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І   ПРЕАМБУЛА 

 

Освітньо-наукова програма підготовки третього (освітньо-наукового) рів-

ня (доктор філософії) галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 

263 Цивільна безпека.  

 

Затверджена вченою радою ДВНЗ «Криворізький національний універси-

тет» (протокол № 8 від 26.04. 2016 р.). 

 

Введена в дію наказом в.о. ректора ДВНЗ «КНУ» № 204 від 10.05. 2016 р.  

 

 

Розробники освітньо-наукової програми:  

Лапшин Олександр Єгорович – керівник проектної групи, доктор тех-

нічних наук, професор, професор кафедри рудникової аерології та охорони 

праці ДВНЗ «КНУ»; 

Лапшин Олександр Олександрович – член проектної групи, доктор тех-

нічних наук, доцент, доцент кафедри рудникової аерології та охорони праці 

ДВНЗ «КНУ»; 

Янова Людмила Олександрівна – член проектної групи, кандидат тех-

нічних наук, доцент, доцент кафедри рудникової аерології та охорони праці 

ДВНЗ «КНУ». 

 
 



 

ІІ   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої 

освіти  

Доктор філософії 

Галузь знань 26 Цивільна безпека 

Спеціальність 263 Цивільна безпека 

Обмеження 

щодо форм на-

вчання 

 очна форма (бюджет/контракт);  

 заочна форма (контракт);  

 прикріплення до вищого навчального закладу для здо-

буття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспіран-

турою (лише для осіб, які професійно провадять наукову, 

науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за 

основним місцем роботи у ДВНЗ «Криворізький національ-

ний університет» 

Освітня квалі-

фікація 
Доктор філософії 

Кваліфікація в 

дипломі 
Доктор філософії з цивільної безпеки 

Опис предмет-

ної області 

Об’єкт(и) вивчення та діяльності. 

Цивільна безпека: нові розробки з охорони праці, захисту 

населення в надзвичайних ситуаціях  та загальні законо-

мірності їх застосування, наукові завдання міждисциплі-

нарного характеру. 

Цілі навчання.  

Забезпечити на основі ступеня магістра підготовку науко-

вих і науково-педагогічних кадрів у сфері цивільної без-

пеки шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх 

для провадження організаційної діяльності, виконання 

оригінальних наукових досліджень, результати яких ма-

ють наукову новизну, теоретичне та практичне значення, 

а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисер-

тації. 

Теоретичний зміст предметної області. 

Теоретичні основи, системи стандартів цивільної безпеки. 

Сучасні методи та засоби боротьби з пилогазовиділення-

ми і створення належних умов праці. Технічні засоби і ма-

тематичні методи, що використовуються при моделюванні 

процесів. Основні принципи і методології обробки ре-

зультатів експерименту.  

Методи, методики та технології: 

 використання лекційних курсів, семінарів та консуль-

тацій із запланованих дисциплін; 

 самостійна робота з джерелами інформації у бібліо-

теці академії та у наукових бібліотеках України; 



 

 використання навчання та електронних ресурсів за 

допомогою Інтернет; 

 тісне співробітництво з аспірантами різних років на-

вчання та зі своїми науковими керівниками; 

 індивідуальні консультації викладачів ДВНЗ «КНУ» 

та інших профільних вищих навчальних закладів, включа-

ючи докторантів, більш досвідчених аспірантів та технічних 

працівників; 

 залучення до консультування аспірантів провідних 

фахівців МОН та НАН України; 

 інформаційна підтримка та навики щодо участі аспі-

рантів в конкурсах на отримання наукових стипендій і 

грантів; 

  активна робота аспірантів у складі проектних команд 

при виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, 

участь у розробці звітних матеріалів, реєстраційних та об-

лікових документів, оформленні патентів та авторських 

свідоцтв. 

Академічні 

права випуск-

ників 

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдоско-

налення в науковій та професійній сферах діяльності, а 

також в інших споріднених галузях наукових знань: 

- підготовка на 9-ому кваліфікаційному рівню Національ-

ної рамки кваліфікацій в галузі цивільної безпеки – отри-

мання кваліфікації на науковому рівні вищої освіти (нау-

кового ступеня доктора наук); 

- навчання на 8-ому кваліфікаційному рівні Національної 

рамки кваліфікацій в споріднених спеціальностях; 

- освітні і дослідницькі програми, гранти та стипендії, що 

містять наявні наукові та освітні компоненти. 

Працевлашту-

вання випуск-

ників  

Посади згідно класифікатору професій України. Відпо-

відно до Класифікатора професій ДК 003:2010 доктор фі-

лософії зі спеціальності 263 Цивільна безпека має бути 

підготовлений для таких посад: 

 2149.1 – молодший науковий співробітник (галузь ін-

женерної справи); науковий співробітник (галузь інженер-

ної справи); науковий співробітник-консультант (галузь 

інженерної справи); 

 2310.1 – докторант, доцент, професор кафедри; 

 2310.2 – асистент, викладач університету та вищого 

навчального закладу. 

Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабора-

торіях наукових установ, профільних кафедрах універси-

тетів, академій. Відповідні посади (наукові дослідження та 

управління) підприємств, установ та організацій. 

 



 

ІІІ  ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Загальний обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня доктора фі-

лософії складає 248 кредитів ЄКТС, в тому числі: 

1) Освітня складова – 48 кредитів ЄКТС, в тому числі: 

 блок обов’язкових дисциплін – 24 кредитів ЄКТС; 

 блок дисциплін за вибором ВНЗ – 14 кредитів ЄКТС; 

 блок дисциплін за вибором аспіранта/здобувача (10 кредитів ЄКТС); 

2) Наукова складова – 200 кредитів ЄКТС. 

 

ІV   ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Компетентність 
Абревіатура 

компетентності 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми цивільної без-

пеки та дослідницько-інноваційної діяльності в споріднених 

галузях і технологіях, що передбачає глибоке переосмис-

лення наявних та створення нових цілісних знань та профе-

сійної практики 

ІК 

Загальні компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, критичного аналі-

зу, оцінки та синтезу нових і складних ідей. 
ЗК-1 

2. Здатність вільно спілкуватися іноземною мовою.  ЗК-2 

3. Здатність проведення досліджень на відповідному рів-

ні, бути критичним і самокритичним. 
ЗК-3 

4. Вміння самостійно виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, розробляти та реалізовувати проекти, включаючи 

власні дослідження, які дають можливість переосмислити 

наявне та створити нове цілісне знання, і вміння розв’язувати 

значущі наукові проблеми. 

ЗК-4 

5. Здатність ініціювання інноваційних комплексних проек-

тів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації. 
ЗК-5 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення і діяти сві-

домо та соціально відповідально за результати прийняття 

стратегічних рішень. 

ЗК-6 

7. Здатність спілкуватися з представниками інших профе-

сійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань і видів діяльності). 

ЗК-7 

8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань 

і взятих обов’язків. 
ЗК-8 



 

Компетентність 
Абревіатура 

компетентності 

9. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися 

протягом життя, відповідальність за навчання інших. 
ЗК-9 

10. Володіння навичками підготовки та проведення навчаль-

них занять, оцінювання і контролю знань, вмінь та навичок 

студентів (педагогічна діяльність). 

ЗК-10 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

1. Володіння найбільш передовими концептуальними та 

методологічними знаннями зі спеціальності 263 Цивільна 

безпека, а також за суміжними галузями – пожежна безпека, 

гірництво. 

СК-1 

2. Вміння спілкування в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової 

діяльності за спеціальністю 263 Цивільна безпека. 

СК-2 

3. Володіння теоретичним термінологічним науковим 

апаратом щодо об’єкту дослідження за спеціальністю 263 

Цивільна безпека. 

СК-3 

4. Володіння методологією власного наукового досліджен-

ня, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення. 

СК-4 

5. Володіння навичками, що необхідні для проведення 

експерименту в наукових дослідженнях з використанням 

спеціального лабораторного обладнання та приладів в ана-

літичній та синтетичній роботі. 

СК-5 

6. Володіння навичками безпечного використання спеці-

ального лабораторного обладнання при підготовці і прове-

денні експерименту, забезпечення необхідного рівня охоро-

ни праці та індивідуальної безпеки у разі виникнення небез-

печних ситуацій. 

СК-6 

7. Здатність планувати, проектувати та виконувати нау-

кові дослідження зі стадії постановки задачі до критичного 

оцінювання та розгляду результатів та отриманих даних, що 

включає вміння вибрати потрібну техніку та методику дос-

ліджень. 

СК-7 

8. Навички використання інформаційних і комунікацій-

них технологій при плануванні, проведенні експерименту, 

обробці отриманих результатів та з метою комунікації з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

прикладної механіки. 

СК-8 

9. Володіння навичками щодо пояснення даних отрима-

них в результаті проведення лабораторного експерименту 

та пов’язування їх з відповідною теорією. 

СК-9 

10. Здатність продемонструвати свої знання та розуміння 

основних фактів, концепцій, правил та теорій, пов’язаних з 

предметом дослідження. 

СК-10 



 

Компетентність 
Абревіатура 

компетентності 

11. Володіння навиками написання тез доповідей на нау-

кові та тематичні конференції чи семінари, представлення 

таких досліджень у доповідях. 

СК-11 

12. Володіння методикою написання та цитування науко-

вих статей та публікацій з урахуванням наукометричних 

показників (JIF та ін.). 

СК-12 

13. Володіння навичками написання пропозицій щодо фі-

нансування наукових досліджень. 
СК-13 

14. Здатність до практичного впровадження результатів 

наукової і інноваційної діяльності в технологіях. 
СК-14 

15. Володіння методикою впровадження результатів дисер-

таційного дослідження в освітній процес. 
СК-15 

16. Здатність управляти якістю освітнього процесу за спе-

ціальністю 263 Цивільна безпека. 
СК-16 

 

 

Матриця відповідності визначених освітньо-науковою програмою 

підготовки доктора філософії компетентностей дескрипторам НРК 
 

Вид компетентності за 

освітньо-науковою 

 програмою 

Класифікація компетентностей за НРК 

Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1  +   

ЗК-2   +  

ЗК-3 + +   

ЗК-4 + +  + 

ЗК-5  +  + 

ЗК-6  +  + 

ЗК-7   +  

ЗК-8    + 

ЗК-9  +  + 

ЗК-10 + + + + 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК-1 +    

СК-2 +  +  

СК-3 +    

СК-4 + +  + 

СК-5 + +   

СК-6 + +  + 

СК-7  +  + 



 

Вид компетентності за 

освітньо-науковою 

 програмою 

Класифікація компетентностей за НРК 

Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

СК-8 + + +  

СК-9 + +  + 

СК-10 + + +  

СК-11 + + +  

СК-12 + + +  

СК-13 + + + + 

СК-14 + + + + 

СК-15 + + + + 

СК-16 + + + + 
 

V  Нормативний зміст підготовки доктора філософії, сформульований у 

термінах результатів навчання 

 

Програмні результати навчання Абревіатура 

Знати та розуміти методи наукових досліджень, вміти визна-

чати актуальні напрямки досліджень, виконувати незалежні 

оригінальні і придатні для опублікування дослідження у галузі 

цивільної безпеки. 

ПРН-1 

Знати та розуміти іноземну мову, мати навички представ-

лення наукових результатів в усній та письмовій формах, розу-

міти наукові та професійні тексти, вміти спілкуватися в іншо-

мовному науковому і професійному середовищі, працювати в 

міжнародному контексті. 

ПРН-2 

Вміти відслідковувати найновіші досягнення в професійній 

сфері та знаходити наукові джерела, які мають відношення до 

сфери наукових інтересів здобувача, працювати з різними дже-

релами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати 

отриману інформацію, працювати з сучасними бібліографічни-

ми і реферативними базами даних, а також наукометричними 

платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf 

Knovledge, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.). 

ПРН-3 

Вміти та мати навики організувати творчу діяльність, робо-

ту над статтями та доповідями у галузі прикладної механіки, 

організовувати самоперевірку відповідності матеріалів досліджень 

встановленим вимогам. 

ПРН-4 

Знати, вміти та мати навики використання правил циту-

вання та посилання на використані джерела, правил оформлен-

ня бібліографічного списку, розуміти зміст і порядок розрахун-

ків основних кількісних наукометричних показників ефектив-

ності наукової діяльності вченого (h-індекс) та видання (ІF). 

ПРН-5 



 

Знати вимоги щодо підготовки та оформлення дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії, вміти форму-

лювати мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, формувати 

структуру і розробляти технологічну карту дослідження, ство-

рювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких 

відповідає національному та світовому рівням. 

ПРН-6 

Мати навики спілкування на конференціях, симпозіумах, нау-

кових семінарах з широкою науковою спільнотою та громадсь-

кістю з метою обговорення дискусійних питань, результатів до-

сліджень, узгодження дій і спільної роботи. 

ПРН-7 

Вміти доводити результати своїх досліджень та інновацій до ко-

лег, публічно представляти, захищати результати своїх досліджень, 

обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільно-

тою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації ре-

зультатів дослідження. 

ПРН-8 

Знати та розуміти структуру вищої освіти в Україні, специ-

фіку професійно-педагогічної діяльності викладача вищої шко-

ли, вміти використовувати законодавче та нормативно-правове 

забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організа-

ції та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти ви-

ховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання. 

ПРН-9 

Знати теоретичні основи цивільної безпеки, вміти викорис-

товувати їх з метою пояснення результатів власного досліджен-

ня. 

ПРН-10 

Знати та розуміти системний підхід при дослідженні нових 

технологій; вміти використовувати методологію і принципи 

системного підходу при дослідженні нових технологій. 

ПРН-11 

Знати та розуміти існуючі технічні засоби і математичні 

методи, що використовуються при моделюванні нових техноло-

гій; засоби і програмне забезпечення комп'ютерного моделю-

вання, методи статистичного аналізу та умови їх використання. 

ПРН-12 

Знати сучасні методи дослідження нових технологій; вміти 

налагоджувати та робити виміри необхідних параметрів за до-

помогою сучасних приладів та обладнання, що використовуєть-

ся при проведенні експериментів. 

ПРН-13 

Знати основні принципи і методології обробки результатів 

експерименту і вміти використовувати їх на практиці: обробля-

ти результати експериментів та інтерпретувати їх. 

ПРН-14 

Знати системи інтелектуальної власності, види патентної до-

кументації, основні положення про ліцензування і передачу тех-

нологій, міжнародного співробітництва в галузі інтелектуальної 

власності, авторського права та суміжних прав, вміти викорис-

товувати на практиці ці знання. 

ПРН-15 

 
 



 

Матриця відповідності визначених освітньо-науковою програмою результатів навчання та компетентностей 
 

 

ПРН 
 Компетентності 

ІК 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПРН-1 + +  + + +      +   +   +          

ПРН-2 + + +                   +      

ПРН-3 +  +  + +      +  +         +     

ПРН-4 + + +      +    +      +  +       

ПРН-5 +  +                +    +     

ПРН-6 + +   + + +  +      +    +         

ПРН-7 +  +     +     +        + +      

ПРН-8 + +     + + +    +  +   + +  + +  +    

ПРН-9 +         + +               + + 

ПРН-10 + +  +   +   +  +  +      +    +    

ПРН-11 +    + +         +   +  +        

ПРН-12 +               + +           

ПРН-13 +   +          +  + + +          

ПРН-14 + +  +   + +            +        

ПРН-15 + + +      +              + + +   

 

 



 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії зі спеціальності 

263 Цивільна безпека передбачає такі цикли підготовки: 

- загальна підготовка, що забезпечує третій освітній рівень і включає блок 

обов’язкових дисциплін – 24 кредити ЄКТС; 

- професійна підготовка, що забезпечує необхідний освітньо-науковий рі-

вень, і включає блок дисциплін за вибором ВНЗ (14 кредитів ЄКТС), блок 

дисциплін за вибором аспіранта/здобувача (10 кредитів ЄКТС) та наукову 

складову (200 кредитів ЄКТС). 

Цикл професійної підготовки, крім дисциплін за вибором ВНЗ (три дисци-

пліни), містить дисципліни, які аспірант вибирає самостійно виходячи із теми 

свого наукового дослідження (три дисципліни). 
 

Нормативний зміст підготовки доктора філософії  

за спеціальністю 263 Цивільна безпека 

№ 

з/п 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Кількість 

годин 

Абревіатура компетентностей, 

які формує навчальна дисциплі-

на 

1 Цикл загальної підготовки 
1.1 Філософія науки та 

інновацій 

4,0 120 ІК, ЗК1, ЗК3, СК4 

1.2 Іноземна мова для 

академічних та науко-

вих цілей 

9,0 270 ІК, ЗК2, СК2, СК11, СК12 

1.3 Сучасні методики викла-

дання та організації 

занять у вищій школі 

3,0 90 ІК, ЗК4, ЗК6, ЗК10, СК1, СК15 

1.4 Управління науковими 

проектами та фінансу-

ванням досліджень 

3,0 90 ІК, ЗК2, ЗК6, ЗК7, СК2, СК11, СК12, 

СК13 

1.5 Організація та реалі-

зація досліджень здо-

бувача наукового сту-

пеня доктора філосо-

фії 

3,0 90 ІК, ЗК2, СК2, СК11, СК12 

1.4 Викладацька практика  2,0 60 ІК, ЗК9, ЗК10, СК16 

Всього  24,0 720  

2 Цикл професійної підготовки  

 Дисципліни за вибором вищого навчального закладу 
2.1 Ідентифікація та мо-

делювання процесів 

пилогазоподавлення 

на об’єктах промисло-

вого господарювання 

4,0 120 ІК, ЗК3, ЗК4, СК1, СК3, СК4, СК5, 

СК6, СК7, СК9, СК10, СК14 

2.2 Управління аеродина-

мічними і теплооб-

мінними процесами в 

глибоких шахтах 

4,0 120 ІК, ЗК3, ЗК4, СК1, СК3, СК4, СК5, 

СК6, СК7, СК10, СК14 



 

№ 

з/п 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Кількість 

годин 

Абревіатура компетентностей, 

які формує навчальна дисциплі-

на 
2.3 Науково-методичні 

підходи з планування 

цивільної безпеки з 

урахуванням оцінки 

ризиків виробничого 

травматизму 

4,0 120 ІК, ЗК4, ЗК6, ЗК8, СК1, СК3 

 Дисципліни вільного  вибору здобувачів 

 Блок 1 
2.1 Автоматизоване керу-

вання вентиляційними 

параметрами на 

об’єктах промислово-

го господарювання 

4,0 120 ІК, ЗК4, СК1, СК3, СК6, СК8, 

2.2 Управління мікроклі-

матичними парамет-

рами в промислових 

приміщеннях для по-

ліпшення умов праці 

4,0 120 ІК, ЗК3, ЗК4, СК1, СК3, СК4, СК5, 

СК6, СК7, СК10, СК14 

2.3 Оцінка ризику робіт-

ничих професій і аудит 

ефективності управ-

ління безпекою на 

виробництві 

4,0 120 ІК, ЗК4, ЗК6, ЗК8, СК1, СК3 

 Блок 2 
2.1 Система управління 

охороною праці та 

цивільною безпекою 

на підприємстві 

4,0 120 ІК, ЗК4, ЗК5, ЗК6, СК1, СК3, СК10 

2.2 Європейські стандар-

ти з охорони праці та 

цивільної безпеки 

4,0 120 ІК, ЗК4, ЗК5, ЗК6, СК1, СК3 

2.3 Організація соціаль-

ного захисту від не-

щасних випадків і 

професійних захворю-

вань на виробництві 

4,0 120 ІК, ЗК4, ЗК6, СК1, СК3 

Всього  24,0 720  
 



 

VІ  ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Форми атеста-

ції здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії здійснюється у наступних формах: 

1. Поточний та підсумковий контроль виконання аспіран-

том (здобувачем) освітньої складової освітньо-наукової 

програми:  

 форми поточного контролю за дисциплінами навчаль-

ного плану аспірантури за спеціальністю «Цивільна безпе-

ка» визначаються програмами відповідних дисциплін; 

 формою підсумкового контролю за кожною дисцип-

ліною є іспит або залік; 

2. Поточний та підсумковий контроль виконання аспіран-

том (здобувачем) наукової складової: 

 поточний контроль – щорічна атестація аспірантів 

згідно з індивідуальним планом наукової роботи (звіт на 

вченій раді гірничого факультету ДВНЗ «КНУ» про хід ви-

конання освітньо-наукової програми та індивідуального 

плану наукової роботи, включаючи опубліковані наукові 

статті та виступи на конференціях); 

 результатом навчання аспірантів/здобувачів є повне 

виконання освітньо-наукової програми, необхідний набір 

опублікованих по результатам досліджень наукових праць, 

апробація результатів на наукових конференціях, оформ-

лена участь у виконанні зареєстрованих тем наукових дос-

ліджень, належним чином оформлений рукопис дисертації 

та представлення її до захисту у спеціалізовану вчену раду 

для отримання наукового ступеня доктора філософії в га-

лузі 26 – Цивільна безпека, зі спеціальності 263 – Цивільна 

безпека. 

 підсумковий контроль – публічний захист дисерта-

ційної роботи у спеціалізованій вченій раді.  

Вимоги до за-

ключної квалі-

фікаційної ро-

боти  

Вимоги до оформлення дисертації визначаються Мініс-

терством освіти і науки України. 

 



 

VII  ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту». 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяль-

ності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за по-

данням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забез-

печення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентст-

вом із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам. 

 

Принципи та процедури забезпе-

чення якості освіти 

Визначені та легітимізовані у відповідних 

документах 

Моніторинг та періодичний пере-

гляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані у відповідних 

документах 

Щорічне оцінювання здобувачів 

вищої освіти 

Не передбачається окремо; оцінювання 

здійснюється у вигляді поточного і підсум-

кового контролю, атестації здобувачів ви-

щої освіти 

Підвищення кваліфікації науко-

во-педагогічних, педагогічних та 

наукових працівників 

Відповідають вимогам відповідних докумен-

тів 

Наявність необхідних ресурсів 

для організації освітнього проце-

су 

Відповідають вимогам відповідних докумен-

тів 

Наявність інформаційних систем 

для ефективного управління 

освітнім процесом 

Визначені та легітимізовані у відповідних 

документах 

Публічність інформації про осві-

тні програми, ступені вищої осві-

ти та кваліфікації  

Розміщення на сайті у відкритому доступі 

Запобігання та виявлення акаде-

мічного плагіату 

Перевірка на плагіат 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII ПОТЕНЦІЙНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 263 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» 

 
№ 

з/п 
Напрям дослідження Керівник 

1. Удосконалення методів пилогазоподавлення у 

гірничому виробництві  

Докт. тех. наук., 

проф., Лапшин О.Є. 

2. Розроблення технології знепилення повітря в 

залізорудних кар’єрах  

Докт. тех. наук., 

проф., Гурін А.О. 

3. Підвищення ефективності сухого очищення по-

вітря в системах аспірації збагачувальних фаб-

рик 

Докт. тех. наук., 

проф., Лапшин О.Є. 

4. Наукове обґрунтування процесів коагуляції та 

вловлення пилу в аспіраційних системах гірни-

чотехнічного обладнання  

Докт. техн. наук,  

проф. Лапшин О.Є. 

5. Методи поліпшення теплових умов у підземних 

виробках глибоких шахт 

Докт. техн. наук , 

доц. Лапшин О.О. 

6. Управління аеродинамічними і теплообмінними 

процесами в підземних камерах 

Докт. техн. наук, 

проф. Гурін А.О. 

7. Автоматизоване керування вентиляційними па-

раметрами на об’єктах промислового господа-

рювання 

Канд. техн. наук, 

доц. І.Б. Ошмянський 

8. Розвиток наукових засад нормалізації мікроклі-

мату в промислових приміщеннях 

Докт. техн. наук,  

доц. Лапшин О.О. 

9. Науково-методичні підходи планування цивіль-

ної безпеки на підприємствах гірничої промис-

ловості 

Докт. техн. наук, 

проф. Швагер Н.Ю. 

10. Підвищення ефективності безпеки праці шляхом 

удосконалення методів оцінки ризиків виробни-

чого травматизму 

Канд. техн. наук, 

доц. Пищикова Є.В. 

11. Методи оцінки і управління ризиками аварій і 

травматизму на промислових об’єктах гірництва 

Канд. техн. наук, 

доц. Янова Л.О. 

12. Методи наукової підтримки управління охоро-

ною праці 

Докт. техн. наук, 

проф. Швагер Н.Ю. 

13. Моделювання і прогнозування показників безпе-

ки промислового середовища 

Канд. техн. наук, 

доц. Янова Л.О. 

14. Використання математичного моделювання в 

комп’ютерних системах з охорони праці 

Канд. техн. наук, 

доц. Комісаренко Т.А. 

15. Економічне моделювання в системі управління 

охороною праці в умовах ризику 

Канд. техн. наук, 

доц. Пищикова Є.В. 

 

 

 



 

IХ  ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

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

нюється 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 Мініст-

рів 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 пос-

тановою 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. 

5. Про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня док-

тора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах) : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ 

cardnpd?docid=248945529. 
 


