
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 30 березня 2021 року (протокол № 12) 

 

Про підготовку до акредитації PhD-програм у 2021 році 

 

Заслухавши інформацію завідувачки відділу аспірантури та 

докторантури Штепенко О.Г. щодо підготовки до акредитації PhD-програм у 

2021 році, 

Вчена рада вирішила: 

1. Завідувачці відділу аспірантури та докторантури Штепенко О.Г.: 

- продовжити здійснення організаційно-методичного супроводу 

підготовки до акредитації PhD-програм; 

- провести моніторинг наповненості вебсторінок освітньої платформи 

KSU-online презентаціями вибіркових дисциплін, силабусами освітніх 

компонентів, освітніми програмами, навчальними планами тощо; 

- організувати внутрішню експертизу відомостей самооцінювання на 

рівні ініціативної робочої групи зі складу експертів НАЗЯВО від ХДУ. 

2. Деканам факультетів та завідувачам кафедр, які акредитують PhD-

програми у ІІ семестрі 2021 року (121 Інженерія програмного забезпечення, 

091 Біологія, 051 Економіка, 035 Філологія) забезпечити контроль за якісною 

підготовкою відомостей самооцінювання та їхнє своєчасне подання до 

відділу аспірантури та докторантури. 

3. Гарантам PhD-програм спеціальностей, які акредитуються у ІІ 

семестрі 2021 р. (121 Інженерія програмного забезпечення, 091 Біологія, 051 

Економіка, 035 Філологія) до 15 квітня  2020 року підготувати відомості 

самооцінювання та подати їх до відділу аспірантури та докторантури. 

4. Гарантам усіх PhD-програм, які планують подавати наміри про 

акредитацію: 

-  удосконалити унікальність/особливість   ОНП  та конкретизувати цілі 

відповідно стратегії розвитку університету; 

- підвищити публікаційну активність  членів групи забезпечення ОНП 

та потенційних рецензентів  у виданнях, що індексуються у наукометричних 

базах даних  Scopus та  WoS : 

- розширити інформаційний контент окремих освітніх компонент ОНП 

та узгодити його  зі змістом ОНП; 

- поглибити (на рівні модулів ОК) опанування здобувачами PhD-

програм сучасними навичками soft-skils;   

- активізувати академічну мобільність, зокрема пошук міжнародних 

програм та  участь аспірантів у проєктній діяльності; 

- оприлюднювати матеріали обговорення про систематичне оновлення 

ОНП відповідно до пропозицій зацікавлених осіб,  стейкхолдерів, вимог 

ринку праці, новітніх досягнень  та досвіду аналогічних українських та 

зарубіжних ОНП; 



- верифікувати матеріали самостійної роботи аспірантів на освітній 

платформі KSU-online, результати її виконання та забезпечити доступність 

аспірантів до НМКД.  
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