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Що таке стандарт?

Закон України “Про вищу освіту” (ст. 10):

Стандарт вищої освіти - це сукупність 

вимог до змісту та результатів освітньої 

діяльності вищих навчальних закладів і 

наукових установ за кожним рівнем 

вищої освіти в межах кожної 

спеціальності.



Вимоги до освітньої 

програми
 обсяг кредитів ЄКТС;

 перелік компетентностей випускника;

 нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання;

 форми атестації здобувачів вищої освіти;

 вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти;

 вимоги професійних стандартів (у разі їх 

наявності).

(Стаття 10.3 ЗВО)



Акредитація освітніх 

програм

Акредитація - оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального 

закладу за цією програмою на предмет:

 відповідності стандарту вищої освіти;

 спроможності виконати вимоги стандарту та 

досягти заявлених у програмі результатів 

навчання;

 досягнення заявлених у програмі результатів 

навчання.

(Стаття 1.1.4 ЗВО)



Таким чином, стандарт вищої освіти має, 

насамперед, визначати вимоги до кінцевих 

результатів навчання після завершення 

здобуття вищої освіти на відповідному рівні 

за відповідною спеціальністю. 

Ці вимоги мають бути сформульовані так, щоб 

забезпечити можливість оцінювання освітньої 

програми на предмет відповідності стандарту, 

а також можливість формулювання в освітній 

програмі вимог, досягнення яких може бути 

оцінено під час акредитації.



Нормативний строк 

підготовки

Нормативний строк підготовки докторів 

філософії дорівнює 4 рокам. 

Освітня складова освітньо-наукової 

програми має перебувати в межах 30 – 60 

кредитів ЄКТС, що відповідає строку 0,5 –

1 рік. 

Решта часу відводиться на наукову 

складову програми. 

(Стаття 5.6 ЗВО)



Перше дискусійне питання: 

стандарт має формулювати вимоги до 

всієї освітньо-наукової програми чи 

тільки до її освітньої складової? 

Друге дискусійне питання:

За обсягом вимог стандарт для 

докторів філософії має бути таким, 

як для бакалаврів і магістрів, 

скороченим чи розширеним?



Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, 

що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної 

практики.

(Стаття 36.11 ЗО, НРК)



Компетентності

1) Можна визначити лише для освітньої 

складової – чи будуть вони 

забезпечувати набуття інтегральної 

компетентності?

2) Можна визначити для всієї освітньо-

наукової програми – як врахувати 

різноманіття можливих напрямів 

досліджень?



Компетентності

 здатність самостійно виконувати теоретичні 

та/або експериментальні дослідження у 

відповідних напрямах за допомогою 

загальнонаукових та специфічних методів;

 здатність готувати наукові публікації з 

відповідної тематики до фахових наукових 

видань;



Компетентності

здатність презентувати результати 

досліджень та обговорювати з 

професіоналами державною та 

іноземною (англійською) мовами;

здатність об’єктивно оцінювати 

результати власних досліджень, а також 

результати з відповідної тематики, 

отримані іншими науковцями.



Компетентності/ РН (НРК)

 найбільш передові концептуальні та методологічні 

знання в галузі науково-дослідної та/або 

професійної діяльності і на межі предметних 

галузей;

 критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних 

ідей;

 розроблення та реалізація проектів, включаючи 

власні дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне 

знання та/або професійну практику і розв’язання 

значущих соціальних, наукових, культурних, 

етичних та інших проблем;



Компетентності / РН (НРК)

 спілкування в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю в певній 

галузі наукової та/або професійної діяльності;

 ініціювання інноваційних комплексних проектів, 

лідерство та повна автономність під час їх 

реалізації;

 соціальна відповідальність за результати 

прийняття стратегічних рішень;

 здатність саморозвиватися і 

самовдосконалюватися протягом життя, 

відповідальність за навчання інших.



Обсяг освітньої програми

Стандарт не може задавати обсяг освітньо-

наукової програми підготовки докторів 

філософії в кредитах ЄКТС, оскільки закон 

про вищу освіту визначає обсяг лише для 

освітньої складової.

Згідно із ст. 1.1.14, кредит ЄКТС є одиницею 

вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти. Тому 

для вимірювання наукової складової ця 

одиниця не може використовуватися.



Форми атестації

Вимоги закону про вищу освіту суперечливі:

За загальною нормою (стаття 10.3) форма 

атестації визначається стандартом вищої 

освіти.

Для докторів філософії форма атестації 

(захист дисертації) визначена статтею 6.3 

самого закону. 

За статтею 13.1.18, вимоги до дисертацій та 

процедури захисту визначає Порядок 

присудження наукових ступенів.



Третє дискусійне питання:

Чи може стандарт містити певні додаткові 

норми, крім зазначених вище вимог до 

освітньої програми?

З правової точки зору це можливо, якщо 

законами України вирішення відповідних 

питань належить до компетенції МОН і не 

визначено інші нормативні документи, якими 

ці питання мають бути врегульовані. 



Додаткові вимоги

мінімальна кількість публікацій за темою 

дисертацій, у т.ч. патентів та об’єктів 

права інтелектуальної власності;

мінімальний та/або максимальний обсяг 

дисертації;

перелік видань, де мають бути 

опубліковані основні результати 

дисертації




