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Постановка проблеми

• Хто такий доктор філософії?

• Як підготувати доктора філософії?

• Які реформи потрібні в Україні, щоб якісно 
підготувати доктора філософії?
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Згідно з Дублінськими дескрипторами, ступінь доктора 
філософії може бути присвоєний людям, які:

• проявили систематичне розуміння своєї дослідницької галузі і майстерне 
володіння навичками та методами досліджень у цій галузі;

• продемонстрували здатність започатковувати, планувати, реалізовувати та 
корегувати послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження, 
дотримуючись належної академічної доброчесності;

• зробили науковий внесок, провівши оригінальне дослідження, яке 
забезпечило приріст знань завдяки істотному обсягу праці і частина якого 
заслуговує на публікацію у національних або міжнародних рецензованих 
виданнях;

• є здатними до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових та складних ідей;

• можуть спілкуватися з колегами, ширшою науковою спільнотою та 
суспільством в цілому у питаннях, що стосуються сфери їхніх експертних знань;

• дають підстави очікувати від них здатності в рамках академічного та 
професійного контексту сприяти технологічному, суспільному чи культурному 
поступу в суспільстві, заснованому на знаннях. 
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Зальцбургські рекомендації для успішної 
підготовки докторів філософії:

Що необхідно: 

• Критична маса і критичне різноманіття досліджень.

• Відповідні політики зарахування і статусу PhD- студентів. 

• Наукове керівництво. 

• Результат підготовки. 

• Розвиток кар’єри . 

• Дослідницьке середовище, що важливіше, ніж кредити.

• Якість і підзвітність. 

• Міжнародні зв’язки. 
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Зальцбургські рекомендації для успішної 
підготовки докторів філософії:

Важливі зовнішні аспекти: 

• Фінансування

• Автономія

• Відповідне законодавство

• Співробітництво між ВНЗ і неосвітніми 
інституціями 
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Проблемні аспекти 
в українському контексті:

1. Якість програми підготовки. 

2. Якість наукового керівництва. 

3. Якість інфраструктури

4. Якість дослідницького середовища. 
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Якість програми підготовки:

• Змістовність освітньої складової 

• Англійська мова: вивчення чи навчання?

• Достатність часу для підготовки 
дослідження

• Зв’язок з галуззю
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Якість наукового керівництва

• Науковий керівник (консультант): один чи 
більше? 

• Залучення закордонних фахівців для 
наукового керівництва

• Підбір наукового керівника – за  близькістю 
наукових інтересів

• Час наукового керівника: 50 годин на рік?

• Етика спілкування: партнерство і 
взаємоповага
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Якість інфраструктури

• Інституційна спроможність ВНЗ

• Зручність користування бібліотеками, 
лабораторіями та ін.

• Доступ до новітніх наукових публікацій

• Академічна мобільність
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Якість дослідницького середовища

• Недостатня кількість дискусій через відсутність 
критичної маси досліджень 

• Формулювання наукової теми

• Масовість і формалістичність конференцій

• Втрачена культура peer-review

• Проблема публікацій і дискурсу

• Зацикленість на оцінюванні і критиці /залякування 
аспірантів покараннями за плагіат/

• Ритуальність процедури захисту дисертації – як 
елемент недорозвиненості дослідницького 
середовища
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Додаткові проблеми:

• Нестача фінансування

• Нестача робочих місць для випускників 
докторських програм

• Низька інноваційність економіки

• Формалістське ставлення до європейських 
рекомендацій

• Бюджетний кодекс

• Постанова КМУ №1134 від 17.08.2002 і 
Наказ МОН №450 від 07.08.2002
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Необхідні умови для якісної 
підготовки докторів філософії:

• Подальша дерегуляція сектору вищої освіти 
і максимальна автономія ВНЗ

• Інституційне зміцнення і розвиток ВНЗ

• Уважне ставлення до європейських 
рекомендацій, уникання перетворення їх на 
бюрократичний маразм

• Сприяння закладів вищої освіти державній 
політиці економічного зростання 
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Дякую за увагу!
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