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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни –обов’язкова Мова викладання–українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому  семестрі 

Кількість кредитів –4, годин –120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 40 14 26 

заочна 28 10 18 

Самостійна робота, годин денна – 80 заочна – 92 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Філософія пізнання – дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і 

фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про 

найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя 

у всіх його основних проявах. 

Істину усіх підходів, методик аспірант має осягнути сам, осмислити тернистий шлях до неї 

власним розумом, наполегливою і вдумливою працею, навчитись сміливо висловлювати і захищати 

свою особисту точку зору. 

Філософія як мудрість і система світоглядного знання є невід’ємною складовою духовної 

культури людства і займає своє чільне місце поряд із наукою, мистецтвом, мораллю, правом, релігією. 

Завдяки філософії людина здатна осмислювати своє призначення у житті, орієнтуватися в дійсності на 

основі визначених ідеалів істини, добра, краси, справедливості, щастя, перетворювати себе та дійсність 

згідно з обраними орієнтирами. Саме на філософію як на теоретичний, тобто розвинутий і логічно 
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обґрунтований світогляд покладено виконання таких важливих для будь-якого сучасного суспільства 

функцій як відстоювання переваг гуманістичних принципів життя і цінностей високої культури. 

 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Мета дисципліни– є ознайомлення з основними здобутками сучасної філософської 

гносеології та епістемології зі стійким оволодінням цими загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду на підставі 

знання про основні шляхи, форми та проблеми філософського осмислення діяльності людини. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

- існуючі концепції взаємозв’язку філософії, науки, історію розвитку та формування 

наукових картин світу; 

- особливості теорії пізнання, взаємозв’язок міфологічних, релігійних, мистецьких 

поглядів в пізнавальному процесі, формування креативного мислення вченого; 

- теоретичні тлумачення соціальних процесів, їх вплив на розвиток науки та концепції 

зворотного впливу науки, техніки на соціальні процеси; 

- основні підходи до побудови логічно несуперечливих і обґрунтованих наукових 

концепцій; 

- співвідношення раціонального та ірраціонального, логіки та інтуїції, відкоїття та 

обґрунтування в науковому пізнанні; 

вміти: 
- застосовувати в своїй науково-дослідній діяльності теорії філософського світогляду; 

- використовувати знання сучасної і традиційної логіки, методи і методології розв’язання 

проблем конкретних тем дослідницької роботи, критично оцінювати існуючі наукові 

здобутки; 

- здійснювати свою наукову діяльність, дотримуючись наукової професійної етики, 

громадянську позицію,; 

- критично оцінювати явища і факти псевдонаукових і пара наукових досліджень. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія пізнання» здобувач вищої 

освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, 

які  визначені в освітньо-професійній програмі (https://nv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2016.pdf) 

підготовки аспірантів  за спеціальностями: 051-Економіка; 073-Менеджмент; 076- 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 133-Галузеве машинобудування; 144- 

Теплоенергетика; 142-Енергетичне машинобудування; 151-Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології; 162-Біотехнологія та біоінженерія; 181-харчові технології 183- 

Технології захисту навколишнього середовища. 

 

Інтегральна компетентність: 

     Здатність фокусувати та розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та /або 

дослідницько-інноваційної діяльності в сфері економіки; менеджменту; підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності; галузевого машинобудування; теплоенергетики; енергетичного 

машинобудування; автоматизації та комп’ютерних технологій; біотехнології та біоінженерії; 

харчових технологій; технологіях захисту навколишнього середовища, що передбачає: глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та /або професійної практики; 

проведення досліджень та /або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до формування системного наукового світогляду та загального культурного 

світогляду, зокрема здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу і синтезу, обробленню 

та аналізу інформації з різних джерел. 
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ЗК2. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології, організовувати та проводити 

навчальні заняття в освітньому процесі у закладах вищої школи. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність здійснювати пошук, опрацьовувати, аналізувати значний обсяг наукової 

інформації з різних джерел, інтерпретувати результати наукових досліджень. 

ЗК5. Генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, зокрема в 

міждисциплінарних областях. 

ЗК6. Здатність планувати, ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) 

наукові дослідження на основі цілісного системного наукового світогляду. 

ЗК7. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність та дії в 

нових ситуаціях, креативність у вирішеннях науково-технічних задач у обраній сфері. 

ЗК8. Розуміння значення дотримування етичних норм та авторського права при проведенні 

наукових досліджень, презентації їх результатів  та у науково-педагогічній діяльності. 

ЗК9. Здатність спілкування з різними цільовими аудиторіями українською та іноземною 

мовами, використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та прийоми; публічно 

представляти та захищати результати наукових досліджень. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

держави на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області та 

розуміння проблем харчової промисловості, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку техніки і технології. 

ЗК11. Здатність дотримуватись професійної етики, а також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

Фахові компетентності: 

ФК1. Здатність засвоювати основні концепції, розуміти теоретичні і практичні проблеми, 

історію розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму та дотичних до нього міждисциплінарних 

напрямах. 

ФК2. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх 

та дослідницьких технологій у вибраній сфері. 

ФК3. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що 

впливають на формування поточних та перспективних рішень. 

ФК4. Здатність ставити завдання, планувати і виконувати незалежні, оригінальні дослідження 

для з’ясування закономірностей робочих процесів технологічних комплексів та готувати 

матеріали до опублікування. 

ФК5. Здатність демонструвати поглиблені знання методів моделювання і планування для 

програмно-технічного забезпечення задач аналізу/ синтезу складних розподілених у просторі 

гнучких інтегрованих систем. 

ФК6. Здатність до наукової діяльності на основі сучасних методологічних принципів, вміти 

застосовувати активні методи в дослідженнях, використовувати різні стратегії взаємодії, 

способи комунікативного впливу, діалогове спілкування. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з обраного напряму навчання і на 

межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та /або здійснення інновацій. 

ПРН2. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосовувати їх у власних дослідженнях у обраній сфері та 

у викладацькій практиці. 

ПРН3. Критичне осмислення проблем у обраній галузі та на межі галузей знань. 

ПРН4. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання розвитку машинобудування і 

різних технологій, використовуючи сучасні наукові методи. 

ПРН5. Здатність інтегрувати знання та роз’язувати складні задачі у широких або 

мультидисциплінарних контекстах. 



ПРН6. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності 

неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної 

відповідальності. 

ПРШ7. Уміння характеризувати продукт, який обробляється в обладнанні, з точки зору реології 

та отримувати його рівняння течії. 

ПРН8. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними 

та потребують нових стратегічних підходів. 

ПРН9. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та /або оцінювання 

результатів діяльності команд та колективів. 

ПРН10. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії. 

ПРН11. Демонструвати науково-орієнтовану здатність застосовувати методи сучасної теорії 

автоматичного керування, системного аналізу, математичних методів теорії керування для 

системних досліджень об’єктів та технологічних комплексів. Здійснювати декомпозицію задач 

для розроблення спеціального математичного забезпечення автоматизованих систем для аналізу 

якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

ПРН12. Вміти використовувати методи моделювання і планування в контексті синтезу 

розподілених гнучких інтегрованих систем, що характеризуються особливими принципами 

фізичної реалізації, конструктивною та технологічною базами виконання, складом 

функціональних засобів і устаткування, технічним призначенням і методами керування на 

різних рівнях ієрархічної структури. 

ПРН13. Вміти самостійно здійснювати патентний пошук, характерно виділяти патентноздатні 

сторони власного наукового дослідження в обраній галузі та інтелектуального керування. Вміти 

організувати трансфер отриманих наукових результатів та ефективно їх комерціалізувати з 

використанням сучасних підходів, методів та інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПРН14. Знати та розуміти філософську методологію наукового пізнання та проблем, пов’язаних 

з впливом науки і техніки на розвиток сучасної цивілізації. 

ПРН15. Проводити критичний аналіз існуючого науково-технічного рівня розвитку харчових 

технологій, генерувати нові наукові положення до дії, виконувати науково-дослідницьку та/ або 

професійну діяльність, у тому числі на межі предметних галузей знань. 

ПРН16. Мати досвід спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою світовою 

спільнотою та громадськістю у відповідній галузі наукової та /або професійної діяльності. 

ПРН18. Дотримуватись основних засад академічної доброчесності, професійної етики та 

корпоративної культури у науковій діяльності. 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 Змістовний модуль 1. Людина і світ як головний пізнавальний предмет філософії 

Тема 1.1 Сутність філософії  
Тема 1.2. Свідомість та мова  
Тема 1.3. Світ людини як світ культури. Сутність людини.  
Тема 1.4. Філософія життя.  

 

Змістовний модуль 2. Метафізичне (умоглядне) пізнання світу в людиномірних 
категоріях фундаментальної онтології 

Тема 2.1. Категорії “буття” та “ніщо“, “Одне” та “множина  
Тема 2.2. Категорія матерії  
Тема 2.3. Час та простір  

 

Змістовний модуль 3. Соціальна діяльність та соціальне пізнання. 

Тема 3.1. Філософія техніки. 
Тема 3.2. Філософські питання економіки.  

http://socist.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Філософія-пізнання-РП-КирилюкШевченко2-21р.-1.pdf
http://socist.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Філософія-пізнання-РП-КирилюкШевченко2-21р.-1.pdf


Тема 3.3. Філософські питання екології.  
Тема 3.4. Філософські питання демографії. Філософія кохання.  
Тема 3.5. Філософія війни та миру.  
Тема 3.6. Філософія освіти.  
Тема 3.7. Соціально-класове самовизначення людини у соціальних структурах 

суспільства.  
Тема 3.8. Національно-етнічне самовизначення людини у соціальних структурах 

суспільства.  
Тема 3.9. Філософія держави і права.  
Тема 3.10. Філософія історії.  

 

Змістовний модуль 4. Осягнення світу у духовно-практичному пізнанні: міф та релігія. 

Тема 4.1. Міфологічне пізнання світу та філософсько-теоретична складова 
міфологічного світогляду.  

Тема 4.2. Релігійне пізнання світу та філософсько-теоретична складова релігійного 
світогляду.  

 

Змістовний модуль 5. Філософсько-методологічна рефлексія як духовно-теоретичне 
пізнання процесу наукового пізнання. 

Тема 5.1. Сутність, методи та форми пізнання, філософська теорія істини.  
Тема 5.2. Філософія науки та методологія наукового пізнання.  
Тема 5.3. Логіко-категоріальні (філософські) підстави пізнання.  
 

. 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

       Види контролю:  
– поточний письмовий контроль знань на семінарських заняттях; 

– письмовий контроль змістового модулю курсу; 

– поточний контроль знань аспірантів заочної форми навчання на практичних заняттях. 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом зарахування балів змістового модуля,  
проведення письмового тесту (екзамен).  

 

Нарахування балів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 1. «Людина і світ як головний пізнавальний предмет філософії» 

Робота на лекції 1/2 2/4 2 2 4 2 4 8 

Робота на семінарському 

занятті 
4/6 6/8 5 20 30 4 24 32 

Виконання ІНДЗ 13/7 21/15 1 13 21 1 7 15 

Проміжна сума 35/35 55/55 - 35 55 - 35 55 

Модульний контроль у 15/20 30/35 1 15 30 1 20 35 

file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23нарахуваннябалів


поточному семестрі 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/5 15/10 1 10 15 1 5 10 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 2. «Метафізичне (умоглядне) пізнання світу в людиномірних 
категоріях фундаментальної онтології» 

Робота на лекції 1/2 2/4 2 2 4 2 4 8 

Робота на семінарському 

занятті 
5/6 7/8 4 20 28 4 24 32 

Виконання ІНДЗ 13/7 23/15 
 

13 23  7 15 

Проміжна сума 
   

35 55  35 55 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/20 30/35 1 15 30 1 20 35 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/5 15/10 1 10 15 1 5 10 

Оцінка за змістовим 

модулем    
60 100  60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 3. «Соціальна діяльність та соціальне пізнання» 

Робота на лекції 1/2 2/4 6 6 12 4 8 16 

Робота на семінарському 

занятті 
2/3 3/4 10 20 30 7 21 28 

Виконання ІНДЗ 9/6 13/11 
 

9 13  6 11 

Проміжна сума 
   

35 55  35 55 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/20 30/35 1 15 30 1 20 35 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/5 15/10 1 10 15 1 5 10 

Оцінка за змістовим 

модулем    
60 100  60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 4. «Осягнення світу у духовно-практичному пізнанні: міф та релігія» 

Робота на лекції 1/2 2/4 2 2 4 1 2 4 

Робота на семінарському 

занятті 
6/22 10/36 3 18 30 1 22 36 

Виконання ІНДЗ 15/11 21/15 
 

15 21  11 15 

Проміжна сума 
   

35 55  35 55 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/20 30/35 1 15 30 1 20 35 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/5 15/10 1 10 15 1 5 10 

Оцінка за змістовим 

модулем    
60 100  60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 5. «Філософсько-методологічна рефлексія як духовно-
теоретичне пізнання процесу наукового пізнання» 

Робота на лекції 1/2 2/4 2 2 4 1 2 4 

Робота на семінарському 

занятті 
5/12 7/18 4 20 28 2 24 36 

Виконання ІНДЗ 13/9 23/15 
 

13 23  9 15 



Проміжна сума 
   

35 55  35 55 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/20 30/35 

 
15 30  20 35 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/5 15/10 

 
10 15  5 10 

Оцінка за змістовим 

модулем    
60 100  60 100 

 

7. Рекомендована література 
 

Базова: 
1. Арутюнов В.Ф. Філософія: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення. – К., КНЕУ, 

2001. 
2. Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни 

Філософії. - Мала академія Наук України, 2017. - 238 с. 
3. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В. .,  рошове ь В.І. Філософія як історія філософії: 

Підручник. – К.:  ентр учбової літератури, 2010. – 648 с.  
4. Бичко І.В. Філософія: Курс лек ій. – К., 2003. 
5.  орлач М.І. Філософія: Підручник. – Харків, 2000. 
6.  усєв. Вступ до метафізики. – К., 2004. 
7. Дамміт М. Логічні основи метафізики. Пер. з нім. В. Навро ького. - Київ: IRIS, 2001. 
8. Данильян О., Тараненко В. Основи філософії: Навчальний посібник. – Х.: Право, 2003. – 

352 с. 
9. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія. Підручник. У 2- ч. Київ: "Альтерпрес", 2002. 
10. Корет Э. Основы метафизики. Пер. с нем. — Киев: Тандем, 1998. - 248с. 
11. Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, кон еп ії. – К.: Книга, 2005. 
12. Кулик О.В. Філософія : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів 

акредита ії/ О.В. Кулик. - Дніпропетровськ: Монолит, 2013. - 692 с.  
13. Лакс М. Метафізика: сучасний вступний курс. - Київ: Дух і літера, 2016. - 584 с. 
14. Лузан А.О. Вступ до філософії : навчальний посібник для ВНЗ / А.О. Лузан. – Київ :  ентр 

учбової літератури, 2013. – 136 с. 
15. Пазенок В. С. Філософія. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2008. 
16. Петрушенко В. Філософія – Львів: Літопис, 2004. 
17. Петрушенко В.П. Практикум з філософії: Навчальний посібник. – Новий світ, 2000. 
18. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. Підручник. – К.: Академвидав, 2007. 
19. Стружевський В. Онтологія: - Кіїв: Дух і літера; Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 

2014. - 312 с. 
20. Філософія. Навчально-методичний посібник /За ред. В.Троянського. – Чернів і: 

Черніве ький над. ун-т, 2010. – 135 с. 
Додаткова: 
1. Аквинский Фома. Сумма теологии. Т.1-4. – М., 2006-12. 
2. Аристотель. Метафизика. О душе // Аристотель. Сочинения. В 4-х тт. – Т.1.– М., 1976.  
3. Аристотель. Политика. Поэтика // Аристотель. Сочинения. В 4-х тт. – Т.4. – М., 1983.  
4. Бэкон Ф. Новый органон // Бэкон Ф. Сочинения. В 2-х тт. – Т.1. – М., 1989. 
5. Вольтер. Философские сочинения. – М.,1988. 
6.  егель  .В.Ф. Феноменология духа //  егель  .В.Ф. Сочинения В 14-ти тт. – Т.4. – М.,1959.  
7.  ольбах П. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного // 

Избранные произведения. В 2-х тт. – Т.1. – М.,1963.  
8. Декарт Р. Рассуждение о методе. Метафизические размышления // Декарт Р. Сочинения. В 

2-х тт. – Т. 1. – М.,1989.  
9. Кант И. Критика чистого разума. Предисловие // Кант И.Соч. в 6 т., Т. 3.– М., 1963.  



10. Конфу ий. Беседы и суждения. – СПб., 2001. 
11. Лейбни   .В. Монадология //Лейбни   .В. Соч.: В 4-х тт. – Т.1. – М.,1982.  
12. Локк Джон. Опыт о человеческом разумении //Локк Дж. Соч.: В 3-х тт. Т.1-2. – М.,1985.  
13. Маркс К. До критики політичної економії. Передмова // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – 2- е 

вид.– Т. 13.  
14. Маркс К. Економічно-філософські рукописи // Маркс К., Енгельс Ф. Твори.– 2-е вид.– Т. 42.  
15. Ни ше Ф. Сочинения в 2-х тт. – М.,1990.  
16. Платон. Собр. соч. в 4-х тт. – Т.3. – М.,1994.  
17. Риккерт  . Философия жизни. – К.,1998. 
18. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М.,1969. 
19. Фейербах Л.  егелевская история философии // История философии: В 3-х тт. – Т.2. – М., 

1967. 
20. Фейербах Л. К критике философии  егеля // Фейербах Л. Избранные философские 

произведения: В 2-х тт. Т.1. – М., 1955. 
21. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Соч.: В 4-х тт. – Т.1. – 

М.,1992. 
22. Юм Д. Исследования о человеческом познании. — Сочинения в 2 т., т. 2. — М.: 1965. 
23. Винниченко В. Заповіт бор ям за визволення. – К.,1991. 
24.  ізель І. Вибрані твори в 3-х томах. – К., 2010. 
25.  рушевський М. Історія України-Русі. У 3-х тт.– К.,1991- 93 рр.  
26. Дон ов Д. Дух нашої давнини. – К. 2005. 
27. Драгоманов М. П. Вибране. – К., 1991. 
28. Костомаров М.І. Твори у 2-х тт. – К.,1990. 
29. Куліш П. Твори у 2-х тт.– К.,1989. 
30. Мономах Володимир. Повчання; Статут Володимира Всеволодовича. – К., 2006.  
31. Прокопович Ф. Філософські пра і. Вибране. – К., 2012. 
32. Сковорода  ригорій. Повна академічна збірка творів. – Х., 2010 (2016). 
33. Шевченко Т. . Повне зібр. творів: У 12-ти тт.– К.,1989. 
34. Шинкарук В.І. Вибрані твори у 3-х т. – К., 2003. 
35.  ворський С. Філософські твори: У 3-х тт.– К.,1993. 

8. Інформаційні ресурси 
1. https://journal.philosophy.ua/ 

2. https://tureligious.com.ua/ 

3. https://philosophvsm.jimdo.com 

4. www.filosof.com.ua – бібліотека праць з філософії 

5. http://filosof.historic.ru – електрона бібліотека праць з філософії. 

6. http://www.gumer.info/ - електронна бібліотека філософських текстів.  

7. http://krotov.info – бібліотека філософських та релігійних текстів. 

8. http://platonanet.org.ua/ - електрона бібліотека праць філософів та підручників з філософії. 

9. Конспект лекцій з дисципліни  

9. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТє уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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