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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:  

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341 (в редакції 02.07.2020). http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2015 року № 266 "Перелік галузей знань 

і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (редакція від 

11.02.2017 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15  

2.5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 “Про затвердження 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність”. 

2.6 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах)» (редакція від 19.04.2019 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2  

2.7 Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-

2019-%D0%BF/ed20190306#Text 

2.8 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", затверджений 

наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301  

2.9 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом ректора від 

03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492  

2.10 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до 

методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edu-

mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf  

2.11 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences 

and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.p

df  

2.12 TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) та загальними компетентностями 

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

2.13 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 06 березня 

2020 р. № 23. https://opu.ua/document/2334  

2.14 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в 

дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://opu.ua/document/3354  

2.15 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом 

ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545  

2.16 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). 

Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://opu.ua/document/2501  

2.17 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 

"Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF/ed20190306#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF/ed20190306#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
https://opu.ua/document/2334
https://opu.ua/document/3354
https://opu.ua/document/2545
https://opu.ua/document/2501
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кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show  

2.18 Положення ОНПУ «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії» (нова редакція). Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 № 21. 

https://opu.ua/document/3353  

2.19 Наказ "Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021 н.р. " від 

17.03.2020 №146-в. https://opu.ua/document/3519 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show
https://opu.ua/document/3353
https://opu.ua/document/3519
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь, що 

присуджується 

Доктор філософії 

Назва галузі знань 03 Гуманітарні науки 

Назва 

спеціальності 

033 Філософія 

Наявність 

акредитації 

‒ 

Документ про 

вищу освіту, що 

видається 

випускникам 

Диплом доктора філософії; 

Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка 

Передумови Наявність ступеня магістра 

Обсяг кредитів 

ЄКТС, необхідний 

для здобуття освіти 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми на основі ступеня 

магістра становить 45 кредитів ЄКТС. Нормативний строк підготовки: за 

денною та заочною формами навчання – 4 роки. 

 

Термін дії 

освітньої програми 

2021 – 2025 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA –третій цикл, QF-LLL – восьмий рівень, НРК – восьмий 

рівень 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Обмеження відсутні 

Кваліфікація 

освітня 

Доктор філософії з філософії  

Кваліфікація, що 

присвоюється 

випускникам 

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії 

Спеціальність – 033 Філософія 

Освітня програма – Філософія 

Мова (и) 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://op.edu.ua/education/programs/phd-033-0  

А Мета освітньої програми 

 Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у європейський та 

світовий науково-освітній простір фахівців ступеня «Доктор філософії у 

галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 033 «Філософія», які 

успішно виконали та захистили власне наукове дослідження у 

спеціалізованій вченій раді, є здатними до самостійної науково-

дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та 

практичної діяльності у сфері філософських наук і міждисциплінарної 

комплексної царини філософського та гуманітарного знання.  

 

 

 

 

 

https://op.edu.ua/education/programs/phd-033-0
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ПРН08(З/К). Знати та вміти чітко розрізняти напрямки, канали і типи 

соціальних комунікацій. 

ПРН09(К/З). Вміти визначати філософсько-культурний потенціал різних 

соціальних систем і культур. 

ПРН10(ВА/К). Вміти висувати та переконливо аргументувати 

інноваційні гіпотези щодо перспектив розвитку філософії в 

дискурсивному контексті інформаційного суспільства та у процесах 

розвитку цивілізації і культури.  

ПРН11(У/К). Вміти використовувати різноманітні аспекти виховної 

роботи зі студентами та інноваційні методи навчання, а також сучасні 

засоби і технології організації при здійсненні освітнього процесу. 

ПРН12(З). Знати історико-філософський процес становлення і розвитку 

різних типів світогляду. 

ПРН13(З/К) Знати та володіти комплексною методологією філософії. 

ПРН14(З/У). Знати та володіти категоріальним апаратом філософії. 

ПРН15(З/К). Знати особливості національних традицій та пріоритети у 

дослідженні філософських проблем. 

ПРН16(З). Знати закономірності розвитку філософського знання та 

тенденції розгортання соціокультурних процесів. 

ПРН17(З/У) Знати та володіти теорією та методологією системного 

аналізу. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Гарант освітньої програми – Чорна Лідія Валеріївна, доктор 

філософських наук, доцент. За роки наукової роботи видано більш ніж 

50 наукових та науково-методичних праць. Вдосконалювала навчальні та 

робочі програми з навчальних дисциплін «Філософія та антропологія 

права» та «Історія суспільних вчень». Брала участь у розробці тестових 

завдань для проведення модульних контрольних робіт з курсу 

«Філософія та антропологія права». Є співавтором чотирьох 

опублікованих навчальних програм з методичними рекомендаціями для 

спеціалістів та магістрів з навчальних дисципліни «Філософія та 

антропологія права», «Історія суспільних вчень», «Цивілізаційні моделі 

суспільства», «Філософія і суспільство». У творчому доробку – Почесна 

Відзнака Вищої ради юстиції (2008 р.), Почесна Грамота Головного 

управління Державної служби України (2009 р.), Почесний Знак Вищого 

адміністративного суду України (2013 р.) та інші, а також державна 

нагорода – Орден княгині Ольги ІІІ ступеню (2013 р.). 

До викладання в межах даної освітньо-науковій програмі залучені 

викладачі зі значним досвідом наукової і педагогічної діяльності та 

високою науковою кваліфікацією. 

https://op.edu.ua/education/programs/phd-033-0  

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими 

місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся 

необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в 

гуртожитках відповідає вимогам. 

Здобувачам надається доступ до всіх ресурсів навчального   середовища 

університету та використання сучасного обладнання 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

Офіційний сайт університету (https://op.edu.ua) містить всю необхідну 

здобувачам освіти інформацію щодо нормативного регулювання та 

результатів освітньої, наукової, виховної та іншої діяльності, 

https://op.edu.ua/education/programs/phd-033-0
https://op.edu.ua/


 

14 

методичного 

забезпечення 

структурних підрозділів, освітніх програм, навчальних планів та їх 

освітніх компонент, умов прийому, тощо.  

Науково-технічна бібліотека університету має книжковий фонд в 1,2 млн 

примірників та близько 7 тис. повнотекстових електронних версій, 5 

читальних залів забезпечених безкоштовним доступом до мережі 

Інтернет, в яких одночасно можуть працювати 520 читачів. Офіційний 

сайт бібліотеки університету (https://op.edu.ua/library) – містить 

електронні каталоги ресурсів бібліотеки, електронні учбові і методичні 

видання університету, локальний доступ до баз даних Scopus та Web of 

Science.  

Інституційний репозиторій університету (http://dspace.op.edu.ua/jspui/) – 

накопичує та забезпечує відкритий доступ через Інтернет до наукових та 

освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, 

студентів, аспірантів та докторантів університету. 
Н Академічна мобільність 

Нормативно-

правові акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок 

реалізації права на академічну мобільність, введеним в дію наказом 

ректора від 3 жовтня 2019р. № 37. https://op.edu.ua/document/2501, 

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії, яке затверджено наказом ректора від 06 березня 

2020р. №21 (https://op.edu.ua/document/3353). 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між університетом та закладами вищої 

освіти, науковими установами України та/або їх структурними 

підрозділами. Допускаються індивідуальні угоди про академічну 

мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та 

наукових установах України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти і 

науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво 

між університетом та іноземними закладами вищої освіти (науковими 

установами) та їх основними структурними підрозділами, а також з 

власної ініціативи учасників освітнього процесу, за підтримки 

адміністрації, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. 
У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між 

університетом та університетами-партнерами. 

І Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах та вивченні освітнього компоненту «Українська 

мова як іноземна» 

 

https://op.edu.ua/library
https://op.edu.ua/document/2501
https://op.edu.ua/document/3353























