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Доктор 
філософії 

(PhD)

Не має беспосереднього відношення до 
галузі сучасної філософії. В Україні його

отримують дослідники всіх наукових
галузей, наприклад доктор філософії в 

медицині. 

Є найвищим науковим ступенем у 
деяких країнах Європейського

Союзу (Франція, Італія, Фінляндія), 
Мексиці, США і Канаді.

Назва зумовлена традиціями, 
започаткованими у середньовічних
університетах, стандартна структура 

яких передбачала наявність
факультетів філософії, 

юриспруденції, теології та 
медицини. 

В країнах західної Європи та США 
прийнято розділяти ступені з
філософії, медицини, права та 

теології, наприклад: доктор 
медицини, доктор права.

В Україні, згідно з Законом України ―Про вищу освіту‖, існує двоступенева система —
доктор філософії (освітній і, водночас, перший науковий ступінь) та доктор наук (другий

(вищий) науковий ступінь). 

Історична довідка та факти з підготовки PhD



Початковий рівень
молодший бакалавр

Третій
(освітньо-науковий) 

рівень
доктор філософії

Другий рівень
магістр

Перший рівень
бакалавр

“Доктор філософії – освітньо-науковий
рівень вищої освіти, який здобувається
на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра…”

Ст.6 Закону України ―Про вищу освіту‖ 2015)

Науковий рівень
доктор наук

Рівні підготовки фахівців з вищою освітою



Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Державному закладі «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» (далі - ДМА) здійснюється відповідно до існуючої в Україні 
нормативно-правової бази атестації науково-педагогічних кадрів: 

•Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, зі змінами, Ст.53;

•Закон України «Про освіту» №1060-XII від 23.05.1991, зі змінами;

•Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2015, зі змінами;

•Закон України «Про авторське право і суміжні права» №3792-XII від 23.12.1993, зі змінами;

•Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»№848-VIII від 26.11.2015, зі змінами;

•Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів», зі змінами;

•Постанова Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

•Постанова Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»;

•Постанова Кабінету Міністрів України №309 від 01.03.1999 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів

наукового ступеня кандидата наук, підготовка яких започаткована до набрання чинності Постанови КМУ №261);

•Постанова Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка

здобувачів вищої освіти, затвердженого», зі змінами;

•Постанова Кабінету Міністрів України № 1050 від 28.12.2016 «Деякі питанні стипендіального забезпечення», зі змінами;

•Постанова Кабінету Міністрів України №579 від 12.08.2015 р. «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»;

•Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 27.07.2016 р. «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»;

•Наказ Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»;

•Наказ Міністерство освіти, фінансів та економіки №383/239/131 від 27.10.1997 "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами“;

•Наказ Міністерства освіти і науки України №1236 від 13.10 2016 «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році»;

•Наказ Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»;

•Наказ Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, зі змінами;

•Наказ Міністерства освіти і науки України №20 від 19.01.2015 «Про організацію підготовки навчальної та навчально-методичної літератури»;

•Наказ Міністерства освіти і науки України № 1112 від 17.10.2012 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»;

•Статут Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»;

•Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

•Накази ректора, рішення Вченої ради, розпорядження проректора з наукової роботи.

Нормативно-правова база підготовки PhD



Форми навчання в аспірантурі та поза аспірантурою (для осіб, які 
професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним 

місцем роботи в ДМА)  

 09 Біологія;
 22 Охорона здоров´я

Галузі знань

 очна (денна, вечірня)

 заочна 

 091 Біологія: 25 осіб очної, заочної форм навчання.
 221 Стоматологія:  5 осіб очної, заочної форм навчання.
 222 Медицина:  25 осіб очної, заочної форм навчання.
 227 Фізична терапія, ерготерапія: 25 осіб очної, заочної форм навчання.
 228 Педіатрія: 15 осіб очної, заочної форм навчання. 
 229 Громадське здоров’я: 15 осіб очної, заочної форми навчання

Спеціальності  (із зазначенням ліцензованого обсягу)

Форми навчання та спеціальності  з підготовки PhD



Освітньо-наукові програми з підготовки PhD у ДМА



Мета освітньо-наукових програм на третьому рівні вищої освіти
у ДМА:

Діяльність аспіранта – це триєдина складова, що охоплює
дослідницьку, навчальну і професійну діяльності. Ці складові

взаємопов’язані і впливають одна на одну.

підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 
інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній 
простір фахівця, який успішно виконав та захистив власне 

наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до 
самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, 

педагогічно-організаційної та практичної діяльності, а також 
викладацької роботи у вищих навчальних закладах

Мета освітньо-наукових програм та її обгрунтування



Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії у ДМА  
розраховані на 4 академічних роки, включають освітню та наукову 
складові та передбачають набуття 4-х основних компетентностей

відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

 здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних
проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння
термінологією з досліджуваного наукового напряму та передбачає вивчення обов’язкових дисциплін за
спеціальністю в обсязі 12 кредитів ЄКТС, а також вибіркових дисциплін удосконалення професійної
спеціалізації - 15 кредитів ЄКТС;

 оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування
системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору - в обсязі
10 кредитів ЄКТС;

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів
власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій
у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами
та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної
власності – в обсязі 10 кредитів ЄКТС;

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів
своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки
спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних
наукових текстів з відповідної спеціальності загальним обсягом 10 кредитів ЄКТС.

Компетентності освітньо-наукових програм підготовки PhD



I. Цикл загальної 
підготовки 

II. Цикл професійної
підготовки (дисципліни за 

спеціалізаціями) – 15 кредитів

Дисципліни компетентностей 
дослідника:
Методологія наукового та патентного 
пошуку (3)
 Біостатистика (6)

 Академічна доброчесність (1)

Дисципліни загальнонаукових 
компетентностей:
 Історія та філософія науки (3)

 Біоетика (1)
Педагогіка та психологія вищої освіти

(6 )

Дисципліни мовних
компетентностей :
 Іноземна мова наукового

спілкування (10)

Обов'язкові дисципліни за 
спеціальністю:
 Державна політика в галузі охорони
здоров'я (3)
 Загальні підходи до управління якістю
медичної допомоги з основами клінічної
епідеміології(6)
Навчально-педагогічна практика за 
спеціальністю (3)

Структура освітньої програми підготовки PhD

Освітньо-наукова програма – 4 роки
Освітня складова освітньо-наукової програми – 3 роки
Загальний обсяг освітньої програми - 57 кредитів ЄКТС



Факультети

Організаційна структура навчального процесу

Навчальний відділ (організація роботи навчальних підрозділів)

Наукова частина з відділом аспірантури та докторантури
(координація діяльності навчальних підрозділів, які здійснюють 
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії)

Вчена рада ДМА

Кафедри, які здійснюють 
підготовку за циклами 
загальної підготовки

Кафедри, які здійснюють 
підготовку за циклами 
професійної підготовки



Принципи забезпечення якості освіти  з підготовки PhD

Відповідність
європейським та 

національним стандартам 
якості вищої освіти

Здійснення моніторингу
якості

Автономія ВНЗ, який несе
відповідальність за 
забезпечення якості

освітньої діяльності та 
якості вищої освіти

Системний підхід, який
передбачає управління
якістю на всіх стадіях

освітньо-наукового процесу

Постійне підвищення
якості освітньо-наукового

процесу

Відкритість інформації на 
всіх етапах забезпечення 

якості



 забезпечення дослідницького та освітнього середовища; 

 удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та періодичне
оновлення освітньої програми; 
 якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня
доктор філософії; 
 якісний відбір наукових керівників до підготовки докторів філософії;
 удосконалення матеріально-технічної та науково- методичної баз для реалізації
освітньої програми; 
 забезпечення необхідних ресурсів для фінансування підготовки здобувачів
вищої освіти за рівнем доктор філософії; 
 розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління
освітньо- науковим процесом; 
 забезпечення публічності інформації про діяльність ДМА; 
 створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату
у наукових працях працівників ДМА і здобувачів вищої освіти рівня доктор 
філософії; 
 створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в освітньому
процесі ДМА. 

Процедура забезпечення якості освіти з підготовки PhD



Показники забезпечення якості  освітнього процесу з підготовки PhD

Належне кадрове
забезпечення  викладання

навчальних дисциплін

Належне навчально-
методичне забезпечення:

стандарти вищої освіти;
освітньо-наукові програми та 
навчальні плани;
положення про підготовку докторів
філософії;
робочі навчальні програми з
дисциплін;
графіки навчального процесу, 
календарно-тематичні плани;
методичні розробки лекцій, 
практичних занять, семінарів, 
самостійної роботи;
індивідуальні плани підготовки 
(індивідуальний навчальний план та 
план наукової роботи).

Сучасне інформаційне
забезпечення  викладання

навчальних дисциплін: 
бібліотека із сучасною навчальною
літературою, науковими, 
довідниковими та фаховими
періодичними виданнями;
інтернет-ресурси;
сторінка відділу аспірантури та 
докторантури на офіційному веб-сайті

ДМА.

Належне матеріально-
технічне забезпечення:

приміщення для проведення
аудиторних занять;
клінічні бази для проведення всіх 
видів практики;
соціально-побутова інфраструктура;
комп’ютерне та мультимедійне
обладнання; 
використання системи moodle для 
дистанційного навчання.



Динаміка набору аспірантів з різною формою навчання 2016/2017 рр.
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Для допомоги в освоєнні освітньо-наукової програми здобувачами вищої 
освіти ступеня доктора філософії у ДМА, за редакції ректора, члена-
кореспондента НАМН України,  професора  Т.О. Перцевої, видано 

«Довідник здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у Державному закладі «Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров´я України»»



У ДМА підготовка докторів філософії проводиться згідно з чинним
законодавством України відповідно до освітньо-наукових програм в
межах ліцензованих спеціальностей, що передбачають надання
здобувачам освітньо-наукового рівня необхідних навичок для здобуття
особою теоретичних знань, умінь та інших компетентностей, достатніх
для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення
власних наукових досліджень, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення.

Керівництво ДМА та науково-педагогічні кадри створюють всі
умови ефективної організації освітньої та наукової складових відповідних
програм підготовки докторів філософії.

Висновок щодо підготовки PhD




