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1. Загальна характеристика 
 

Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад 

«Національний гірничий університет» 

 

Кваліфікація, що 

присвоюється 

— Кваліфікація освітня 

• Магістр з системного аналізу; 

— Кваліфікація професійна 

• Професіонал в галузі обчислень 

(комп'ютеризації), системний аналітик 

Ступінь, що присвоюється Магістр  

Назва галузі знань 12 Інформаційні технології 

Назва спеціальності 124 Системний аналіз 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Системний аналіз і управління 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Акредитована МОН України Cвидоцтво про 

акредитацію серія  НД-ІV № 0476997  

 (наказ МОН України №1709 л від 28.07.15) 

Термін дії 1 липень 2025 

Цикл/рівень НРК України –7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська мова 

Основні поняття та їх 

визначення 

У програмі використано основні поняття та їх 

визначення 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

Опис предметної області ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ: 

– математичні методи та інформаційні 

технології аналізу складних систем; 

– прогнозування та прийняття рішень в 

складних системах різної природи 

(інформаційних, економічних, фінансових, 

соціальних, політичних, технічних, 

організаційних, екологічних тощо) в умовах 

невизначеності на основі системної методології. 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРЕДМЕТНОЇ 

ОБЛАСТІ: 

– теорія керування і прогнозування в складних 

системах; 

– управління ризиками; 
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– інтелектуальний аналіз даних; 

– прийняття рішень в умовах конфлікту та 

невизначеності; 

– моделювання і аналіз бізнес-процесів; 

– інтелектуальні інформаційні системи 

– системно-аналітичні методи та засоби 

управління стартап-проектами. 

 

МЕТОДИ, МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: 

– методи інтелектуального аналізу даних; 

– сучасні технології програмування; 

– методи управління і прогнозування в 

складних системах; 

– методи та технології оцінювання ризиків, 

експертного оцінювання; 

– методи еволюційного та індуктивного 

моделювання; 

– інтелектуальні методи та засоби процесів 

прийняття рішень. 

 

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ:  

– спеціалізоване програмне забезпечення; 

– інструментарій сценарного аналізу; 

– інформаційно-технологічний інструментарій 

управління ризиками розкриття невизначеностей 

та подолання конфліктів 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовження вищої освіти за освітнім 

рівнем «Доктор філософії» 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ 

«НГУ» 

та технічними університетами України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ 

«НГУ» та вищими навчальними закладами 

зарубіжних країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови 

 

 

2. Галузь використання 
 

Цей стандарт установлює: 

•професійне призначення та умови використання випускників вищих навчальних 

закладів спеціальності 124 Системний аналіз та рівня вищої освіти у вигляді типових задач 

діяльності; 

•вимоги до результатів освіти випускників вищих навчальних закладів у вигляді 

переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; 
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•вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих 

навчальних закладів; 

•відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 

Основними користувачами стандарту є: 

•професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів; 

•студенти, які засвоюють відповідну програму підготовку; 

•керівництво навчальних закладів; 

•особи, які проходять випускну атестацію після закінчення навчання у вищих 

навчальних закладах; 

•фахівці з відповідної спеціальності, які проходять сертифікацію. 

 

 

3. Нормативні посилання 
 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

•Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

•Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

національної рамки кваліфікацій»; 

•Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти»; 

•Класифікація видів економічної діяльності: ДК 009-2010. — На заміну ДК 009:2005; 

Чинний від 2012-01-01. — (Національний класифікатор України); 

•Класифікатор професій: ДК 003:2010. — На заміну ДК 003:2005; Чинний від 2010-11-

01. — (Національний класифікатор України); 

•Области образования и профессионалньой подготовки 2013 (МСКО-О 2013): 

Сопроводительное руководство к Международной стандартной классификации образования 

2011. — Институт статистики ЮНЕСКО, 2014. — Режим доступу: 

http://www.uis.unesko.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-

rus.pdf; 

•Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти. — К.: Ленвіт, 2006. — 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

•Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад.: 

В.М.Захарченко та ін. / За ред. В.Г.Кременя. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. — 

100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

 

4. Визначення 
 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані в Законі 

України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарії: вища освіта. 

 

 

5. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 
освіти 

 

Обсяг освітньої програми, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» 

дорівнює 90 кредитів ЄКТС на базі вищої освіти першого рівня (кваліфікація «бакалавр») за 

спеціальністю «Системний аналіз». 

Нормативна частина програми становить 42 кредити ЄКТС (46,67%). Обсяг вибіркової 

частини – 48 кредитів ЄКТС (53,33%). 

 

http://www.uis.unesko.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf
http://www.uis.unesko.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf
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6. Компетентності випускника та нормативний зміст підготовки 
 

Цей Стандарт передбачає підготовку фахівців зі ступенем вищої освіти «магістр» і має 

за мету: 

а) формування інтегральної компетентності 

•Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми які 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог у різних галузях, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій із застосуванням 

теоретичних положень і методів системного аналізу; 

б) формування загальних компетентностей: 

в) формування професійних компетентностей 

 

 

6.1. Загальні компетентності магістра спеціальності системний аналіз 
 

Код Компетентність 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК10 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК11 Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК12 Визначеність та наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 

 

6.2. Фахові компетентності магістра спеціальності системний аналіз 

 

Код Компетентність 

ФК1. Здатність розробляти та аналізувати математичні моделі природних, техногенних, 

економічних і соціальних об’єктів та процесів. 

ФК 2. Здатність планувати і проводити системні дослідження, виконувати математичне 

та інформаційне моделювання динамічних процесів. 

ФК 3. Використовувати методологію системного аналізу для прийняття рішень в 

складних системах різної природи. 

ФК 4. Здатність формувати нові гіпотези та дослідницькі задачі в області системного 

аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями для їх застосування. 

ФК 5. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати при вирішенні наукових 
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проблем на абстрактному рівні. 

ФК 6. Здатність проектувати архітектуру інтелектуальних інформаційних систем. 

ФК 7. Здатність застосовувати інтелектуальний аналіз даних при побудові СППР, 

експертних та рекомендаційних систем. 

ФК 8. Здатність розробляти функції прогнозування динаміки розвитку процесів різної 

природи в детермінованому і стохастичному середовищі та оцінювати якість 

прогнозу. 

ФК 9. Здатність застосовувати методи кількісного і якісного оцінювання ризиків, 

розроблення алгоритмів управління ризиками в складних системах різної природи. 

ФК 10. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішення задачах 

системного аналізу. 

ФК 11. Здатність моделювати, прогнозувати та проектувати бізнес-процес підприємства 

на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу. 

ФК 12. Здатність розкривати ситуаційні та системні невизначеності, розробляти 

алгоритми подолання конфліктів. 

ФК13 Здатність проводити патентні дослідження та обґрунтовувати патентну частоту 

нових проектних рішень. 

ФК14  Здатність до самоосвіти та підвищення професійної кваліфікації. 

ФК15 Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати та презентувати 

результати науково-дослідницької діяльності. 

ФК16 Здатність до розуміння  цілей і задач педагогічної діяльності у вищих навчальних 

закладах. 

ФК17 Усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього  життя та постійного 

самовдосконалення; прагнути професійного  міждисциплінарного підходу у 

формуванні знань. 

7. Програмні результати навчання 
 

Код Програмні результати навчання 

ПРН1 Знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, методи 

математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження 

моделей об’єктів і процесів інформатизації. 

ПРН2 Знати методи розкриття невизначеностей в задачах системного аналізу, уміти 

розкривати ситуаційні невизначеності, та невизначеності в задачах взаємодії, 

протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті 

концептуальної невизначеності тощо. 

ПРН3 Знати методи прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи, 

уміти розробляти функції прогнозування. 

ПРН4 Знати та уміти застосовувати міри ризику, їх оцінювати та використовувати 

при аналізі багатофакторних ризиків виникнення аварій і катастроф. 

ПРН5 Вміти розробляти та ефективно використовувати системно-аналітичні 

інструменти захисту від ризиків в бізнес-процесах. 

ПРН6 Знати та уміти застосовувати методи еволюційного моделювання та генетичні 

методи оптимізації, методи індуктивного моделювання та математичний 

апарат нечіткої логіки, нейронних мереж, теорії ігор та розподіленого 

штучного інтелекту, тощо. 

ПРН7 Вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо 



10 

структурованих даних різної природи. 

ПРН8 Знати та уміти ідентифікувати (оцінювати) параметри математичних моделей 

об’єктів управління в реальному масштабі часу в умовах зміни його динаміки 

і дії випадкових збурень, використовуючи вимірювані сигнали вхідних і 

вихідних координат об’єкта. 

ПРН9 Знати та вміти впроваджувати системи високонавантажених обчислень та 

обробки даних в задачах системного аналізу і управління, та системах 

підтримки прийняття рішень. 

ПРН10 Знати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, 

нечіткої інформації, невизначеності і ризику. 

ПРН11 Здатність робити пошук інформації в спеціалізований літературі в галузі 

системного аналізу, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази 

даних, on-line ресурси. 

ПРН12 Застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому для реалізації 

розроблених програм навчальних дисциплін. 

ПРН13 Здійснювати обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, 

узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань 

системного аналізу. 

8. Розподіл обсягу програми за видами навчальної діяльності 
 

8.1. Перелік компонент ОП 

 
Таблиця 5   Розподіл обсягу програми за видами навчальної діяльности 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти(роботи)практика, кваліфікаційна 

робота) 

обсяг, 

кред. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 Обов’язкові компоненти ОП   

ОК1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
6 

Диф. залік 

ОК2 Педагогіка вищої школи 3 Диф. залік 

ОК3 Філософські проблеми наукових досліджень 3 Диф. залік 

ОК4 Виробнича практика 8 Диф. залік 

ОК5 Переддипломна практика 4 Диф. залік 

ОК6 

Дипломування 18 

Захист 

кваліфікаційної 

роботи 

Загальний обсяг нормативних компонент 42 

 Вибіркові компоненти ОП   

 Варіант 1   

ВК1 Методологія наукових досліджень 3 Диф. залік 

ВК2 Економічна діагностика підприємницької діяльності 4 іспит 

ВК3 Інтелектуальний аналіз даних 6 іспит 

ВК4 Основи логістики 5 іспит 

ВК5 Самонавчання складних систем 6 іспит 

ВК6 Методи дискретної оптимізації 6 Диф. залік 

ВК7 Теорія ігор у дослідженні конфліктних ситуацій 6 Диф. залік 

ВК8 Інтегровані системи управління 3 Диф. залік 

ВК9 Математичне моделювання і аналіз динамічних систем 6 Диф. залік 
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ВК10 Аналіз та планування ринку бізнес-середовища 3 Диф. залік 

 Варіант 2   

ВК1 Методологія наукових досліджень 3 Диф. залік 

ВК2 Економічна діагностика підприємницької діяльності 4 іспит 

ВК3 Інтелектуальний аналіз даних 6 іспит 

ВК4 Основи логістики 5 іспит 

ВК5 Самонавчання складних систем 6 іспит 

ВК6 Методи дискретної оптимізації 6 Диф. залік 

ВК7 Теорія ігор у дослідженні конфліктних ситуацій 6 Диф. залік 

ВК11  Моделювання архітектури підприємства 6 Диф. залік 

ВК12 Робототехніка та комп'ютерне бачення 6 Диф. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 48 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90  
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8.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

С
ем

ес
тр

 

Нормативні Вибіркові 

9 Іноземна мова для 

професійної діяльності 

(англійська/німецька/францу

зька) 

  Методолог

ія 

наукових 

досліджень 

Економічна 

діагностика 

підприємницьк

ої діяльності 

Інтелектуал

ьний аналіз 

даних 

Методи 

дискретної 

оптимізаці

ї  

Теорія ігор у 

дослідженні 

конфліктних 

ситуацій 

Інтелектуальн

ий аналіз 

даних 

10 Іноземна мова для 

професійної діяльності 

(англійська/німецька/францу

зька) 

Педагогіка 

вищої школи 

Філософські 

проблеми 

наукових 

досліджень 

 Самонавчання 

складних 

систем 

Основи 

логістики 

Інтегрован

і системи 

управління 

Математичне 

моделювання 

і аналіз 

динамічних 

систем 

Аналіз та 

планування 

ринку бізнес-

середовища 

11 Виробнича практика Переддиплом

на практика 

Дипломуван

ня 
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9. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 ВК8 ВК9 ВК10 ВК11 ВК12 

ЗК1   +    + +           

ЗК2 +  +                

ЗК3    + +  +            

ЗК4       +            

ЗК5   + + + + +            

ЗК6       +          + + 

ЗК7    + +            + + 

ЗК8    + +              

ЗК9 +   + +              

ЗК10 +      +            

ЗК11      +  +           

ЗК12      +             

ФК1          + + + +    + + 

ФК2       +      + + +    

ФК3      +     + + + + +    

ФК4    + + +       +      

ФК5   +    +            

ФК6         +  +      + + 

ФК7         +  +      + + 

ФК8         +  +    + +   

ФК9      +             

ФК10    + +    + + +   +     

ФК11      +        +  +   

ФК12             +     + 

ФК13       +            

ФК14         +          

ФК15      + +            

ФК16  +                 

ФК17  + +    +            
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10. Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 
 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 ВК8 ВК9 ВК10 ВК11 ВК12 

ПРН1 +  + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 2   + + + + + + + + + + + +   + + 

ПРН3      +   +  + + + + + +   
ПРН4    + + +   + + + + +  + + + + 

ПРН5    + + +       + +  +   

ПРН6    + + +   + + + + + + + + + + 

ПРН7   + + + + +  + + +  + +   + + 

ПРН8   + + + + +  + + + + + + +    
ПРН9    + + +   + + +  + +  +   

ПРН10    + + + +  + + +  + +     

ПРН11 +  + + + + + + +          

ПРН12  + + + + + +           + 

ПРН 13 + + + + + + +            
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11. Форми випускної атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня та обсягу 

знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, яка навчається за освітньою 

програмою, вимогам стандартів вищої освіти. 

Атестація випускників спеціальності 124 «Системний аналіз» спеціалізації «Системний 

аналіз і управління» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра та 

завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому ступеня 

магістра з присвоєнням кваліфікації: Магістр зі системного аналізу за спеціалізацією 

системний аналіз і управління. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

12. Вимоги до структури прогам дисциплін, практик, індивідуальних завдань 
 

Складовими робочої програми навчальної дисципліни мають бути опис навчальної 

дисципліни, заплановані результати навчання, структура (тематичний план) навчальної 

дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної 

роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована 

література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. 

Обов’язкові складові програми практики певного виду: мета й завдання, вимоги до 

складових, місць практики, вимоги до звіту практиканта, оцінювання результатів.  

Складовими програм індивідуальних завдань мають бути: мета, вихідні дані та 

завдання, організація виконання, склад й структура пояснювальної записки, структура, 

вимоги до окремих елементів, методичні рекомендації з виконання, питання для підготовки 

до захисту, бібліографічний список, вимоги до оформлення, критерії і процедури оцінювання 

якості виконання. 

Результати навчання за дисципліною та іншими видами навчальної діяльності 

здобувача визначаються як конкретизація програмних (інтегративних) результатів навчання 

в програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як 

критерії відбору необхідних змістових модулів та відповідних навчальних елементів. 

Перелік рекомендованої літератури має містити наявні друковані (електронні ресурси 

локального чи віддаленого доступу з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну 

власність) підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, хрестоматії. 

 

13. Загальні вимоги до засобів діагностики 
 

Інформаційною базою для створення засобів діагностики підсумкового контролю 

мають бути очікувані результати навчання за видами навчальної діяльності. 

Атестація здобувачів освітньо-професійного ступеня магістра здійснюється у 

наступних формах: 

Поточний контроль виконання студентом освітньо-професійної програми:  

- форми поточного контролю за дисциплінами навчального плану за спеціальністю 

визначаються робочими програмами відповідних дисциплін; 

- формою підсумкового контролю за кожною дисципліною є іспит або залік; 

Ступінь магістра присуджується екзаменаційною комісією за результатами успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми та успішного захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи. 
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14. Терміни навчання за формами 
 

Очна форма – 1,5 роки. 

 

15. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
 

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Визначені та легітимізовані і відповідних документах 

Моніторинг та періодичний 

перегляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані і відповідних документах 

Щорічне оцінювання здобувачів 

вищої овіти 

Процедури оцінювання студентів мають відповідати таким 

вимогам: 

•поточний, семестровий та ректорський контроль 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та 

наукових працівників 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

наукових працівників здійснюється через системи 

стажування, курси і програми підвищення кваліфікації та 

захист дисертацій 

Наявність необхідних ресурсів 

для організації освітнього 

процесу 

Забезпечення освітнього процесу: 

•матеріально-технічне; 

•кадрове; 

•навчально-методиче; 

•інформаційне; 

•соціальне 

Наявність інформаційних систем 

для ефективного управління 

освітнім процесом 

Визначені та легітимізовані у відповідних документах 

Публічність інформації про 

освітні програми, ступені вищої 

освіти та класифікації 

Розміщення на сайтах кафедри та факультету у відкритому 

доступі 

Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на плагіат дипломних робіт за допомогою 

спеціального програмного забезпечення 

 

Основні заходи щодо забезпечення якості підготовки магістрів такі: 

– організація системи забезпечення якості за участі зовнішніх сторін;  

– розроблення процедур забезпечення якості оцінювання за європейськими 

орієнтирами; 

– визначення та застосовування правил щодо всіх фаз навчання та життєдіяльності 

студентів; 

– забезпечення умов і підтримка, необхідні для просування студентів у їхній 

академічній кар’єрі; 

– запровадження процесів й інструментів збору, моніторингу та використання 

інформації щодо навчальних успіхів студентів; 

– розроблення методології діагностики рівня компетентності викладачів; 

– створення для викладачів сприятливого середовища; 

– можливості та стимули для професійного розвитку викладацького складу; 

– заохочення наукової діяльності задля посилення зв’язку між освітою та 

дослідженнями, заохочення застосування інноваційних методів викладання та нових 

технологій; 

– удосконалення ресурсів, що сприяють підготовці кадрів вищої кваліфікації;  

– методичне забезпечення переходу до гнучких методів навчання й викладання; 
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– формування та надання інформації потенційним студентам, іншим зацікавленим 

сторонам та широкому загалу про освітні програми, очікувані навчальні результати, 

процедури викладання, навчання та оцінювання, показники успішності, навчальні 

можливості, доступні студентам та працевлаштування випускників; 

– регулярний моніторинг освітніх програм з метою забезпечення належного рівня 

освітніх послуг та створення сприятливого й ефективного навчального середовища; 

– удосконалення системи безперервного самоаналізу ефективності процесів 

внутрішнього забезпечення якості. 

 

16. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 
програма 

 

1. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 р. № 266 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua 

/laws/show/266-2015-%D0%BF/page. 

2. ДК 003: 2010. Національний класифікатор професій [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.dk003.com. 

3. Національна рамка кваліфікацій; затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF. 

4. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 06.11.2015 р. №1151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/ normative/4636-. 

 

Прикінцеві положення 
Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому на 

навчання відповідно до Правил прийому. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості 

підготовки магістрів несе завідувач випускової кафедри. 

 


