


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про проектну групу по забезпеченню освітньо-

наукової діяльності (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти» (далі – Ліцензійні умови), Положення про 

організацію освітнього процесу в Інститут проблем математичних машин і 

систем НАН України та інших нормативних документів 

1.2. Проектна група по забезпеченню освітньо-наукової діяльності є 

учасником системи внутрішнього забезпечення якості освітньо-наукової 

діяльності Інституту проблем математичних машин і систем НАН України 

(далі – Інститут) та якості вищої освіти,  залучається до всіх процедур, що 

потребують розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітньо-

наукової програми, а також процедур зовнішнього оцінювання (акредитація, 

ліцензування) та самооцінювання. 

 

2. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ  ГРУПИ 

 

2.1. Проектна група – це визначена наказом директора Інституту група  

наукових працівників, які відповідальні за започаткування освітньо-наукової 

діяльності за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. 

2.2. Проектна група повинна складатися з наукових працівників, які 

працюють в Інституті за основним місцем роботи та мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальності.  

2.3. До складу  проектної групи для освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії у складі повинні бути не менш як три особи, які мають 

науковий ступінь та вчене звання, з них не менше двох докторів наук. 

2.4. Керівником проектної групи призначається один з її членів, який 

має науковий ступінь і стаж наукової роботи не менш як десять років для 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії. 

2.5. Керівник проектної групи призначається гарантом освітньо-

наукової програми та відповідає за її реалізацію на весь термін навчання. 

Керівник проектної  групи може бути гарантом лише однієї освітньо-наукової 

програми. 

2.6. Склад проектної  групи затверджується наказом директора 

Інституту. 

2.7. Будь-які зміни до складу проектної  групи здійснюються наказом 

директора Інституту.  



3. ФУНКЦІЇ ПРОЕКТНОЇ  ГРУПИ ТА ГАРАНТА 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

3.1. Проектна  група розробляє освітньо-наукову програму за 

спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 

3.2. При проектуванні освітньо-наукової програми проектна  група 

забезпечує: 

 чітко сформульовані цілі освітньої програми, які демонструють 

особливості та/або унікальність освітньо-наукової програми, 

відповідність цілей освітньо-наукової програми місії та стратегії 

Інституту; 

 врахування інтересів та пропозицій заінтересованих сторін під час 

формулювання цілей та програмних результатів навчання освітньо-

наукової програми, а саме роботодавців, академічної спільноти, 

здобувачів вищої освіти, інших стейкхолдерів (збирає рецензії, відгуки, 

проводить усне опитування, залучення до проектування освітньо-

наукової програми); 

 здійснення аналізу ринку праці, тенденцій розвитку спеціальності, 

врахування регіонального та галузевого контексту; 

 здійснення порівняльного аналізу аналогічних вітчизняних та іноземних 

освітньо-наукових програм; 

 відповідність стандарту вищої освіти за спеціальністю та рівнем вищої 

освіти (за наявністю) та вимогам Національної рамки кваліфікацій для 

відповідного кваліфікаційного рівня. 

3.3. Не пізніше, ніж за місяць до затвердження освітньо-наукової 

програми, її проект оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту з 

метою отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін 

(стейкхолдерів). 

3.4. Проектна  група: 

3.4.1. Розробляє відповідно до нормативних вимог навчальний 

план, структурно-логічну схему освітньо-наукової програми та іншу 

документацію за відповідною освітньою програмою. 

3.4.2. Здійснює аналіз забезпечення освітньо-наукової програми 

навчально-методичними матеріалами, необхідними інформаційними 

ресурсами, кадрами, матеріально-технічними ресурсами 

(устаткуванням, обладнанням, технічними засобами навчання тощо). 

3.4.3. Здійснює ліцензування для започаткування провадження 

освітньо-наукової діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології. 

3.5. Керівник проектної  групи – гарант освітньо-наукової програми 

спільно із завідувачем аспірантури та докторантури бере участь у формуванні 




