх програм третього 
рівня ВО, зазначених у графіку Нацагентства, до акредитації, підготувати та 
затвердити на засіданні акредитаційної комісії університету остаточний варіант 
переліку цих програм із урахуванням можливості виконання  чинних вимог до 
акредитації та наявності аспірантів, які мають завершені і готові до захисту 
дисертаційні роботи докторів філософії. 

1.2. До 30.01.2021 р. спільно з керівництвом відповідних 
інститутів/факультетів, завідувачами базових кафедр  і гарантами освітніх 
програм надати для затвердження першому проректору склад робочих груп  з 
підготовки відомостей (звітів) про самооцінювання освітніх програм. 

1.3. До 25.02.2021 р. підготувати необхідні методичні матеріали для 
гарантів освітніх програм, які дозволять поліпшити якість і зміст відомостей 
про самооцінювання освітніх програм, і забезпечити методичне супроводження 
і попередню (внутрішню) експертизу матеріалів з акредитації співробітниками 



відділу акредитації та ліцензування ДЯОП. Продовжити практику проведення 
тематичних семінарів (вебінарів) із завідувачами випускових кафедр та 
гарантами ОП. Визначити термін повної готовності матеріалів з акредитації ОП 
за місяць до  дати, зазначеної у Графіку акредитації Нацагентства.

1.4. Гарантам ОП до дати, зазначеної в п.п. 1.3, підготувати інформацію 
щодо прогностичної оцінки результатів майбутньої акредитації із визначенням 
рівнів відповідності (A, B, E, F) за кожним критерієм за методикою, 
запропонованою відділом акредитації та ліцензування ДЯОП під час 
внутрішньої акредитації у поточному навчальному році.

2. Департаменту організації освітнього процесу (А.А.Мельниченко):
2.1. До 15.02.2021 р. спільно з департаментом науки та інновацій 

(В.А.Пасічник) перевірити відповідність наукової складової ОП науковим 
школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників 
аспірантів. За наявності недоліків вжити заходів щодо їх усунення. 

2.2. До 05.03.2021 р. організувати перевірку, необхідну корекцію та 
відповідність ОП і навчальних планів вимогам останніх (затверджених Вченою 
радою університету у 2020 р.) нормативних документів.

2.3. Забезпечити контроль ресурсного забезпечення освітньої складової ОП, 
наявність і повноту виконання індивідуальних навчальних планів та 
індивідуальних планів наукової діяльності аспірантів усіх років набору, 
відповідність напрямів їх наукових досліджень напрямам наукових досліджень 
наукових керівників аспірантів.

3. Керівникам структурних підрозділів довести цей наказ до відповідних 
гарантів ОП під підпис.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора департаменту 
якості освітнього процесу О.А.Жученка.

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
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