
 
Коментарі 

 Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
на проект експертного висновку ГЕР підсумків роботи ЕГ із проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми 

37133 Математика; мова навчання українська 
рівень вищої освіти доктор філософії,  

спеціальність 111 – Математика 
 
 
 

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, механіко-математичного факультету, гарант та науково-
педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію ОНП «Математика» висловлюють вдячність за високу оцінку ОНП. Визначені рекомендації є 
актуальними для підвищення якості провадження освітньої діяльності в університеті, будуть опрацьовані та враховані при удосконаленні та 
розвитку освітньо-наукової програми. 

 
 
 

До розділу 3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми 
 

Рекомендації ГЕР Коментар КНУТШ 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 
 
Для врахування галузевого та регіонального контексту доцільним було б 
проведення ґрунтовного аналізу тенденцій розвитку спеціальності на ринку 
праці, прослідковування кар’єрних траєкторій випускників програми, що 
працюють за фахом. Враховувати зміни на ринку праці, зокрема той факт, що 
випусники PhD програм все більше шукають працю в неакадемічній сфері. 

На механіко-математичному факультеті створено Раду 
роботодавців та Асоціацію випускників. Через ці структури 
факультет відслідковує та аналізує тенденції ринку праці та 
кар’єрні траєкторії випускників. Випуск за даною ОНП відбувся 
вперше. Випускники аспірантури минулих років залишаються як 
для викладацької діяльності в КНУТШ та інших ЗВО 
(наприклад, значна частина кадрового складу кафедри 
математики НаУКМА – це випускники аспірантури попередніх 
років), так і для науково-дослідницької діяльності у наукових 
центрах провідних ІТ-компаній (наприклад, у Samsung R&D 
Institute Ukraine), страхових і фінансових наукових установах 
(Інститут ризику) тощо. 

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми У новому проєкті ОНП «Математика», який виставлено на сайт 



 
Рекомендуємо, в новому проекті ОНП конкретизувати інтегральну 
компетентність з урахуванням галузі знань, переглянути формулювання 
компетентностей та результатів навчання. Рекомендуємо доповнити ОНП 
схематичним представленням логіко-структурної схеми ОНП. 

факультету для обговорення 
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/proiekty-osvitnikh-prohram/, усі 
ці рекомендації враховано, зокрема ОНП доповнено 
схематичним зображенням логічно-структурної схеми ОНП. 

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 
академічна доброчесність 
 
Відсутність у Програмі комплексного підсумкового іспиту критеріїв 
оцінювання, структури екзаменаційного білета, інформації про тривалість 
підготовки до відповіді, джерел і засоби, які можна використовувати на 
екзамені, істотно не впливає на загальну діяльність за ОНП, дана інформація 
може бути повідомлена в усній формі, однак цей недолік варто виправити.  
Рекомендуємо також розробити план заходів щодо популяризації  
академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу. 

Погоджуємось із рекомендацією експертної комісії. Водночас 
повідомляємо, що в новому проєкті ОНП «Математика» 
комплексний іспит зі спеціальності не передбачено. 

Критерій 9. Прозорість та публічність 
 
Відсутність на момент проведення акредитації можливості через офіційний 
сайт ЗВО чи факультету подавати пропозиції та зауваження до проєкту ОНП 
не є суттєвим недоліком, однак рекомендуємо на майбутнє забезпечити таку 
можливість. 

Можливість подавати пропозиції та зауваження до проєктів 
ОНП через сайт факультету вже забезпечено: 
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/proiekty-osvitnikh-prohram/ 

 


