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ЯКИМИ БУТИ СТАНДАРТАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Бахрушин В.Є., 
Запорізький національний технічний університет, 

член НМР МОН

Законом про вищу освіту [1] визначено необхідність розробки нових 
стандартів вищої освіти для всіх рівнів, зокрема і для рівня доктора філо-
софії. Відповідно до статті 10 Закону: «Стандарт вищої освіти – це сукуп-
ність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчаль-
них закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах 
кожної спеціальності... Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до 
освітньої програми:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти;

2) перелік компетентностей випускника;
3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульо-

ваний у термінах результатів навчання;
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості ви-

щої освіти;
6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)».
Основним призначенням стандартів є «оцінювання якості змісту та ре-

зультатів освітньої діяльності» (стаття 10.2), насамперед, під час акреди-
тації освітніх програм. При цьому закон розглядає акредитацію (стаття 
1.1.4), як «оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності ви-
щого навчального закладу за цією програмою на предмет:

– відповідності стандарту вищої освіти;
– спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у про-

грамі результатів навчання;
– досягнення заявлених у програмі результатів навчання».
Таким чином, стандарт вищої освіти має насамперед, визначати вимоги 

до кінцевих результатів навчання після завершення здобуття вищої осві-
ти на відповідному рівні за відповідною спеціальністю. Ці вимоги мають 
бути сформульовані так, щоб забезпечити можливість оцінювання освіт-
ньої програми на предмет відповідності стандарту, а також можливість 
формулювання в освітній програмі вимог, досягнення яких може бути оці-
нено під час акредитації.
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Закон передбачає, що нормативний строк підготовки докторів філософії 
дорівнює 4 рокам. Освітня складова освітньо-наукової програми має пе-
ребувати в межах 30-60 кредитів ЄКТС (стаття 5.6), що відповідає строку 
0,5-1 рік. Решта часу відводиться на наукову складову програми. 

Тому виникає перше дискусійне питання: стандарт має формулюва-
ти вимоги до всієї освітньо-наукової програми чи тільки до її освітньої 
складової? На першому етапі обговорень більшість учасників схилялися 
до думки, що через малий обсяг освітньої складової стандарти для освіт-
нього рівня доктора філософії мають бути значно меншими за стандарти 
для інших освітніх рівнів. Але останнім часом з’явилися аргументи на 
користь альтернативної відповіді. 

Загальна структура стандартів вищої освіти визначена Методичними 
рекомендаціями [2]. Вона містить низку пунктів, які неможливо або не-
доцільно формулювати лише для освітньої складової програми. Зокрема, 
це інтегральна компетентність, яка має відображати досягнення резуль-
татів, що відповідають восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій 
[3]. Відповідно до неї, завершення навчання має забезпечити «здатність 
розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослід-
ницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики». 
Очевидно, що перевірити наявність такої здатності можна лише за резуль-
татами виконання та захисту дисертації, тобто по завершенню здобуття 
вищої освіти на відповідному рівні.

Більш дискусійним може бути питання щодо формулювання норма-
тивних компетентностей і результатів навчання. Немає великої склад-
ності у тому, щоб визначити їх лише для освітньої складової програми. 
Але в цьому випадку вони не будуть повністю забезпечувати формуван-
ня інтегральної компетентності. Формулювання вимог, які б враховува-
ли і результати виконання наукової складової, може затягнутися, якщо 
відповідні Науково-методичні комісії втягнуться до дискусій з приводу 
оптимального обсягу та змісту вимог. Через велику кількість потенційно 
можливих напрямів та методів досліджень дискусії з цього приводу мо-
жуть тривати нескінченно довго. Можливий іншій варіант, коли рішен-
ням НМР загальна кількість нормативних вимог до компетентностей та 
результатів навчання буде жорстко обмежена і встановлена значно ниж-
чою, ніж для бакалаврського та магістерського рівнів. Тоді нормативні 
вимоги можуть стосуватися лише спільних для всіх можливих освітніх 
програм спеціальності аспектів, наприклад:

– здатності самостійно виконувати теоретичні та/або експериментальні 
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дослідження у відповідних напрямах за допомогою загальнонаукових та 
специфічних методів;

– здатності готувати наукові публікації з відповідної тематики до фахо-
вих наукових видань;

– здатності обговорювати результати досліджень з професіоналами дер-
жавною та іноземною (англійською) мовами;

– здатності об’єктивно оцінювати результати власних досліджень, а та-
кож результати з відповідної тематики, отримані іншими науковцями.

Стандарти вищої освіти для бакалаврів і магістрів визначають форми 
атестації здобувачів вищої освіти, а також вимоги до кваліфікаційної робо-
ти та публічного захисту. Для докторів філософії форма атестації (публіч-
ний захист наукових досягнень у формі дисертації) визначена статтею 6.3 
Закону про вищу освіту. Стандарт може лише продублювати її. Порядок 
присудження наукових ступенів, що має визначати вимоги до дисертації 
та процедури захисту, відповідно до статті 13.1.18 Закону, за поданням На-
ціонального агентства із забезпечення якості вищої освіти має розробляти 
МОН і подавати його на затвердження до Кабінету Міністрів України. Тому 
такі норми теж не можуть визначатися стандартом. Також стандарт не може 
визначати обсяг освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії 
в кредитах ЄКТС, оскільки Закон про вищу освіту обмежує лише норматив-
ний строк підготовки в аспірантурі та обсяг освітньої складової.

Друге дискусійне питання полягає у тому, чи може стандарт містити 
певні додаткові норми, крім зазначених вище вимог до освітньої програ-
ми? З правової точки зору це можливо, якщо законами України вирішення 
відповідних питань належить до компетенції МОН і не визначено інші 
документи, якими вони мають регулюватися. 

При розробці проекту нового Порядку присудження наукових ступенів 
виникають пропозиції про встановлення певних норм не в цьому Порядку, а 
в стандартах вищої освіти. Зокрема, це стосується визначення у стандартах:

– мінімальних вимог до кількості публікацій за темою дисертацій, у т.ч. 
патентів та об’єктів права інтелектуальної власності;

– мінімального та/або максимального обсягу дисертації;
– переліку видань, де мають бути опубліковані основні результати дис-

ертації;
– деяких інших вимог.
Перевагою такого рішення є можливість встановлення різних вимог для 

різних спеціальностей, які б враховували їх специфіку. Щоправда є і аль-
тернативні думки з цього приводу – від необхідності збереження єдиних 
вимог для всіх до повної відмови від встановлення подібних норм.
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ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ: 
ПРАКТИКИ І ПРОБЛЕМИ 

Панич О.І., 
експерт з питань освіти 

Реанімаційного пакету реформ

В рамках Болонського процесу, який передбачає трирівневу систему вищої 
освіти (бакалавр-магістр-доктор) було визначено перелік компетентностей 
для третього рівня, які необхідно засвоїти для того, щоб отримати ступінь 
доктора філософії. Цей перелік ґрунтується на Дублінських дескрипторах, 
покладених в основу Європейської рамки кваліфікацій. Відповідно до нього, 
ступінь доктора філософії може бути присвоєний фахівцям, які:

– проявили систематичне розуміння своєї дослідницької галузі і май-
стерне володіння навичками та методами досліджень у цій галузі;

– продемонстрували здатність започатковувати, планувати, реалізовува-
ти та корегувати послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження, 
дотримуючись належної академічної доброчесності;

– зробили науковий внесок, провівши оригінальне дослідження, яке за-
безпечило 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 склад-
них ідей;

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

– дають підстави очікувати від них здатності в рамках академічного та 
професійного контексту сприяти технологічному, суспільному чи куль-
турному поступу в суспільстві, заснованому на знаннях. 

У світі немає єдиного механізму підготовки докторів наук і організації 
захисту дисертацій, але у кожній країні існують певні традиції, між якими 
є схоже і відмінне. Для прикладу взяті США, Німеччина та Польща. 

США: Доктор філософії (PhD) є третім науковим ступенем триступе-
невої академічної освіти (здобувається після отримання ступенів бакалав-
ра і магістра). Існують також професійні докторські ступені (professional 
doctor), підготовка з яких тісно пов’язана з професійною практикою у від-
повідній галузі. Підготовка доктора філософії відбувається на спеціальних 
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докторських програмах тривалістю 3-4 роки. Навчальні курси докторської 
програми (в середньому 60 кредитів) мають вигляд насичених практику-
мів з відпрацюванням методології і методик дослідження. Написання дис-
ертації в середньому займає шість років. В деяких випадках здобувачеві 
призначають до трьох наукових керівників (супервізорів), один з яких є 
головним. Захист дисертації відбувається в присутності трьох професорів, 
включаючи наукового керівника (яких називають екзаменаторами). Вони 
попередньо вичитують дисертацію до деталей і під час захисту висловлю-
ють зауваження по суті. Захист триває близько двох годин, він відкритий, 
і всі бажаючі можуть бути присутніми, але питання переважно ставлять 
екзаменатори. Після захисту здобувачеві надається рік для виправлення 
тексту дисертації так, щоб повністю задовольнити вимоги екзаменаторів, 
після цього лише йому присуджують науковий ступінь. Присудження на-
укового ступеня та діяльність ради з захисту дисертацій ніяк не регулю-
ється державою. Диплом видається самим університетом. Тексти дисерта-
цій як правило, не оприлюднюється на сайті ВНЗ, але потрапляють в базу 
даних і після захисту їх іноді можна купити за помірну суму, оплативши 
онлайн. Вважається нормою, якщо за матеріалами дисертації після захи-
сту видається монографія. До захисту дисертації окремих вимог щодо пу-
блікацій статей чи монографій немає. 

Особливістю американської системи є те, що вищий навчальний заклад 
сам вирішує, кого приймати на навчання, і тому значення попередніх ди-
пломів не таке вже й велике. Обов’язковою є особиста репутація та реко-
мендація конкретного викладача, який вірить в те, що здобувач здатний 
довести до закінчення наукову роботу. Велике значення має проект до-
слідження, який здобувач має подати на розгляд університету, для того, 
щоб бути зарахованим. Оскільки навчання платне, то це знімає проблему 
низької мотивації і формалізму. Існує практика грантового фінансування 
навчання на докторських програмах, яке може бути повним або частко-
вим і надаватися за кошти університету або ж приватних спонсорів. У 
будь-якому разі таке фінансування надається людям, які продемонстру-
вали здатність до наукових досліджень. Фахівець, який отримав доктор-
ський ступінь, як правило, не залишається викладати в тому ВНЗ, в якому 
отримав науковий ступінь, а шукає роботу в іншому місці. 

Німеччина є учасницею Болонського процесу, ставлення до якого в ні-
мецькому академічному середовищі неоднозначне. Поширена думка, що 
Болонський процес погано впливає на якість освіти в Німеччині через 
уніфікацію програм і обмеження автономії університетів. У практиці ні-
мецьких університетів зберігаються два наукові ступені – доктор наук по 
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галузях (рівень PhD, близько до нашого кандидата наук) та доктор габілі-
тований (еквівалент нашого доктора наук). Навчальна програма підготов-
ки доктора наук по галузях не передбачає суттєвого аудиторного навчання, 
а більше концентрується на проведенні дослідження. Залежно від власних 
традицій, університети пропонують окремі практикуми для здобувачів 
докторських ступенів і вимагають від них також бути залученими у викла-
дання. При цьому саме написання дисертації займає зазвичай не менше 4 
років, а іноді до 8 років. Вимоги до якості дослідження встановлюються 
самим університетом, і перш ніж здобувач доведе свою роботу до повного 
задоволення встановлених вимог, його не допускають до захисту. Захист 
відбувається у присутності трьох професорів (у тому числі науковий ке-
рівник, один професор з університету і один зовнішній) та секретаря, який 
може бути призначений з числа молодих науковців. Захист є публічним, 
можуть бути присутні інші професори і доктори наук, запитання став-
ляться до здобувача не лише по темі дослідження, але й з базових знань 
зі спеціальності. Захист має вигляд своєрідного екзамену. Після захисту 
текст дисертації оприлюднюють на сайті ВНЗ, що є обов’язковою вимо-
гою. Відповідальність за це несе сам здобувач, і без цього диплом йому не 
видають. Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії 
підписують президент університету і декан факультету. Державного ре-
гулювання вимог, у тому числі до спецрад, немає. Взагалі відсутній такій 
інститут як спецрада в нашому розумінні цього слова.

Німеччина також має інститут габілітації – аналог нашої докторської 
дисертації. Для отримання звання габілітованого доктора треба пройти 
відповідну процедуру захисту наукових здобутків - зазвичай монографії, 
але в деяких галузях, як то в медицині, найчастіше це сукупність статей 
у фахових журналах світового рівня. Монографія, яка подається на габі-
літацію, має бути на зовсім іншу тему, ніж докторська дисертація. Захист 
відбувається на базі університету в присутності спеціальної комісії. Крім 
захисту монографії здобувач має для успішної габілітації також прочита-
ти лекцію за своєю спеціальністю. Габілітований доктор отримує звання 
професора, яке гарантує йому довічне працевлаштування в університеті. 

Польща також є учасницею Болонського процесу. При цьому система 
організації підготовки здобувачів наукових ступенів тут найближча до 
нашої з урахуванням ролі держави в регулюванні процесу присудження 
наукових ступенів. Існує державний орган – Центральна комісія у спра-
вах ступенів і звань, підпорядкована безпосередньо прем’єр-міністру. 
Вона надає вченим радам факультетів (відділів університетів) ліцензію на 
присудження наукових ступенів докторів філософії (PhD), а також фор-
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мує спеціальні комісії рецензентів для габілітації. Польська  докторантура 
(PhD) подібна  до  української аспірантури, є стаціонарна і заочна форми 
навчання,  конкурсна  основа  прийняття  на  навчання,  процедура  всту-
пу  (проект  наукової  роботи, співбесіда  (інтерв’ю),  врахування  оцінок  
дипломів бакалавра і магістра. Докторант  працює  над  дисертацією  під  
керівництвом   наукового   керівника   (promotora). Дисертація повинна 
становити собою оригінальне дослідження, що вирішує наукову пробле-
му,  демонструє високий  рівень  теоретичної  підготовки  кандидата  у 
певній  науковій  дисципліні  та  здатність  його до  самостійної наукової 
роботи. Дисертація може являти  собою  проектну  конструкторську, тех-
нологічну  або  творчу (мистецьку) роботу, може  бути  частиною  колек-
тивного  дослідження. Термін написання – в середньому 4 роки, але може 
бути продовжений в разі потреби. 

Докторат (PhD-програма) працює по суті як індивідуальна науково-о-
світня програма. Прийняття на цю програму здобувача затверджується у 
кожному окремому випадку відповідними факультетами, які мають пра-
во на відкриття таких програм. Процедурні етапи реалізації докторату на 
базі ВНЗ чи наукової установи:  затвердження  (відкриття)  докторату  та  
призначення  керівника;  підготовка дисертації, визначення  рецензентів; 
прийняття дисертації  та  допущення  її  до  захисту;  публічний  захист 
і присудження  ступеня  доктора.  Ступінь   доктора   присуджує  відпо-
відна вчена  рада, рішення такої ради не підлягає затвердженню  у  вищій  
інстанції  та  набуває  чинності з моменту ухвалення. Існують випадки 
оскарження таких рішень і анулювання докторських дипломів, але таке 
анулювання проводиться самими університетами.

Надання  габілітації в Польщі регулює, контролює  та  затверджує  Цен-
тральна  комісія у  справах  ступенів  і  звань. Для габілітації  слід мати 
публікації у визнаних міжнародних виданнях (переважно англомовних) та  
великий  науковий  доробок. Процедура габілітації передбачає такі кроки: 

1. Здобувачем до Центральної комісії подаються документи і моногра-
фія або цикл статей, об’єднаних за загальною темою. При цьому здобувач 
вказує, в якому університеті чи науковій установі він хотів би пройти за-
хист.

2. Центральною комісією у справах ступенів і звань формується фахо-
ва комісія з 7 рецензентів – науковців з міжнародною репутацією (з них 
4 рецензенти призначає сама Центральна комісія, а три – той заклад, де 
має відбутися захист). Склад такої фахової комісії формується не за фор-
мальною кваліфікацією, а за фактичними досягненнями, професійною та 
науковою репутацією фахівців. 
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3. Члени цієї комісії протягом півроку вивчають монографію або статті 
і пишуть рецензії. 

4. За результатами рецензування комісія приймає рішення про прису-
дження ступеня габілітованого доктора. Публічний захист не обов’язко-
вий, проводиться лише в разі потреби, на вимогу членів комісії. Диплом 
про габілітацію підписують голова комісії, ректор і декан. Ступінь також 
затверджується Центральною комісією у справах ступенів і звань. 

Доктор  габілітований  (Dr.Hab.)  є  найвищим науковим  ступенем і дає  
право  на  присвоєння професорського титулу, який є найвищим у  науко-
вій  кар’єрі. Габілітацію в Польщі слід пройти протягом 10 років з часу за-
хисту докторату, тому що в іншому випадку є великі шанси на звільнення.

Слід зазначити, що ступінь доктора філософії зазвичай присуджується 
на інституційному рівні вищими навчальними закладами чи науковими 
установами, без суттєвої регламентації з боку міністерств чи відомств. 
Захист дисертації доктора філософії відбувається завжди в тому закла-
ді чи науковій установі, де здобувач навчався на докторській програмі. 
Присудження ступеня доктора філософії і габілітації (де вона існує) – від-
бувається різними колегіальними органами. Оцінка досягнень здобувача 
відбувається з урахуванням галузевого підходу. За якість здобутої освіти і 
отриманого диплому відповідальність несе насамперед сам університет, а 
не органи державної влади.

Слід виділити чотири проблемні аспекти, які впливають на якість під-
готовки науковців: 

Якість програми підготовки. Одним із суттєвих аспектів є запланований 
час підготовки. Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 
має бути такою, щоб здобувачеві вистачило часу для проведення дослі-
дження і написання змістовної роботи. В наших умовах, варто звернути 
увагу на те, що ВНЗ іноді вимагають, щоб аспірант обов’язково вклався 
у термін аспірантури і подав дисертацію в межах терміну, оскільки тоді 
ВНЗ не несе відповідальності за буцімто нецільове використання коштів 
на його підготовку. Це також призводить до того, що тексти дисертацій 
готуються поспіхом, для звітності.

Якість наукового керівництва. Треба дати можливість нашим ВНЗ за-
лучати до наукового керівництва більше ніж одного фахівця, заохочуючи 
також залучення професорів чи доцентів з інших ВНЗ і навіть з інших кра-
їн. Все впирається в оплату праці. Керівник (консультант) повинен мати 
достатньо часу, щоб уважно вичитати і відрецензувати текст дисертації. 
Консультації керівника мають бути відповідним чином оплачені так, щоб 
це не перетворювалося на діяльність на громадських засадах. З іншого 
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боку, підбір керівників (консультантів) має відбуватися не за формальним 
принципом наявності докторського ступеня за спеціальністю, а відповід-
но до близькості наукових інтересів згідно з темою дисертації здобувача. 
Важливою є також етика спілкування наукового керівника зі здобувачем. 
Вона має бути заснованою меншою мірою на домінуванні, а більшою 
мірою все ж таки на засадах партнерства і взаємоповаги. Зарахування в 
аспірантуру чи докторантуру не може здійснюватися лише на основі осо-
бистих преференцій чи непотизмі, а має враховувати також і заслуги та 
здібності здобувача. 

Якість інфраструктури. Вищий навчальний заклад має забезпечувати 
здобувачеві доступ до відповідної найновішої літератури (в тому числі ан-
гломовної), лабораторій та обладнання, необхідних матеріальних ресур-
сів для проведення дослідження і підготовки дисертації. В наших умовах 
дуже часто аспіранти по суті кинуті напризволяще. Якщо комусь з них 
ВНЗ допомагає матеріально для поїздок на конференції, то це робиться 
спорадично і не для всіх. У цілому витрати з підготовки дисертації зазви-
чай лягають на самого аспіранта. 

Якісне середовище для обговорення результатів дослідження. Здобува-
чі повинні мати можливість активно обговорювати результати своїх дослі-
джень не лише з науковим керівником, але з колегами, які працюють над 
схожими науковими проблемами. Слід рекомендувати навчальним закла-
дам системно проводити різноманітні конференції, семінари, колоквіуми 
по тематиці дисертацій. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 
ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ СТАНОМ 

НА 2017 РІК

Ніколаєв Є.Б., 
Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана

Пропонований матеріал підготовлений до Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах рефор-
мування вищої освіти» (Запорізький національний університет, 5-6 жовтня 
2017 р.)

Повна версія цього матеріалу розміщена за адресою: http://www.skeptic.
in.ua/phd-creation-agenda-as-of-2017/ 

Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії в україн-
ських ВНЗ і наукових інститутах розпочата з осені 2016 р. Напередодні 
було ухвалено Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня док-
тора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових 
установах) і проведене ліцензування відповідних освітньо-наукових про-
грам (далі — PhD-програми).

Станом на сьогодні (осінь 2017 р.):
– нормативно врегульовані окремі питання діяльності аспірантури, такі як 

вимоги до її ліцензування, умови вступу, стипендіальне забезпечення та ін.;
– визначено, що освітня складова PhD-програм повинна мати обсяг 30-

60 кредитів ECTS і передбачати оволодіння глибокими знаннями зі спе-
ціальності, дослідницькими та комунікативними компетентностями, іно-
земною мовою;

– у 2016 р. аспірантами нових програм доктора філософії стали 6609 осіб;

кількість аспірантів в Україні скорочується:кількість аспірантів в Україні скорочується:
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Що на сьогодні не врегульовано законодавством
По-перше, не затверджені (і, схоже, ще не розроблені) стандарти вищої 

освіти для PhD-програм. Так, на момент підготовки цього матеріалу жо-
ден проект стандарту вищої освіти для PhD-програм не оприлюднений. 
План пріоритетних дій Уряду не передбачає затвердження жодного стан-
дарту PhD-рівня у 2017 р. (всупереч цьому, МОН обіцяє затвердити 50 
таких стандартів до кінця поточного року), а до 2020 р. уряд планує при-
йняти стандарти вищої освіти рівня доктора філософії для 117 освітніх 
спеціальностей (близько 90% від їх загальної кількості).

Відсутність стандартів вищої освіти як така дозволяє реалізувати прин-
цип академічної автономії та не заважає проводити навчання аспірантів. 
Водночас, стандарти мали б слугувати чіткішим орієнтиром щодо форму-
вання змісту освітніх програм, ніж вищеописана загальна рамка чотирьох 
груп компетентностей (спеціальні знання, комунікація, дослідницькі на-
вички, іноземна мова). У стандартах або в іншому нормативному докумен-
ті також слід уточнити, на якому рівні за шкалою Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти аспірант має опанувати іноземну мову.

Стандарти допоможуть коректно оцінити та описати результати навчання 
та набуті навички. Перевірка освітніх програм на відповідність вимогам стан-
дарту є складовою процедури їх акредитації, передбаченої законодавством.

Отже, по-друге, сьогодні не врегульований порядок проведення акре-
дитації  освітньої складової PhD-програм, яка дає право ВНЗ (науковій 
установі) видавати диплом державного зразка, тобто акредитація не може 
бути проведена без порушення норм чинного законодавства. Не визначе-
ні вимоги, процедури, суб’єкти проведення акредитації PhD-програм. На-
ціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке 
за законом про вищу освіту відповідає за розробку процедури проведен-
ня акредитації та за її безпосереднє проведення, досі не може розпочати 
повноцінну роботу. Навіть якщо і коли НАЗЯВО повноцінно запрацює, 
чи буде воно інституційно спроможне якісно і доброчесно виконати по-
кладені на нього функції? Сьогодні маємо ситуацію, коли МОН взяло на 
себе окремі «привабливі» функції (на кшталт ліцензування), хоча вони за 
законом належать до повноважень НАЗЯВО,  тоді як від виконання «не-
привабливих» функцій (наприклад, позбавлення наукових ступенів) МОН 
відмовляється, посилаючись на те, що їх має виконувати НАЗЯВО.

До речі, варто подумати про доцільність скасування акредитації 
PhD-програм як такої.

По-третє, захист «нових» дисертацій буде неможливим доти, доки не 
буде прийнятий новий порядок їх захисту (згідно з пунктами 8 і 9 пара-
графа 1 статті 18 закону про вищу освіту, розробити його має непрацююче 
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сьогодні НАЗЯВО). У 2016 р. МОН запропонувало певний проект нового 
порядку захисту дисертацій, але самé згодом зазначило, що цей текст є 
радше «сирою чернеткою», аніж більш-менш готовим документом. Інший 
проект порядку захисту дисертацій, розробкою якого опікується пан Ми-
хайло Винницький, наразі не доступний публічно.

Оскільки дисертації аспірантів 2016 р. вступу ще навряд чи готові, то для 
розробки нового порядку захисту дисертацій є ще певний час. Втім, окремі 
параметри, які має визначити цей порядок, необхідно знати вже сьогодні:

– вимоги до публікації результатів дисертаційного дослідження — скіль-
ки статей і тез, у яких українських та іноземних виданнях необхідно мати 
до захисту;

– обсяг тексту дисертаційного дослідження (вимоги до оформлення 
тексту дисертації вже частково осучаснено).

По-четверте, сьогодні відсутня нормативно затверджена процедура поз-
бавлення наукового ступеня (її скасовано Постановою КМУ від 27.07.2016 р. 
№ 567), а та, що була передбачена законодавством до 2016 р., виявилась 
неефективною (зокрема, через норму про те, що після скарги висновок 
про плагіат у дисертації має надавати та сама спеціалізована вчена рада, в 
якій відбувся захист роботи).

Які проблеми існуючої системи підготовки аспірантів потребують 
вирішення

Вже можна говорити про непрозорість змісту освітніх програм підго-
товки докторів філософії, які почали функціонувати з 2016 р. (до прикла-
ду, вони не розміщуються на сайті ВНЗ або наукової установи, де відкрита 
аспірантура): невідомо про передбачений програмами рівень опанування 
іноземної мови, чи передбачає програма навчання академічному письму, 
принципам академічної доброчесності, сучасним кількісним і якісним ме-
тодам наукових і прикладних досліджень, риториці.

Іншими словами, якість, ступінь нефіктивності чинних освітніх про-
грам невідомі широкому загалу, тоді як ця інформація важлива для вступ-
ників до аспірантури та роботодавців майбутніх докторів філософії.

Можливо, більшій прозорості програм сприятиме затвердження стандар-
тів вищої освіти, що дасть змогу проводити зовнішню оцінку якості та акре-
дитацію PhD-програм, де одним з критеріїв оцінки є публічна доступність 
інформації про освітню програму (див. стандарт № 1.8 за цим посиланням).

Існує порочна система офіційного визнання державою наукових жур-
налів як «фахових» (неформальна назва — «ваківських»), в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних досліджень. Вона себе повністю 
дискредитувала через масове визнання фаховими журналів нульового на-
укового рівня, а також через те, що окремі вимоги (зокрема, більшість 
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членів редколегії журналу має представляти організацію-засновника; 
український стандарт оформлення бібліографії) несумісні із вимогами, 
що висуваються до міжнародних журналів високого наукового рівня.

Вимоги до публікації результатів дисертаційних досліджень сьогодні 
контрпродуктивні: публікація у журналах, що індексуються системами 
Scopus і World of Science Core Collection, – крок вперед (хоча й не добре 
забезпечений ресурсами). Для чого після цього кроку зберігати «наукові 
фахові видання»?

Варто говорити і про фіктивність широко поширеної практики публі-
кації тез на заочних конференціях (ніхто не спілкується, ніхто не читає 
тексти тези).

В Україні поширене лояльне, безкарне ставлення до плагіату, у тому 
числі як публічна позиція вищих органів виконавчої влади.

Водночас, спостерігається розвиток «низових» ініціатив спротиву пла-
гіату та науковим фальсифікаціям, таких як Дисергейт, Проект сприяння 
академічній доброчесності. Зростає популярність тренінгів із сучасних 
стандартів академічного письма та наукової етики. Поширюється вико-
ристання комп’ютерних систем виявлення ознак плагіату. Що, однак, ще 
не змінило загалом несерйозного сприйняття проблеми плагіату і захисту 
авторських прав у владному середовищі та освітній і науковій спільноті.

Занадто велика кількість аспектів підотовки аспірантів та захисту дис-
ертаційного дослідження залишається жорстко унормованою державни-
ми органами «згори»:
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Дерегуляція сфери захисту дисертацій має керуватися принципами ака-
демічної свободи та субсидіарності. Згідно з останнім принципом, повно-
важення щодо питання, яке може бути розв’язане на нижчому рівні ієрар-
хії, необхідно передати на цей рівень. Про це слід серйозно думати при 
розробці та імплементації нової нормативно-правової бази в цій сфері.

Корумпованість системи захисту дисертацій (як пряма – фінансова, так 
і опосередкована – у вигляді замовних дисертацій) – окрема проблема. 
Дотичне питання – поширені випадки недотримання етичних норм, від-
сутність їх регламентації у Кодексах наукової етики.

Маємо «кризовий» спосіб фінансування PhD-програм. Не забезпечуєь-
ся адекватна оплата наукового керівництва і викладання на них, фінансова 
підтримка досліджень, підготовки та оплати необхідних публікацій. Як 
правило, відсутня передплата сучасних міжнародних наукових видань. 
Офіційні розцінки по оплаті праці членів спецрад і офіційних опонентів в 
рази менші за ринкову вартість цієї роботи.

Пропозиції: що варто передбачити при розвитку PhD-програм і вдоско-
наленні пов’язаних з дисертаціями вимог

Дозвіл українським науковим журналам використовувати тільки міжнародні 
стилі оформлення бібліографії, без її дублювання за українським стандартом.

Слід замінити процедуру затвердження назви теми дисертаційного до-
слідження аспіранта упродовж двох (трьох) місяців після вступу в аспі-
рантуру на підготовку, обґрунтування та захист дослідницької пропозиції 
через рік після початку навчання.

Вимоги до обсягу та структури тексту дисертацій, до публікації резуль-
татів досліджень можуть бути різними для різних наукових спеціальностей.

Необхідно скоротити і спростити комплекти документів, необхідних 
для захисту дисертації.

Важливо забезпечити постійну доступність текстів дисертацій он-лайн 
з укладанням авторського договору для дотримання прав інтелектуальної 
власності (останнє не враховане у Положенні про Національний репози-
тарій академічних текстів).

Необхідно регламентувати мінімальні вимоги до рівня володіння іно-
земною мовою здобувачем наукового ступеня.

Укладання тристоронньої угоди про права, обов’язки і відповідальність 
між аспірантом, установою, де відбувається навчання, і науковим керівником.

Дозвіл готувати і захищати дисертацію тільки англійською мовою, без 
перекладу українською – важливо зокрема для спільних з іноземними 
партнерами докторських програм.

Програми підготовки докторів філософії мають передбачати академіч-
ну мобільність як обов’язкову складову навчання.
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СТУПІНЬ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
В ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ОСВІТНІХ РІВНІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Новаковець В.П.,
Українська баптистська теологічна семінарія

На сьогодні наявні ряд факторів, які вказують на унікальні можливості 
для осмислення й перезавантаження бачення й процесу розвитку освіти в 
Україні, зокрема підготовки докторів філософії. Адже у більшості освітян 
різних рівнів є розуміння необхідності и бажання покращення цього про-
цесу (подібні конференції тому теж свідчення), також прийнятий 2014 р. 
новий Закон України «Про вищу освіту» вже задав ряд позитивних орієн-
тирів, й нарешті цей процес стимулює стратегічне бачення розвитку осві-
ти в Україні в рамках болонського процесу (три основні ступені: бакалавр, 
магістр, доктор). 

Організатори конференції провели ґрунтовне попереднє анкетування, 
яке вочевидь має задати плідну дискусію й допомогти в осмисленні го-
ловної складової в підготовці докторів філософії – «дослідницько-іннова-
ційна діяльність». Й як зазначено нижче в порівняльній таблиці, саме це є 
складовою підготовки доктора філософії.  

Суть рекомендації в даній роботі – це не щось зовсім нове, а утримання 
вже наявної системи координат: завжди тримати у полі зору загальну специ-
фіку освітніх рівнів, щоб усвідомлювати узгоджену так би мовити різницю 
поглиблення. Це допоможе не ухилятися, не перемішувати й не змінювати 
вже прийняті головні складові кожного освітнього рівня в процесі подаль-
шої деталізації розробок й рекомендацій. Важливо утримати цілісну карти-
ну – послідовність й приємственість освітніх ступенів в загальній структурі 
вищої освіти, й зокрема специфіку доктора філософії в ній. 

Таким чином підготовка докторів філософії починається ще з бакалавр-
ського рівня. Тому якість вищої освіти (кожний здобутий рівень) залежить 
насамперед від якості освітньої діяльності (рівень організації освітньо-
го процесу), який стартує з бакалаврського рівня й досягає рівня доктора 
наук. Цей процес різниці поглиблення запускає механізм та його «про-
дукт» – випускників, які будуть задавати тон майбутньої освіти загально-
національного й світового значення.
Отже ступінь доктора філософії в загальній структурі освітніх рівнів ви-
щої освіти України займає передостанній рівень й є основою для найви-
щого – доктор наук:
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1 2 3 4 5

Ступінь 
освіти

молодший 
бакалавр бакалавр магістр доктор 

філософії доктор наук

Рівень 
освіти

почат-
ковий 
(короткий 
цикл); 
неповна 
вища 
освіта 

перший (ба-
калаврський); 
базова вища 
освіта; за-
гальна вища 
професійна 

другий (ма-
гістерський); 
повна вища 
освіта; по-
глиблена спе-
ціалізована 
вища 

третій 
(освіт-
ньо-нау-
ковий)  
чи 1-й на-
уковий

вищий; нау-
ковий чи 2-й 
науковий 

Інте-
гральна 
компе-
тентність

Здатність 
розв’я-
зувати 
типові 
спеціа-
лізовані 
задачі 
практичні 
проблеми 
у певній 
галузі 
професій-
ної діяль-
ності 
або у 
процесі 
навчання, 
що 
передба-
чає засто-
сування 
положень 
і методів 
відповід-
ної 
науки і 
характе-
ризується 
певною 
невизна-
ченістю 
умов

здатність 
розв’язувати 
складні 
спеціалізовані 
задачі та 
практичні 
проблеми у 
певній 
галузі про-
фесійної 
діяльності або 
у процесі нав-
чання, що 
передбачає за-
стосування 
певних теорій 
та методів 
відповідної 
науки і 
характеризу-
ється 
комплексні-
стю та 
невизначені-
стю умов

здатність 
розв’язувати 
складні 
задачі і 
проблеми у 
певній 
галузі профе-
сійної діяль-
ності 
або у процесі 
навчання, що 
передбачає 
проведення 
досліджень 
та/або здійс-
нення 
інновацій та 
характеризу-
ється 
невизначе-
ністю умов і 
вимог

здатність 
розв’язу-
вати 
комп-
лексні 
задачі й 
проблеми 
у певній 
галузі 
профе-
сійної та/
або 
дослід-
ниць-
ко-інно-
ваційної 
діяльно-
сті, що 
передба-
чає 
глибоке 
пере-
осмис-
лення 
наявних 
та ство-
рення 
нових 
цілісних 
знань та/
або 
професій-
ної прак-
тики

набуття ком-
петентностей 
з 
розроблення і 
впровадження 
методології та 
методики 
дослідницької 
роботи, 
створення 
нових 
системоутво-
рюючих знань 
та/або прогре-
сивних 
технологій, 
розв’язання 
важливої нау-
кової або 
прикладної 
проблеми, яка 
має 
загальнонаціо-
нальне або 
світове зна-
чення.



25

1 2 3 4 5
Обсяг 
програми, 
кредитів 
ЄКТС

90-120 180-240 90-120 30-60 --- 

Термін 
підготов-
ки

1,5-2 
роки 3-4 роки 1,5-2 роки 4 роки --- 

Атестація
екзаме-
наційна 
комісія

екзаменаційна 
комісія

екзаменацій-
на комісія 
чи у формі 
єдиного 
державного 
кваліфікацій-
ного іспиту

постійно 
діюча або 
разова 
спеціа-
лізована 
вчена 
рада

постійно 
діюча спеціа-
лізована вчена 
рада

Вищі 
навчальні 
заклади

універ-
ситет, 
академія / 
інститут, 
коледж

університет, 
академія / 
інститут, ко-
ледж

університет, 
академія / 
інститут 

універси-
тет,

академія 
/ інсти-
тут (за 
певними 
спеціаль-
ностями)

університет, 
академія / 
інститут (за 
певними спе-
ціальностями)

Мета от-
римання

Вимога вищої освіти при працевлашту-
ванні (практична діяльність) 

Наукова діяльність й викла-
дання (науково-теоретична 
діяльність)
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ 
ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Мороз С.А.,
Національний університет цивільного захисту України

Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 роки, проект 
тексту якої було винесено МОН України на громадське обговорення, серед 
основних проблем, викликів та ризиків сучасності щодо розбудова націо-
нальної системи освіти, визначає у тому числі і ті, зміст яких пов’язано з 
старінням педагогічних кадрів та зниження якості їх підготовки [2]. Саме 
ця проблематика, у тому чи іншому прояву свого складного та багатогран-
ного змісту, неодноразово знаходила своє відображення у якості предмету 
безпосередньої уваги з боку посадових осіб центральних та місцевих ор-
ганів державної влади. Наприклад, питання підготовки докторів філософії 
в умовах реформування вищої освіти набули свого розвитку під час робо-
ти семінару «Запровадження освітньо-наукових програм в аспірантурі та 
ліцензування», організація та проведення якого відбулось за ініціативи та 
підтримки Міністерством освіти і науки України (МОН) та Національного 
Еразмус+ офісу в Україні [4]. Під час роботи науково-комунікативного захо-
ду, учасники семінару визначили ті з факторів, які обумовили необхідність 
реформування системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. 
За інформацією радника МОН М. Винницького, ефективність підготовки 
докторів філософії у ВНЗ складає 27%, в той час як у наукових установах 
відповідний показник дорівнює лише 12%. За статистикою МОН в Україні 
лише 7% аспірантів вчасно завершують роботу над дисертацією та лише 
кожен четвертий здобувач наукового ступеня взагалі презентує результати 
своєї роботи перед членами спеціалізованої вченої ради. На нашу думку, 
така низька ефективність може бути пояснена, у тому числі, й через приз-
му недосконалості змісту та практики функціонування системи підготовки 
майбутніх докторів філософії, а саме через обмеження аспіранта: 

– керівництвом одного наукового керівника (європейські моделі підго-
товки докторів філософії передбачають можливість аспіранта користува-
тися порадами відразу декількох керівників [5,6] та власне відсутністю 
вибору здобувачем наукового ступеню свого майбутнього керівника (існу-
юча практика призначення керівника не передбачає можливості прийнят-
тя до уваги бажання аспіранта);
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– вимогою оприлюднення результатів дисертаційного дослідження у 
фахових наукових виданнях (тут слід вести мову про існування певного па-
радоксу, зміст якого пов’язано з тим, що фаховий статус наукового видан-
ня України за певних умов має більшу значущість для здобувача наукового 
ступеню, ніж статус, наприклад іноземного наукового видання, яке позиціо-
нує у межах науко метричних баз даних Scopus або Web of Science. Іншими 
словами, відповідно до існуючих інституціональних вимог, оприлюднення 
здобувачем рукописів наукових статей в авторитетних (визнаних) рецен-
зованих міжнародних (іноземних) наукових виданнях не завжди зарахову-
ється на рівні тих публікації, в яких можуть публікуватися результати дис-
ертаційних робіт на здобуття науково ступеню доктора філософії). Цілком 
очевидно, що такий статус наукових видань з переліку науко метричних баз 
даних Scopus або Web of Science, не відповідає рівню їх світового визнання;

– змістом формули та напрямами досліджень конкретного паспорту 
спеціальності (безумовно, ми не заперечуємо необхідність уніфікації та 
стандартизації наукових досліджень у межах визначених напрямів, адже 
такі кроки є не лише обумовленими з точки зору практики організації на-
укових пошуків, а і вкрай необхідними в контексті спрямування зусиль 
молодих дослідників. Автор цієї публікації особисто знайом декількома 
молодими дослідниками, які за відсутності можливості втиснути коло 
власних наукових інтересів у межи визначених паспортами спеціальнос-
тей напрямів організації наукових пошуків, були змушені поступити на 
PhD програми зарубіжних ВНЗ. Іншими словами, жорстка прив’язка до 
шифру спеціальності та змісту її паспорту не лише не сприяє розвитку 
творчості молодого вченого під час організації ним наукових пошуків, а 
й створює певні перешкоди для інтегрування вітчизняних науковців до 
світової наукової спільноти). 

З іншого боку, обмеженість здобувача наукового ступеня щодо вище наведе-
них напрямів його навчання не єдине джерело порівняно низької ефективності 
функціонування системи підготовки фахівців вищої кваліфікації. В контексті 
порушеного питання слід звернути увагу на вплив тих факторів, джерелом ви-
никнення яких є безпосередньо сам аспірант. Розглянемо деякі з них. 

По-перше, останнім часом спостерігається тенденція до так званого 
омолодження науки, перш за все, за рахунок зменшення середнього віку 
здобувачів докторського ступеню. Залишаючи поза увагою позитивні ас-
пекти цієї тенденції, вважаємо за необхідне звернути увагу на ті з них, які 
за певних обставин, можуть бути розглянути на рівні детермінант знижен-
ня якості підготовки майбутніх докторів філософії:

– відсутність досвіду практичної діяльності за обраним для навчання на 
PhD-програмі фахом, з одного боку, суттєво знижує рівень розуміння здобу-
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вачем практичної складової наукового дослідження, а з іншого – негативно 
впливає на загальну теоретичну цінність дисертаційної роботи (це зауважен-
ня має найбільшу актуальність для тих напрямів наукової думки, які пов’я-
зані з дослідженням функціонування соціальних та економічних систем або 
їх елементів, наприклад: економічні та управлінські науки; педагогічні та 
психологічні науки; соціологічні та політичні науки тощо. Безумовно, наше 
зауваження щодо значущості досвіду практичної діяльності для підвищення 
рівня практичної значущості результатів наукової роботи частково втрачає 
свою актуальність в контексті змісту природничих та так званих точних наук);

– відсутність у здобувача наукового ступеню достатнього для всебічного 
та системного осмислення обраної для дослідження проблематики, рівня 
концептуальної зрілості (нажаль, у переважній своїй більшості, кандида-
ти на вступ до аспірантури, як правило, не здатні усвідомити філософські 
аспекти змісту предмету / об’єкту дослідження, що у більшості випадків 
стає причиною відсутності цілісності та системності у розробці обраної 
наукової проблематики. Розуміння наукової проблематики вимагає від до-
слідника не лише певних теоретичних знань (молодий за віком дослідник, 
як правило їх має), а у тому числі й здатності усвідомити системність про-
яву обраного для дослідження явища. Іншими словами, ми погоджуємося 
з тими вченими, на думку яких, здатність людини до логіко-аналітичного 
та інтуїтивно-асоціативного мислення, так само як і її здатність до прове-
дення всебічного аналізу та опрацювання якісного прогнозу, набувають 
свого максимального рівню розвитку, безумовно за умови постійної інте-
лектуальної праці, лише в умовах реальної професійної діяльності;

– відсутність у здобувача, потужного за силою та стійкого за часом дії, 
мотивації науково-дослідної діяльності. За дослідженнями Д. Макклел-
ланда, головним мотивом який обумовлює продуктивність роботи вчено-
го, є «мотив досягнення» [3, с. 282]. У переважній своїй більшості, форму-
вання цього мотиву відбувається внаслідок первинного задоволення так 
званих базових потреб особистості (фізіологічні потреби, потреби пов’я-
зані з безпекою, потреби відчувати свою причетність до певної соціаль-
ної (професійної) групи) та набуває своєї актуалізації, як правило, під час 
трудової діяльності людини. Крім того, у цьому контексті слід звернути 
увагу і на той факт, що у молодому віці, матеріальне забезпечення тради-
ційно визначається на рівні одного з найбільш потужних чинників впливу 
(стимулів) на формування мотиву наукової діяльності. За дослідженнями 
В.М. Безчастного, значущість рівня заробітної плати, як одного з стимулів 
наукової діяльності, є максимальною у 30-35 років [1, с. 12], адже саме на 
цей період припадає час формування матеріального підґрунтя для подаль-
шого розвитку особистості. Отже, в молодому віці потреба матеріального 
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задоволення є найбільш актуальною для особистості, що обумовлює, з од-
ного боку, зменшення потужності «мотиву досягнення» (головний мотив 
професійної діяльності вченого), а з іншого – сприяє підсиленню уявлен-
ня молодого вченого про науку, як про джерело забезпечення матеріаль-
них потреб (практика доводить, що матеріальна складова науки, особливо 
фундаментальної, є незначною, а отже розраховувати на неї під час задо-
волення базових потреб не варто).

Приймаючи до уваги вище наведене можемо сформулювати такий 
основний висновок. З метою підвищення якості відбору кандидатів на 
навчання за програмою підготовки докторів філософії слід розглянути 
можливість запровадження норм щодо: мінімального стажу професійної 
діяльності кандидата на вступ до аспірантури за тим напрямом, який ним 
обирається у якості підґрунтя для розбудови власного наукового пошуку; 
необхідності складання та захисту мотиваційного листа щодо обраного 
напряму майбутньої професійної діяльності. 
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КАР’ЄРНІ СТРАТЕГІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ  
У ФОКУСІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Кузьмін В.В.,
Запорізький національний технічний університет

Сучасна вища освіта перебуває на етапі свого чергового реформуван-
ня, адже постійне приділення уваги органів управління освітою та гро-
мадськості є головним атрибутом оновлення змісту освітніх програм та 
навчальних планів підготовки майбутніх фахівців використовуючи при 
цьому європейського досвіду реалізації у вітчизняних умовах. 

Щороку величезна кількість фахівців з вищою освітою випускається з 
вищих навчальних закладів, тобто молодь проходить вузівську селекцію 
використовуючи при цьому засоби інфраструктурного забезпечення, що 
відповідає специфіці нових галузей знань та спеціальностей. На шляху до 
побудови успішної кар’єри молодь та ВНЗ вживають активних кроків і для 
підготовки докторів філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої 
освіти. Критерієм якості підготовки при цьому виступає і академічна добро-
чесність, що є запобіжником виникнення плагіату в дисертаційних текстах. 

Якісний текст пропонується публікувати у дещо інших виданнях, ніж 
то було раніше. Тобто має здійснюватися публікування наукових текстів і 
в фахових виданнях, і в виданнях, що включені до міжнародних науково 
метричні бази. Фінансова сторона цього питання не цікавить жодну ін-
ституцію, проте для кінцевих здобувачів такої освіти є достатньо вагомою 
та не «підйомною» при сучасному рівні академічної стипендії аспірантів 
(докторантів). Відповідні реформації дійшли в цілому і до системи при-
судження наукових ступенів, і до функціонування спеціалізованих вчених 
рад, і присвоєння вчених звань, що істотно знижує загальну чисельність 
атестованих осіб.

З проаналізованого видно, що кар’єрні стратегії майбутнього фахівця 
у фокусі реформування вищої освіти можливі, і в напрямку просування 
щаблями наукової роботи, зокрема. Проте така соціальна мобільність ще 
не зовсім імплементувалась в інституті вищої освіти в нинішніх умовах. 
Держава, як макроагент таких змін, активно сприяє розвитку кар’єрних 
стратегій майбутніх фахівців, тобто робить все можливе задля приєднан-
ня вітчизняного наукового простору до європейського тощо. 
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АСПІРАНТУРА: ПИТАННЯ РЕФОРМИ ВІДКРИТЕ

Покляцький С.А., 
Інститут географії НАН України

Освіта і наука в будь-якій високорозвиненій країні є основою формуван-
ня її інтелектуального потенціалу, який, в свою чергу, напряму корелюється 
з рівнем та якістю життя мешканців цієї країни. Відповідно, не важко здога-
датися, що інвестування в ці дві фундаментальні і життєво необхідні галузі 
передбачатиме спокійне і щасливе майбутнє у вигляді фінансових дивіден-
дів та економічної стабільності наступних поколінь. Зрозуміло, що подіб-
ного капіталовкладення потребують всі ієрархічні рівні людського розвитку 
– від дитячих садків до технопарків. Звернемо увагу на одну з найважливі-
ших ланок на цьому шляху – підготовку докторів філософії. 

Аспірантура – це форма навчання, стратегічною ціллю якої є пошук та-
лановитих людей для «вливання нової молодої крові» в систему освіти та 
науки. Нажаль, в Україні, цей процес наразі нерідко зводиться виключно 
до підготовки і захисту кандидатської дисертації. Набагато рідше при-
ходиться казати про реальне підвищення кваліфікації чи набуття нових 
знань. Не важко зрозуміти, що філософія сприйняття аспірантури у су-
спільстві, і власне в самому науковому товаристві, потребує змін, а сама 
форма навчання передбачає від держави, освітян і науковців чіткого і про-
думаного реформування. Як людина, яка відносно недавно пройшла шко-
лу аспірантури, написала та захистила кандидатську дисертацію, маю за 
честь висвітлити певні ідеї та думки з приводу поліпшення та оптимізації 
підготовки докторів філософії.

 Сьогодні серед позитивних зрушень щодо підготовки докторів філо-
софії варто відмітити, насамперед, прагнення змінити колишній порядок 
цієї підготовки. Якщо в середньому до захисту кандидатської дисертації 
доходить 30% тих, хто вступає до аспірантури (за останніми даними НАН 
України), то проблема існує не перший рік і потребує вирішення. І, напев-
но, причини слід шукати не у новому підході до оформлення списку літе-
ратури і дисертації в цілому, і навіть не в статтях з відповідними індекса-
ми цитування. Це формальний підхід, а не змістовний. До даного питання 
слід підходити більш обґрунтовано – з позиції пошуку причинно-наслід-
кових зв’язків. Необхідно задатися ключовим питанням – чому так тра-
пляється і в чому основна причина? На деяких, власне, ми і зупинимося. 

По-перше, потребує переосмислення сам інститут аспірантури та док-
торантури, який за період незалежності, як це не прикро, втратив свою 
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значимість і престижність, яку колись мав. Фактично, навчання та вихо-
вання аспірантів, які з часом мали б поповнити фонд нації, перетворило-
ся на здобуття чергового диплому. Статус людини з науковим ступенем 
зіграв злий жарт з освітянами та науковцями, які свого часу, допустивши 
до даного процесу державних службовців вищих рангів, та депутатів, а 
також інших осіб, доволі далеких від науки, опустили в суспільстві план-
ку власної гідності і соціального статусу. Причинно-наслідкові зв’язки, 
в черговий раз, у нашій країні виглядають алогічно: чиновники захища-
ють дисертації, а люди з науки дуже рідко стають чиновниками, хоча вони 
могли б фахово вирішити дуже велике коло проблем розвитку як науки і 
освіти, так і інших галузей.

Загальновідомо, що ціна на платину формується, у першу чергу, в за-
лежності від її загальної кількості в природі і щорічного видобутку, а 
втрата контролю над даним процесом має як наслідок численні валют-
ні втрати. Подібні втрати у науці та освіті відбулися в той момент, коли 
кандидатський чи докторський диплом перетворився у прямому сенсі 
на презент, подарований чиновнику до його дня народження. Кількість 
даних подарунків набула таких масштабів, що їх знецінення було лише 
питанням часу. І проблема навіть не в тому, що більшість подібних робіт 
є плагіатом і не містять наукової цінності, і не в тому, що для цієї пи-
санини були вирубані величезні території амазонської сельви або може і 
Карпатських лісів, а у тому, що статус викладача та науковця у суспільстві 
зазнав катастрофічного знецінення. Відповідно, сьогоднішня аспірантура 
має закрити двері для чиновників, які, перебуваючи на високих посадах 
в державі, мали б займатися державними проблемами, а не піклуватися 
про чергову галочку в своїй автобіографії. В іншому випадку нам ніколи 
не вдасться підняти рівень і статус викладача та науковця у суспільстві до 
європейського.

По-друге, необхідна популяризація науки та роз’яснення про суть  «по-
стмагістерського» навчання та його переваги. Більшості колишніх студен-
тів важко пригадати конкретні пропозиції – чи то в усній формі, чи то в 
письмовій – на дошці оголошень: «ЗАПРОШУЄМО ДО АСПІРАНТУРИ». 
Освітяни та науковці на даному ринку є пасивними, лише зрідка проявля-
ючи певний інтерес, і те в основному тоді, коли ліміт «середнього віку» 
науковця установи вже вичерпаний. Хоча мова йде про інтелектуальний 
ринок, точніше – ринок інтелекту. Багато науковців просто опікуються 
іншими справами, іноді просто – наукою, тоді як питаннями підбору і за-
лучення молоді мають займатися люди на посадах, яких в системі науки і 
освіти просто не існує (наявні лише поодинокі відділи аспірантури, в яких 
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зазвичай сидять люди далекі від розуміння цих процесів, або ж викладачі 
та науковці, яким за об’єктивних причин ніколи цим займатися, а тому 
вони діють за принципом: хто прийде, той прийде). Отже, пропаганда 
даної форми навчання і заохочення до вступу практично відсутня. Вона, 
здебільшого, знаходить прояв лише локально чи особисто, коли наукові 
керівники магістерських робіт спрямовують студентів на поступлення в 
аспірантуру і можуть рекомендувати його на навчання до конкретної на-
уково-дослідної установи. Щоправда, більшість студентів, чують про це 
на останньому році навчання (тоді, коли доля щодо майбутнього місця ро-
боти нерідко вирішена) і погано розуміють що саме їм пропонують. Про 
загальну систему відбору, де б за майбутніх аспірантів «велася боротьба» 
серед установ, де існує подібна форма навчання, яких би готували при-
кріплені до них науковці (не плутати з науковим керівником) і допомагали 
спрямувати студента у вірне і йому цікаве русло, нажаль доводиться ка-
зати дуже зрідка. Є поодинокі самоорганізаційні дії окремих людей, які 
проводять конструктивну роботу зі студентами, проте, цей процес аж ніяк 
не назвеш системним.

Логічним виглядає створення певних робочих груп із викладачів-менто-
рів, які б, починаючи з другого-третього року навчання, проводили роз’яс-
нення стосовно аспірантури, на прикладі демонстрації власних досягнень 
з різноманітних проектів та досліджень, розкривали основну суть даної 
діяльності, її надзвичайну важливість.

По-третє, потребує переосмислення формулювання «форма навчан-
ня». Сьогодні у світі будь-яка робота, яка передбачає застосування мізків, 
обов’язково містить елемент навчання та здебільшого включає випробу-
вальний термін задля перевірки здатності ведення ефективної роботи. В 
аспірантурі, де основний акцент робиться на написанні кандидатської 
роботи, елементи справжнього навчального процесу – як і яким чином 
це зробити – просто відсутні. Ми можемо казати про наявність методич-
них брошур, затверджених Державною Атестаційною Комісією, в яких 
міститься різноманітна інформація з приводу рекомендацій до вимог та 
оформлення роботи (змінюються наразі чи не щороку), проте навчанням 
це важко назвати. Аспірант банально не підготовлений до даного виду ді-
яльності, а лекції з філософії чи іноземної мови нічим в даному випадку 
не допоможуть. Прослуховування лекцій, які наразі було введено, швид-
ше за все зведеться до чергового відвідування пар з тих же предметів, які 
вже були у ВНЗ. Неприпустимо відправляти аспіранта у вільне плавання 
за своїм фахом, адже під час написання дисертації виникає безліч глибо-
ких питань, кожне з яких має знайти свого адресата (науковий керівник 
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не може замінити собою все). Як вірно обрати тему дисертаційного до-
слідження, як правильно написати статтю, як підготувати презентацію, як 
вірно розподілити час, де шукати інформацію, як друкуватися в зарубіж-
них виданнях, як коректно виступати, вести дискусію, що таке наукова 
етика і т.п.? Де і в кого шукати відповіді на ці питання? Чому більшість 
відповідей необхідно знаходити на осліп? 

Раціональне зерно вбачаємо в активізації роботи Рад Молодих Вчених 
наукових груп та товариств (всі мають суттєво підтримуватися і мотивува-
тися з боку держави – це немає бути черговий альтруїзм),  з проведенням 
різноманітних семінарів, де б акцентувалась увага на актуальних пробле-
мах для аспіранта. Зокрема:

– підготовка текстів (науковий стиль написання, виклад матеріалу); 
– вірний розподіл часу (тайм-менеджмент);
– написання тез та статей (структура, вимоги);  
– друк у зарубіжних фахових виданнях (перелік журналів та їх вимоги, 

планова поетапність проходження даного процесу);
– успішний виступ (лаконічність, подолання страху перед публікою), 
– ведення дискусій та відповіді на запитання (усна подача інформації); 
– підготовка доповідей та презентацій (структурованість, змістовна та 

читабельна форма подачі матеріалу, дизайнерський підхід);
– робота із різними програмними продуктами (представлення інфогра-

фіки – картографічних, статистичних, математичних матеріалів та ін.); 
– пошук інформації (бібліотеки, статистичні установи та ін.) тощо. 
По-четверте, аспірантура потребує суттєвих організаційних змін. За-

пропонуємо деякі поради, які будуть корисні не тільки для аспірантів, а і 
для всього освітнього та наукового товариства. Наприклад, для будь-якого 
наукового товариства першочерговим завданням є створення його сайту, 
на якому містилася б і оновлювалася наступна інформація для студентів 
та аспірантів: 

– перелік установ, у яких є можливість навчання в аспірантурі на тих чи 
інших (у першу чергу близьких) спеціальностях;

– перелік тем захищених дисертацій з конкретних спеціальностей та 
всіх затверджених тем, по яких виконується те чи інше кандидатське до-
слідження з метою запобігання дублювання схожих тем;

– список національних фахових видань з даної спеціальності, де б мі-
стилася загальна інформація і вимоги до публікації статей;

– список доступних і визнаних іноземних фахових видань зі спеціаль-
ності, де б містилася загальна інформація та вимоги до статей;

– перелік різноманітних заходів: конференцій, грантів, проектів,  
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семінарів, літніх шкіл, стипендіальних програм та ін.;
– електронні варіанти монографій та підручників, з якими можна було 

б ознайомитися (нові надходження) та ін.
По-п’яте, відміна системи вступу до аспірантури через складання іс-

питів з філософії та іноземної мови. Наразі у ВНЗ існує система рейтингу 
успішності студентів, яка і має стати опорою, таким собі ЗНО для сту-
дента, при вступі до аспірантури. Прослухати два курси з філософії (при-
наймні автор стільки прослухав) і здати потім по одному з них іспит у 
ВНЗ, щоб потім здавати іспит з цього ж предмету на зарахування до аспі-
рантури – для чого ці подвійні рухи, якщо це, скажімо, не філософський 
факультет чи Інститут філософії? Чи не можна просто взяти виписки  оці-
нок за предмети з філософії? Теж саме стосується й іноземної мови, хоча 
про неї детальніше зупинимося трішки пізніше. Єдиний іспит, який дійс-
но має право на життя – іспит зі спеціальності. Головною функцією якого, 
до речі, має бути не просто перевірка фахових знань, а  «живе» спілкуван-
ня, така собі співбесіда з кандидатами на аспірантські місця.

По-шосте, відміна курсів лекцій з іноземної мови та філософії та від-
повідно складання кандидатських іспитів з даних предметів. Відвідування 
пар з філософії та іноземної мови нагадує «ходіння по муках». Хто хотів, 
той вже вивчив філософію, тим паче – іноземну мову (11 років в школі і 6 
років у ВНЗ) для рівня написання кандидатської, а хто ні – того змусить 
це зробити життя і люди знайдуть ефективніші шляхи це зробити. Відвер-
то, це спадає на думку на останньому році навчанні в аспірантурі, коли 
зазвичай не вистачає доброго місяця-двох на закінчення чи оформлення 
роботи. Саме тоді пригадуються години відвідувань лекцій та семінарів з 
філософії та іноземної мови – чи не з’їдає цей процес більше часу, ніж при-
носить користі? Якщо для гуманітарних наук з великою натяжкою знання 
про детермінізм чи посибілізм на лекціях з філософії може бути «вкла-
денням» в подальший науковий розвиток, то для людини, яка захищатиме 
кандидатську, наприклад, з технічних наук, це абсолютно недоречна тра-
та часу. Відмова від додаткового безкоштовного вивчення іноземної мови 
для молодого науковця виглядає як певний нерозумний «виклик», проте 
формат перекладу «тисяч» слів навряд чи назвеш справжнім опануванням 
сучасної іноземної наукової мови. Сьогодні ж існуючий порядок речей 
більше тяжіє до відомого гасла освіти – для «загального розвитку». Чи не 
пора було б переглянути правило цього так званого «загального розвитку» 
і закінчити з ним на рівні школи, не кажучи вже про аспірантуру? Сучасна 
молодь не лінується вчитися чи повторювати, але вона, у порівнянні з мо-
лоддю 80-90-х, все наполегливіше шукає логічне зерно, власну користь і 
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мотивацію успішно продовжувати навчання. В таких умовах не варто роз-
мінюватися на не завжди ефективну трату часу. Ніхто не проти вчити іно-
земні мови, але якщо стоїть питання знання іноземної мови на рівні B2, то 
напевно МОН України має заключати договори про навчання аспірантів 
у тих організаціях, які мають право надати відповідні сертифікати після 
закінчення навчання. Відкритим тут залишається питання дітей, які свого 
часу здали ЗНО з іноземної мови – логічно, що набрані бали якось мають 
корелюватися з цими рівнями. Який бал ЗНО може відповідати рівню B2? 
Відкрите питання і щодо переможців олімпіад, хоча б на Всеукраїнському 
рівні? Принизливо виглядає ситуація коли випускники ВНЗ, які навчалися 
на філологічних факультетах, після отримання диплому автоматично не 
мають документ про рівень В2.   

По-сьоме, відміна здачі кандидатського іспиту по спеціальності. Лю-
дина, отримавши, диплом магістра (якому передувало 5-6 років навчання) 
і склавши вступний іспит із спеціальності до аспірантури через декілька 
років має знову проходити подібну процедуру. Мета складання кандидат-
ського іспиту така ж загадкова і містична, як і Бермудський трикутник. 
Замість того щоб раціонально підійти до використання часу, відведено-
го для написання дисертації, людина вкотре відкладає всі справи задля 
проходження цього іспиту.  Моментами складається таке враження, що 
наші освітяни розробили чи не цілу екскурсійну програму з примусовим 
відвідуванням різноманітних і, головне, не потрібних атракцій, які лише 
заважають досягненню основної мети аспіранта. 

По-восьме, збільшення терміну навчання. В умовах таких «американ-
ських гірок», які наразі існують, не важко здогадатися, що 3 роки, які були 
відведені до цьогорічних реформ виглядали кумедно, але по суті і 4 роки 
для написання дисертації є недостатнім терміном, якщо ми звісно акцен-
туємо увагу на якості виконаних наукових робіт. Під час першого року 
навчання аспіранту, окрім складання кандидатських іспитів, необхідно 
розробити зміст і структуру дисертації, написати ті розділи, які містять 
методичні і методологічні розробки, а також сформувати джерельну базу, 
опрацювати її і зіткнутися з певним переліком об’єктивних проблем видо-
бування інформації, які має кожен фахівець, незалежно від галузі дослі-
джень. Упродовж другого – третього року навчання, з урахуванням нових 
вимог до захисту кандидатських дисертацій аспірант має опублікувати 
статті (це при тому, що процес прийому і редагування однієї іноземної 
статті може тривати більше року), а також завершити написання тексту 
дисертації. Четвертий рік залишається для іспиту зі спеціальності, додат-
кових іспитів (якщо необхідно), остаточного вичитування і оформлення, 
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можливих впроваджень роботи, збору величезної кількості документів, 
попереднього захисту і врешті решт – самого захисту. Ідеальний план, 
який, проте, не так просто втілити в життя. Зважаючи, у тому числі, і на 
реальні фінансові і соціально-економічні умови життя науковця.

По-дев’яте, відкритим залишається питання наукометричних баз типу 
Scopus чи Web of Science. З однією сторони – публікації в зазначених ба-
зах – логічні і на благо, наче б то, якості робіт і підвищення статусу нау-
ковця. Але є і інша сторона медалі… Перша із них – це рівень розвитку 
тієї чи іншої науки, рівень її світової актуальності та затребуваності. Ми 
впевнені, що всі науки є важливими. Проте, історично склалося так, що 
у певний період розвитку людства актуальність одних наук зростає, а ін-
ших – спадає і цей фактор необхідно враховувати. Це наче олімпійські 
та неолімпійські види спорту. Досить кумедний вигляд свого часу мали 
виступи «ямайських бобслеїстів» чи «венесуельських біатлоністів». Так 
само наразі виглядають науки, які мають лічені журнали з переліку вище 
перерахованих баз у країнах  Центральної Європи, не кажучи вже про 
Україну. Єдине, що відрізняє ці два приклади – це те, що перших ніхто не 
змушував приймати участь у змаганнях, а від других таку «участь» вима-
гають. Відповідно, якщо і далі притримуватися спортивної тематики, то 
МОН, м’яко кажучи, порушив правила «fair play». Другий аргумент – це 
світове визнання, яке начебто має з’явитися після публікацій в цих жур-
налах. Якщо в одних науках існує брак журналів, а в інших їхня кількість 
дорівнює кількості медуз в серпневий період в Залізному порту – то яким 
чином порівнювати індекси, відслідковувати цитування у представників 
різних галузей знань і чи буде ця оцінка коректною? Ну і по-третє, якщо у 
вище зазначених базах присутні журнали, які публікують статті за гроші 
(наприклад, китайці масово наразі це використовують), то якість та світо-
ве визнання подібних видань та їх авторів апріорі нівелюється. Відповід-
но, перш ніж запроваджувати певні зразки оцінювання наукового рівня 
фахівців, варто зважувати всі «за» і «проти» виходячи з реальної ситуації 
для України та її дослідників сьогодні.       

По-десяте, мотивація. Даний аспект є ключовим для діяльності 
будь-якого роду, у т.ч. і навчання в аспірантурі. Він повинен враховувати 
роботу всіх людей, які напряму пов’язані з даною формою навчання. Мож-
на казати про ентузіазм, самоорганізацію та фанатизм, проте це категорії, 
які здатні підтримувати освіту і науку в «духовному» плані. Аспірантура 
потребує реальних капіталовкладень – і в стипендії аспірантів, і в достой-
ні виплати науковим керівникам, а також фахівцям, що читають курси з 
предметів найвищої кваліфікації.  Нобелівські лауреати, на яких акцентує 
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увагу держава, не можуть виростати як гриби на галявині. Необхідно роз-
плющити очі і подивитися на речі реально. Про який статус можна казати, 
якщо касир в супермаркеті отримує в 2 рази більшу зарплату, чим моло-
дий науковець? Який статус освітян – викладачів провідних українських 
ВНЗ, які змушені десятиліттями проживати зі своєю сім’єю чи не в тому ж 
гуртожитку, що і його студенти? І це ще вважається непоганою ситуацією. 
Яка мотивація, окрім власних уподобань, вбачається в такому навчанні 
та у виборі професії освітянина-науковця? Крокуючи до західних норм, 
рівня та вимог до освітянина та науковця, державні чиновники забувають, 
що в Європі чи Північній Америці диплом магістра і особливо кандидата 
наук (доктора філософії) не може оцінюватися на рівні касирів супермар-
кетів. А в Україні наразі цей рівень не то що однаковий, він вдвічі нижчий.  

Висновок. Освіта і наука є майбутнім розвитку будь-якої країни, і ас-
пірантура, як третій рівень освітньої підготовки, є ключовим елементом 
у продукуванні висококваліфікованих кадрів. Проте, наразі стан коми, в 
якому знаходиться аспірантура (та й наука і освіта загалом), є одним з тих 
боязних дзвіночків, який вказує на реальний стан справ у країні. Сьогодні 
мова має йти про донесення найважливіших щоденних проблем органі-
зації наукової праці до чиновників та суспільства в цілому. Це не означає 
порушити все і побудувати систему з нуля. Але є речі, яких слід позбутися 
негайно, проте замінити їх не ефемерними базами даних, про які ніхто 
чітко не може відповісти ані з кола науковців, ані з кола чиновників від 
МОН, закордонними стажуваннями, в які тепер обов’язково слід думати 
як потрапити, а ефективними змінами на користь заохочення і мотивації 
тих людей, які здатні віддати свої здібності чи власні  сили служінню на-
уці і освіті – накопиченню і поширенню нових знань в українському су-
спільстві. Попри зрозумілі  перешкоди процесу будь-яких змін, необхідно 
щоб кожен з нас міг висловити і свою думку щодо організації аспірантури 
як важливої форми навчання майбутніх науковців. Можливо, висвітлені 
у даній статті думки та поради будуть корисними для працівників МОН, 
студентів, аспірантів, науковців, які бажають змін на краще.
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ПІДГОТОВКА  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ПЕРІОД 
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Веселова Л.Ю., 
 Одеський державний університет внутрішніх справ

Дату підписання в 2016 році нового Закону України «Про вищу освіту» 
можна вважати початком реформування освітньої системи в Україні. При-
писи Закону України «Про вищу освіту» в своїй більшості – це апробовані 
норми європейських університетів, але новели для українських ВУЗів. Єв-
ропейська інтеграція вищої освіти України є одним із важливих держав-
них напрямів. Такий підхід вимагає від усіх задіяних осіб в цьому процесі 
усвідомлення поставлених цілей та передбачуваних результатів, ймовірних 
ризиків та проблем, які будуть виникати через кардинальні зміни усталених 
підходів під час реформування вітчизняної освітньої системи.

Певною особливістю реформування освіти в Україні є той момент, що 
вищим учбовим закладам необхідно самостійно розробляти освітні (освіт-
ньо-професійні чи освітньо-наукові) програми. Адже однією із головних за-
сад законодавчого документу є автономія вищого навчального закладу. Що 
означає – самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчально-
го закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, орга-
нізації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, 
економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у 
межах, встановлених Законом України «Про вищу освіту» [1, ст. 1]. Стосовно 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі 
(ад’юнктурі), тут також від вищих навчальних закладів очікується самостій-
ність щодо розробки освітньо-наукової програми та навчального плану, що 
затверджується вченою радою вишу для кожної спеціальності [2]. Відповід-
но до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових устано-
вах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 
№ 261 підставою для присудження ступеня доктора філософії, крім публіч-
ного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, є успішне виконання 
здобувачем освітньо-наукової програми. Наукова складова освітньо-науко-
вої програми оформляється у вигляді індивідуального плану наукової робо-
ти аспіранта (ад’юнкта) і є невід’ємною частиною навчального плану аспі-
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рантури (ад’юнктури). Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне 
виконання аспірантом (ад’юнктом) його індивідуального навчального  
плану [2]. Зарубіжна практика демонструє, що вимоги до змісту вищої 
освіти можуть варіюватися від вільного вибору здобувачами майже всіх 
навчальних дисциплін до чітко визначеного їх переліку та наповнення. У 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) прописані 
в загальному вигляді вимоги до освітньо-наукової програми та навчального 
плану. А саме, зазначені обов’язкові складові що передбачають набуття ас-
пірантом (ад’юнктом) певних компетентностей відповідно до Національної 
рамки кваліфікацій, визначено їх орієнтовний обсяг у навчальному плані. 
Також вказано межі щодо кредитів для навчального плану та зазначено, що 
індивідуальний навчальний план аспіранта (ад’юнкта) повинен містити пе-
релік дисциплін за вибором аспіранта (ад’юнкта) в обсязі, що становить 
не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС [2]. З цього ви-
пливає, що навчальні плани  для здобувачів вищої освіти ступеня докто-
ра філософії з однієї і тієї ж спеціальності в вищих навчальних закладах 
можуть мати зовсім різне наповнення щодо навчальних дисциплін. Зазна-
чений момент може викликати незручності під час переведення здобувача 
вищої освіти ступеня доктора філософії з аспірантури (ад’юнктури) одного 
вищого навчального закладу в інший. 

На наш погляд, було б за доцільно все ж таки визначити конкретний об-
сяг (кредити ЄКТС) навчального плану аспіранта (ад’юнкта) та рекоменду-
вати для всіх вищих навчальних закладів перелік навчальних дисциплін, які 
не входять до списку навчальних дисциплін за вибором аспіранта (ад’юнк-
та). Безсумнівно це не єдиний момент, який потребує обговорення та уваги, 
адже реформування це довгий і клопітний процес, який вимагає апробації 
нових норм, сил та бажання від всіх його учасників.

Література: 
1. Про вищу освіту  : закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електро-

нний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
– Назва з екрану.

2.   Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-
софії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 
: постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 [Електро-
нний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-
2016-%D0%BF – Назва з екрану.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ  
НАУКОВИХ КАДРІВ

Мямлін С.В. 
Дніпропетровський національний університет 

залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Підготовка наукових кадрів, безумовно, є невід’ємною складовою загаль-
ної системи освіти. Особливо це набуває значення при інтеграції вітчизня-
ної системи підготовки кадрів у європейський освітній простір. Тому адап-
тація національної системи підготовки наукових кадрів набуває особливого 
значення і представляє собою актуальне науково-прикладне завдання.

Як відомо, підготовка наукових кадрів складається з декількох важли-
вих складових, що включають в себе в основному  теоретичні та експе-
риментальні дослідження, а інколи і створення дослідних зразків, якщо 
це стосується технічного напрямку. Безумовно, на кожному етапі наукової 
роботи при підготовці матеріалів для дисертацій крім саме досліджень 
здобувач формалізує і оприлюднює поточні та остаточні результати у ви-
гляді наукових праць. Тому саме здатність, а точніше спроможність, вико-
нувати повне чи часткове дослідження науково-прикладного завдання чи 
проблеми і є одним з головних чинників успішного виконання дисерта-
ційного дослідження здобувачем наукового ступеня.  Здатність та готов-
ність здійснювати наукову роботу формується ще в студентській навчаль-
ній програмі, а саме при засвоєнні навчальних дисциплін, що пов’язані 
з розвитком навичок дослідницької діяльності. Бажано, щоб відповідні 
навчальні курси передбачали не тільки поглиблене вивчення можливих 
методів дослідження,  включаючи філософські методи  пізнання, а також 
давали методологію творчої (інженерної) діяльності. І тут важливо орга-
нічно поєднувати теоретичні знання та практичні навички з вмінням кори-
стуватися і необхідними методами дослідження, і засобами оприлюднен-
ня отриманих результатів наукових досліджень. Тому що успішним може 
вважатися вчений, який володіє різноманітними навичками та вмінням 
виконувати дослідження й презентувати його результати, а в ідеалі ще й 
бути здатним популяризувати наукові знання і здійснювати комерціаліза-
цію власних розробок. 

Фахівці не прийшли до однієї загальної думки щодо єдиного алгорит-
му або «рецепту» формування особистості вченого, який би відповідав 
сучасним вимогам з огляду на інтеграцію у європейський та світовий на-
уковий простір.
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Безумовно, часи вчених – одиночок давно минули і більшість дослі-
джень здійснюється в науково-дослідних лабораторіях або на кафедрах 
університетів колективно. І в цьому є свої переваги і недоліки, особливо, 
коли немає чіткого розділення творчої участі виконавців в загальному ре-
зультаті. В таких випадках, а, на думку автора, взагалі завжди, створення 
та розвиток наукових напрямків і формування наукових шкіл цілком має 
здійснюватися науковими керівниками і засновниками цих наукових шкіл. 
Саме науковий керівник формує не тільки наукову, а й органічну твор-
чу атмосферу в своєму дослідницькому колективі. Нажаль, є приклади, 
коли видатні вчені не тільки не залишали після себе наукового спадку для 
розвитку учнями наукової школи, а навпаки, створювали антагоністичні 
відносини між членами наукової школи, далекі від органічної і плідної 
співпраці. Але, здебільшого, справжній вчений не тільки формує міцний 
колектив однодумців, здатних для вирішення складних наукових завдань 
та проблем. Такі вчені й є зразком формування наукового світогляду в 
своєму колективі й в суспільстві, як через механізм підготовки наукових 
кадрів, так і через популяризацію наукових знань.

Таким чином, у всі часи провідні вчені  в різних галузях знань були й за-
лишаються провідниками  загального інтелектуального рівня суспільства 
через провадження актуальних наукових досліджень і підготовку науко-
вих кадрів, але необхідно враховувати сучасні світові тенденції та вимоги 
як до рівня самих досліджень, так і до здобувачів наукових ступенів.
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СУТНІСТЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ 

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Торкут Н.М.,
Класичний приватний університет

Зміни, що відбуваються у вітчизняній вищій освіті під час її рефор-
мування, мають системний характер. Охоплюючи всі рівні академічної 
вертикалі, вони впливають і на структурування освітньої парадигми, і 
на організацію навчального процесу, його змістовий контент та цільові 
пріоритети. Важливу роль при цьому відіграє імплементація зарубіжного, 
зокрема європейського, досвіду, стосовно якого, однак, слід пам’ятати за-
стереження Х. Ортеги-і-Гассета: «На чужині варто шукати інформації та 
аж ніяк не моделей»1. Тож, трансформація освітньої парадигми має супро-
воджуватися серйозною науковою рефлексією щодо кореляції західних 
традицій, моделей і конвенцій з тими соціокультурними і геополітичними 
викликами, що постали сьогодні перед українським суспільством. 

Насамперед необхідно з’ясувати, яким чином освітні новації, зокрема 
запровадження системи підготовки докторів філософії, мають корелювати 
з тією моделлю університету, що найбільшою мірою відповідає нагаль-
ним потребам державо- і націєтворення. Ігнорування гостроактуальних 
проблем та сором’язливе замовчування тих загроз, які приховує постко-
лоніальна і посттоталітарна за своєю суттю ментальність нашої постге-
ноцидної нації, небезпечні тим, що створюють об’єктивні передумови для 
симулякризації реформ у сфері освіти. 

З часів появи перших університетів їхня головна місія полягала в тому, 
щоб зберігати та постійно примножувати знання і культурну спадщину 
людства, стимулювати пізнання світу, формуючи інтелектуально-духовну 
особистість. Протягом двох попередніх століть західна цивілізація запро-
понувала декілька моделей Університету, які пройшли випробування жит-
тєвою практикою та продемонстрували свої сильні й слабкі сторони. 

Перша модель – гумбольдтівська – вбачає в Університеті охоронця націо-
нальної культури, що має відповідати за формування національної ідентич-
ності та збереження культурних кодів етносу. Друга модель – наполеонівська 
– орієнтується на підготовку професіоналів і технічних кадрів, здатних обслу-
говувати державу, задовольняючи її потреби. Третя модель – англосаксонська 
1 Ортега-і-Гассет Х. Місія університету // Ідея Університету. Антологія. – Львів : 
Літопис, 2002. – С. 71.
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– запропонована Дж.Г. Ньюменом, який розглядав Університет як спільноту 
мислителів, відповідальних за циркуляцію думки у масштабах цілої країни. 
Ця модель не визнає жодних утилітарних і прагматичних чинників та ґрун-
тується на ідеї елітаризму освіти, а університетська спільнота постає в ній 
вільною від будь-яких географічних чи темпоральних обмежень. 

Критично осмислюючи сформовані попереднім досвідом моделі 
Університету та практику їхнього втілення в життя, Х. Ортега-і-Гассет ви-
діляє три складові університетської освіти: 

1. передання культури,
2. навчання професій,
3. наукові дослідження і плекання нових науковців.2

Варто звернути увагу на той факт, що на перше місце філософ ставить 
функцію вивчення і передання культури. «Життя – це хаос, дика пуща, 
плутанина. Людина губиться в ньому. Та її розум реагує на це відчуття 
катастрофи й розгубленості: розум працює, щоб знайти в пущі «стежки» 
й «дороги», тобто ясні й сталі уявлення про всесвіт, незаперечні переко-
нання щодо того, якими є речі і світ… Культура – те, що вирятовує з жит-
тєвої катастрофи, вона дозволяє людині жити так, щоб її життя не стало 
безглуздою трагедією чи повним здичавінням»3.

Отже, доктор філософії як випускник Університету, на якого покладаєть-
ся місія плекати наступні покоління студентів і науковців, має бути насам-
перед людиною культури. Недооцінка ролі культурного компоненту при-
ховує серйозну загрозу: фахівець, що отримує лише прагматично орієнто-
вані знання, не здатний виходити за межі вузької  спеціалізації, а отже й не 
спроможний стати представником інтелектуально-духовної еліти, яка має 
аналізувати проблеми суспільства, прогнозувати ризики і виробляти стра-
тегії протистояння викликам. Такого вузького спеціаліста, як наголошує 
Ортега-і-Гассет, «не можна назвати освіченим, оскільки він є абсолютним 
невігласом в усьому, що не входить до його профілю; але він і не абсолют-
ний невіглас, адже все-таки він є “людиною науки” і досконально знає свій 
крихітний куточок Всесвіту. Його можна було б назвати “ученим невігла-
сом”, і це дуже серйозно. Це значить, що в усіх питаннях, де він некомпе-
тентний, він поведеться не як людина, незнайома зі справою, а навпаки – з 
амбіціями, притаманними знавцеві й фахівцю. … Як убого й обмежено він 
мислить, оцінює, діє! Усі ці типові риси людини маси досягають апогею 
сáме в цих вузькопрофільно кваліфікованих людях».4 
2 Там само. – С. 80. 
3 Там само. – С. 76.
4 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://
www.e-reading.club/chapter.php/43015/12/Ortega-i-Gasset_-_Vosstanie_mass.html
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У зв’язку з цим бачиться доцільним до системи ключових компетенцій, 
які має набути під час навчання майбутній доктор філософії, додати ще 
одну – соціокультурну. Ця компетенція бачиться як інтегральна складова 
його макро- та мікроідентичностей. 

Макроідетичність включає, з одного боку, усвідомлення особистістю 
власної приналежності до світової спільноти фахівців певної галузі наук, 
а з іншого боку, її спроможність бути людиною культури, інтелектуалом 
та інтелігентом. Будучи, по суті, антиподом посередності, або «людини 
маси», яка є зручним об’єктом маніпуляцій і тотального контролю, такий 
індивід має духовні сили, аби опиратися спокусам цілковитої прагматиза-
ції цілей, коли продукуванням знань керують закони ринку, що більше за-
цікавлений у прибутках, ніж у розвиткові мислення, збереженні чи прим-
ноженні нематеріальних цінностей.

Мікроідентичність доктора філософії безпосереднім чином корелює з 
його власною екзистенцією. Він має усвідомлювати себе частиною пев-
ної національно-культурної спільноти та сприймати таку приналежність 
як аксіологічно вагомий компонент власного «я», як позитивний модус 
свідомості.

Формуванню соціокультурної компетенції, як думається, може сприяти 
включення до основних змістових модулів підготовки на третьому освіт-
ньо-науковому рівні таких гуманітарних дисциплін, як «Історія ідей» та 
«Україна в контексті Західної цивілізації». 

Перша з них покликана сприяти формуванню макроідентичності док-
тора філософії як науковця, що при розв’язанні конкретних складних інте-
лектуальних задач, здатний бачити і адекватно оцінювати їхнє місце у за-
гальній картині сучасної цивілізації та універсумі в цілому. Це допоможе 
йому протистояти сумнозвісній тенденції перетворення ідеї корисності 
знань в ідею корисливості, проти чого свого часу застерігали Х. Орте-
га-і-Гассет і Г. Арендт. Наш час і наша ситуація потребують такого док-
тора філософії, чий інтелектуальний горизонт не обмежується виключно 
параметрами його спеціалізації – будь то фізика, генетика чи лінгвісти-
ка, а постійно розширюється, рухаючись у просторі культури. При цьому 
культура розуміється не просто як джерело інформаційних відомостей і 
фактів, які треба включити до свого ерудиційного арсеналу, чи як сховище 
«напівфабрикатів смислів» (термін М. Мамардашвілі). Вона постає як ге-
нератор «тривалого переживання», в процесі якого відкриваються зв’язки 
між різними фрагментами людського буття та досвідом цивілізації, по-
роджуються нові смисли, актуалізація яких здатна завадити атрофії цілей 
наукового пошуку. Зберігаючи людське в людині, саме культура, з її апе-
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ляцією до душі, серця та естетичного начала, протистоїть дегуманізації 
світу, служить своєрідним запобіжником перетворення науки на загрозу 
цивілізації. 

Специфіка «Історії ідей» полягає в тому, що за своєю ессенціальною 
сутністю вона є інтегративною міждисциплінарною сферою знань, яка 
акумулює інтелектуально-духовний досвід, накопичений різними наука-
ми та представлений у різних сферах життя від культури, релігії і політики 
до ментальних стереотипів, моди, побуту і повсякденності. Історія ідей, 
як наголошував А. Лавджой, намагається «використати власний особли-
вий аналітичний метод для розуміння того, як народжуються і поширю-
ються нові уявлення та інтелектуальні віяння, допомогти пояснити психо-
логічні аспекти трансформації і впливовості популярних ідей»5. Розробка 
навчального курсу для докторів філософії може здійснюватися з ураху-
ванням спеціалізації, що визначає вибір ключових ідей. Втім, доцільні-
шим бачиться включення історії ідей як обов’язкового змістового модулю 
до навчальних планів незалежно від сфери наукових інтересів аспіранта. 
З одного боку, ця дисципліна, демонструючи органічну цілісність універ-
суму культури і цивілізації, розширює інтелектуальний кругозір особи-
стості, збагачує ерудицію і потенційно здатна підводити до розуміння 
дійсності не тільки в емпіричних аспектах, але і у формах евентуального, 
гіпотетичного, актуально можливого. У такий спосіб формується істинна 
освіченість, «відсутність якої унеможливлює самостійність буття людини, 
її незалежність від повсякчасної кон’юнктури»6.

З іншого боку, історія ідей постає навдивовижу продуктивним засо-
бом формування методологічного плюралізму, що є вкрай важливим 
для сучасного постмодерного мислення. Адже, усвідомлення складних 
траєкторій трансформації культурної семантики певної ідеї в контексті 
домінуючих в ті або інші часи інтелектуальних тенденцій та неусвідом-
лених ментальних звичок дозволяє краще зрозуміти сам характер тих 
мисленнєвих процесів, які розгортаються в лабіринтах людської думки. 
Специфічний аналітичний метод історії ідей дає можливість прослідкува-
ти, як двозначність сакраментальних понять породжувала непроясненість 
та несподівані асоціації, впливала на розвиток доктрин і «підштовхувала 
непомітну трансформацію однієї модної думки в іншу, інколи повністю 
їй протилежну»7. Завдяки цьому створюється питомий ґрунт для розвит-
5  Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи / Пер. с англ. В. Софронова-Антомони. 
– М. : Дом интеллектуальной книги, 2001. – С. 7.
6 Кримський С. Ранкові роздуми. – Київ: Майстерня Білецьких, 2009. – С.27.
7  Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи / Пер. с англ. В. Софронова-Антомони. 
– М. : Дом интеллектуальной книги, 2001. – С. 5.
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ку модусу інноваційної діяльності науковця, стимулюється його критичне 
мислення, підживлюється креативність та підвищується його адаптив-
ність до нових умов і несприятливих обставин.

Друга дисципліна – «Україна в контексті Західної цивілізації» – націле-
на на формування мікроідентичності або індивідуальної ідентичності док-
тора філософії як репрезанта вітчизняної науки, представника української 
інтелектуально-духовної еліти. Саме такий тип ідентичності є екзистен-
ційно важливим для молодого науковця, оскільки мотивує його до реалі-
зації своїх здібностей і набутих навичок у рідній країні, попри економічні 
негаразди, життєві проблеми та спокусливі пропозиції із закордону. 

Складність поточної ситуації ставить на часі розв’язання комплексу важ-
ливих завдань, що націлені на подолання негативних тенденцій, які сфор-
мувалися в нашому суспільстві внаслідок недооцінки ролі  гуманітарного 
аспекту та відсутності повноцінної і дієздатної інтелектуально-духовної 
еліти. Розмита національна ідентичність, зруйнована система передачі й 
відтворення культурних кодів та потужний інформаційний вплив сусід-
ньої держави – усе це спричинило дегенеративні процесі в ментальному 
полі української нації, що негативно позначилися і на її духовній аурі.

До соціокультурних практик, які останнім часом стимулювали ці нега-
тивні процеси в Україні, належать: реанімація патерналістських настроїв, 
відчуження окремої людини і цілих соціальних груп від самостійного і 
свідомого прийняття рішень, планомірне і послідовне викорінення почут-
тя спільної історичної долі нації. «Перший крок до ліквідації нації, – на-
голошує М. Кундера, – стерти її пам’ять. Знищити її книги, її культуру, 
її історію; потім написати нові книги, створити нову культуру, вигадати 
нову історію. Поволі нація забуватиме, якою вона була та якою вона є. 
Світ забуде її ще швидше»8.

Таке переформатування масової свідомості здійснювалося шляхом де-
конструкції уявлень нації про її минувшину. Протягом 2010-2013 років 
послідовно втілювався в життя відомий вислів Джорджа Оруела,: «Хто 
контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє – 
контролює минуле»9.

Переписування підручників історії, закриття Інституту пам’яті, агресив-
не завантаження колективного підсвідомого деструктивними символами, 
міфами та ідеологемами, сприяло тому, що частина суспільства виявилася 
нездатною протистояти етнокультурній маргіналізації, перетворилася на 
ідеальний об’єкт маніпуляції та виявилася неспроможною опиратися ре-

8 Kundera M. The Book of Laughter and Forgetting. – N.Y.: Penguin, 1986. – P. 159.
9 Orwell G. 1984. – N.Y.: Signet, 1977. – P. 204.
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пресивним діям. Це, зрештою, і призвело до трагічних подій в Криму та 
на сході України. 

За таких обставин особливої ваги набуває роль інтелектуально-духов-
ної еліти, яка має виконувати реанімаційні функції щодо консолідації со-
ціуму та остаточного формування політичної нації. Спроможність сучас-
ного українського доктора філософії усвідомити вагомість власної місії і 
відповідальності перед історією своєї країни значною мірою залежить від 
органічного поєднання макро- і мікроідентичності в структурі його осо-
бистості. Тільки людина культури, яка відчуває зв’язок з духовним корін-
ням свого народу та може актуалізувати його культурні ресурси, здатна 
протистояти диктату прагматизму і спокусам академічної еміграції, а та-
кож виробляти стратегії подолання кризових тенденцій. 
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СУБ’ЄКТНІСТЬ ПОЗИЦІЇ АСПІРАНТА ЯК ОСНОВА 
ФОРМУВАННЯ ЙОГО МОБІЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Франчук Т.Й.
 Камянець-Подільський національний університет

У системі реформування освітньої галузі найбільш ефективними аген-
тами змін будуть виступати молоді викладачі, які належать до інтелекту-
альної еліти, формують свою компетентність у складний період переходу 
на нову особистісно орієнтовану формулу освіти, інтегруючи освітню та 
дослідницьку діяльність. 

Аналіз ефективності системи освіти рівня аспірантури вказує на те, що 
вона є продовженням класичної системи професійної освіти нижчих рів-
нів і ввібрала в себе її базові характеристики з визначенням домінанти за 
науковою діяльністю. Оновлений варіант системи, відповідно програми 
підготовки доктора філософії (PhD), значно збільшує питому вагу освіт-
ньої, що класифікується як базова умова переходу на стандарти компе-
тентнісної професійної освіти у ВНЗ, однак ситуація не зміниться, якщо 
освітній складовій навчання в аспірантурі не забезпечити реальний ком-
петентнісний підхід, а не декларативний, виписавши попредментні компе-
тенції аспіранта, залишивши традиційний інформаційно-репродуктивний 
метод викладання і оцінювання, закономірно культивуючи об’єктність по-
зиції аспіранта. Подолання традиційного формалізму варто класифікувати 
як стратегічний  вектор модернізації системи науково-освітньої діяльності 
аспіранта, підготовки його до успішної викладацької діяльності за стан-
дартами компетентнісної освіти.

Зміна освітньої парадигми – це не зміна лозунгів, оновлення змісту, а, 
насамперед, зміна її цільового спрямування (відповідно, результуючого 
компоненту), технологій організації діяльності, моделі взаємовідносин 
учасників навчального процесу (з суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні). 
Виходимо з позиції, що головною умовою ефективності освіти будь-яко-
го рівня за європейськими стандартами є забезпечення позиції того, хто 
вчить, та того, хто вчиться як суб’єктів освітнього процесу, що інтеграль-
но формує мобільність випускника, здатність до професійної діяльності в 
умовах, що постійно змінюються, а відтак і перманентного професійного, 
особистісного розвитку та саморозвитку. 

Не можна програмувати систему підготовки спеціалістів найвищого 
рівня як автономну самодостатню, в основу має бути закладений підхід, 
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який, з одного боку, забезпечить наступність навчання, систематизацію 
цінних навчальних та професійних досягнень попередніх етапів, активу-
ючи механізми неперервності освіти впродовж життя, з іншого – закладе 
правильні орієнтири, валіну основу для майбутньої викладацької діяль-
ності на компетентнісній основі, а відтак і запрограмує професійну ді-
яльність майбутнього вчителя за цією ж освітньою парадигмою (принцип 
взаємозалежності систем).

Важливо подолати проблеми традиційної підготовки викладачів ви-
щої школи, які обумовлені особливостями інформаційно-репродуктивної 
(знаннєвої) системи освіти, за якою найвищу цінність складали фахо-
ві знання, які можна було викладати у будь-який зручний для викладача 
спосіб. Викладацька компетентність буде ефективно формуватися, якщо в 
системі освіти базовим орієнтиром (а відтак і критерієм діагностики яко-
сті) буде формування умов, сприятливих для розвитку і нарощування рівня 
суб’єктності позиції майбутнього викладача-науковця, а відтак, і ефектив-
ності процесу професійного та особистісного саморозвитку, індивідуалі-
зації його траєкторії.  Важливо забезпечити адекватну стимулювально-о-
рієнтувальну основу навчання, за якою майбутній викладач-науковець ще 
на початку навчання буде розуміти, що від рівня його компетентності буде 
залежати здатність працювати в освітній системі (в ситуації посилення 
принципів елективності), постійного діагностування якості професійної 
діяльності, диференціації матеріальної винагороди в залежності від якості 
діяльності за результатами незалежної комплексної діагностики).

Формування індивідуальної траєкторії розвитку компетентності аспі-
ранта є головним орієнтиром модернізації  освіти всіх рівнів. У цьому 
контексті інноваційні освітні стандарти та технології для педагога, що 
формує свою компетентність, визначаються і програмуються як ціль і за-
сіб організації навчальної діяльності одночасно (в іншому випадку – про-
вокується традиційний конфлікт систем).

Виходимо з позиції, що компетентнісна освіта – це не реформований 
варіант класичної, вона принципово інша: відмінність стосується  концеп-
ції,   функціональної моделі, а відтак і технології її реалізації, критеріїв 
та методик діагностики. Професійну компетентність викладача-науков-
ця трактуємо як оптимальний комплекс знань та вмінь, сформованих на 
основі «Я-концепції», які трансформуються у його досвід і інтегрально 
визначають здатність до продуктивної професійної діяльності в умовах, 
що постійно змінюються. Відповідно, компетентнісну освіту  з підготовки 
докторів філософії трактуємо як систему організації діяльності, основним 
суб’єктом якої виступає аспірант, що визначає власну траєкторію освіт-
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ньо-наукового розвитку, оптимальну для його потенціалу та стартових 
можливостей, формуючи позицію мобільного суб’єкта перманентного на-
укового, освітнього саморозвитку.

Вважаємо, що зазначена мета може бути реалізована, якщо в основу 
змістової та структурної побудови системи формування професійної ком-
петентності доктора філософії будуть покладені принципи компетентніс-
ної освіти: І.Принцип інтеграції всіх складових (наукова робота, навчан-
ня, самоосвітня діяльність, педагогічна практика) та суб’єктів (викладачі, 
науковці, консультанти, методисти) науково-освітньої і підпорядкування 
їх чітко визначеним цілям формування висококваліфікованого доктора фі-
лософії за відповідним фахом. 2.Принцип поетапної реалізації програми 
підготовки через виділення системоутворюючих блоків компетентностей 
і структурування їх на основі логіки формування спеціаліста з відповід-
ним діагностичним інструментарієм. 3.Принцип забезпечення суб’єктно-
сті позиції аспіранта на основі індивідуальної траєкторії  розвитку в за-
гальній структурі запрограмованої науково-освітньої діяльності.

Це обумовлює необхідність переосмислення сутності, логіки, змістової 
основи освітньої діяльності аспіранта. Надзвичайно важливим є перший 
етап навчання в аспірантурі, який повинен починатися з забезпечення ро-
зуміння цілісної системи освіти означеного рівня, програми професійної 
підготовки, осмислення її стратегічних цілей, логіки, динаміки поетапної 
реалізації, а також суттєвих відмінностей з навчанням на попередніх освіт-
ніх рівнях. Уже на першому етапі навчання аспірант повинен мати конкрет-
ні орієнтації стосовно таких позицій: 1. Модель випускника аспірантури, 
в якій інтегруються наукові та викладацькі компетенції за відповідним фа-
хом, діагностичний інструментарій, який визначає рівень відповідності мо-
делі на проміжних та завершальному етапах навчання. 2.Логіка та загальна 
програма процесу формування освітньо-наукової компетентності: повна 
програма (зміст, умови, критерії і т.д.). Важливо чітко усвідомлювати, що 
складає ядро науково-викладацької компетентності. 

Наступний етап – процес комплексної діагностики та самодіагностики 
за всіма параметрами, що представляють найвищу цінність у майбутній 
професії і зафіксовані у моделі випускника з тим, щоб кожен аспірант мав 
можливість визначити свій актуальний рівень розвитку, реальну (потен-
ційну) здатність до науково-викладацької діяльності, розвитку. Фіксація 
стартових можливостей кожного дозволить не лише цілеспрямовано та 
обґрунтовано моделювати індивідуальну траєкторію розвитку у контек-
сті загальної навчальної програми та уніфікованих, об’єктивно заданих 
можливостей, а і відслідковувати реальну динаміку росту за ключовими  
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компетентностями. Це дасть можливість створити свій образ «Я- профе-
сіонал», означивши загальну модель випускника особистісними смисла-
ми, пріоритетами розвитку, і що саме головне – дозволить цілеспрямова-
но працювати над професійним, науковим, особистісним саморозвитком, 
оперативно реагуючи на актуальні проблеми, максимально орієнтуючись 
на власні потенційні можливості. Отож, аспіранти ще на початковому ета-
пі навчання мають знати концепцію, зміст, програму та конкретні методи 
діагностики, а також мати пакет діагностичних методик для самодіагнос-
тики, яку вони повинні мати можливість провести у разу потреби, напри-
клад, вивіряючи правильність індивідуальної траєкторії розвитку, ефек-
тивності навчального процесу.

За таких умов у процесі навчальної діяльності аспірант буде ставитись 
до навчальних дисциплін не до як самодостатніх елементів науково-ос-
вітньої підготовки рівня доктор філософії, тобто не просто засвоюва-
ти знання, необхідні для майбутньої професії, а на їх основі формувати 
компетенції, поетапно наближаючись до моделі успішного випускника. З 
другої сторони, аспіранту має бути наданий коридор свобод, який дасть 
можливість в умовах рамкової програми визначити власну траєкторію 
професійного становлення, максимально зважаючи на власні пріоритети, 
посилюючи суб’єктність позиції.

Компетентнісний підхід також буде забезпечувати здатність аспіранта 
до ефективних інтеграційних процесів. Наприклад, наукова діяльність 
аспіранта сприяє нарощуванню дослідницьких компетенцій, у структурі 
яких аналітична, діагностична, проектувальна, моделювальна діяльність, 
цінність яких важко переоцінити в організації власної освітньої діяльно-
сті (власне навчання як предмет дослідження). За таких умов аспірант 
буде виступати реальним суб’єктом інтеграції теорії і практики виклада-
цької діяльності, ініціатором пошуку можливостей практичної апробації 
розроблених моделей, схем, методик, технологій організації діяльності, а 
також визначення рівня готовності до практичної діяльності.  

Отож, наскрізними лініями всієї системи має бути поетапне формування 
науково-освітньої діяльності аспіранта у комплексі інтегральних базових 
показників якості, які об’єктивуються у моделі «Випускник» і мають чіт-
кий діагностичний інструментарій, що придає процесу цілеспрямованості, 
логіки, системності, чіткості  і, відповідно, забезпечує його усвідомленість.

Література
1. Закон України «Про вищу освіту». – 2014 – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://osvita. ua/legislation/law/2235/.
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ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ДОСЛІДНИЦЬКО-
ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСО-

ФІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Меняйло В.І., Ковтун О.О.
Запорізький національний університет

У даній роботі представлено результати опитування учасників Всеу-
країнської науково-практичній конференції «Підготовка докторів філо-
софії (PhD) в умовах реформування вищої освіти» (м.  Запоріжжя, 05-06 
жовтня 2017 р.). Дослідження проводилось науково-дослідною частиною 
Запорізького національного університету за участю Центра незалежних 
соціологічних досліджень (м. Запоріжжя) в період з 04 липня по 21 ве-
ресня 2017 р. шляхом он-лайн анкетування респондентів  за допомогою 
сервісів Google. 

Участь у дослідженні взяло 163 особи з 60 вищих навчальних закладів 
країни, з яких 100 осіб (61% ) - наукові науково-педагогічні працівники, 
51 (31%) - аспіранти, з них 23 (48%) - першого року та 22 (46%) - дру-
гого року навчання. Більшість опитаних – 108 учасників (66%)  є пред-
ставниками соціально-гуманітарних наук, 35 (22%) - природничих наук, 
20 (12%) - інженерно-технічних наук. Майже половина респондентів - 80 
(49%) мають стаж наукової, науково-педагогічної роботи понад 10 років, 
28 (18%) - від 3 до 10 років, 25 (15%) - до 3 років, 30 (18%)  – не мають.

Більшість опитуваних згодні (106 осіб) і скоріше згодні, ніж ні (44 осо-
би) з тезою, що дослідницько-інноваційна підготовка є важливою складо-
вою професійної діяльності майбутнього доктора філософії.

Щодо відповіді на питання: «Що, на Вашу думку, означає поняття «до-
слідницько-інноваційна діяльність»?», то 83 учасника визначають його як 
діяльність, результатом якої є щось нове («інновація») або діяльність із за-
стосуванням нових («інноваційних») форм та методів; 61 учасників акцен-
тують увагу на подальшому впровадженні результатів досліджень у практи-
ку, у тому числі на основі нових («інноваційних») рішень; 12 осіб в якості 
основної риси дослідницько-інноваційної діяльності зазначають комерціа-
лізацію отриманих наукових результатів, у тому числі на основі нових («ін-
новаційних») рішень; 7 учасників не дали чіткої відповіді на питання.

Сучасний рівень дослідницько-інноваційної підготовки в аспірантурі 
оцінили як високий – 20 осіб; вище середнього – 70 осіб; середній – 52 
особи; нижче середнього – 20 осіб і дуже низький – 1 особа. 

Свій особистий рівень підготовки до дослідницько-інноваційної діяль-
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ності оцінили як дуже високий – 24, вище середнього – 86, середній – 46; 
нижче середнього – 4 і дуже низький – 3 респонденти.

Інформація щодо власного досвіду участі науковців у різних видах до-
слідницько-інноваційної діяльності та труднощів, з якими вони стикались 
під час її проведення,  наведена у табл.1, табл. 2. відповідно.

Таблиця 1
Розподіл відповідей на питання: «Зазначте види робіт, в яких 
Ви брали особисту участь» (можливо декілька варіантів відповіді) 
 

№ Варіанти відповідей

Аспіранти 
всіх років 
навчання

Наукові, 
науково-

педагогічні 
працівники

N % N %

1
Підготовка статей до публікації у наукових 
виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних 

31 60,8 79 87,8

2 Підготовка проектних заявок на участь у 
грантових програмах 14 27,5 63 70,0

3 Підготовка запитів на участь у конкурсах 
дослідницьких проектів 8 15,7 59 65,6

4 Розробка заявок на отримання об’єктів 
права інтелектуальної власності 9 17,6 31 34,4

5
Презентація результатів власних 
досліджень на конференціях, семінарах, 
круглих столах

41 80,4 87 96,7

6 Участь у зарубіжних відрядженнях, 
стажуваннях 14 27,5 57 63,3

7

Участь у реалізації дослідницьких, 
освітніх, соціальних та ін. проектів, 
виконанні науково-дослідних робіт на 
замовлення сторонніх організацій

7 13,7 56 62,2

8
Участь у конкурсах наукових робіт, 
проектів для студентів, аспірантів, молодих 
учених 

24 47,1 51 56,7

9 Ділове спілкування іноземною мовою із 
зарубіжними фахівцями (очне або заочне) 16 31,4 46 51,1
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10 Розробка та (або) випуск інноваційної 
продукції 4 7,8 22 24,4

11
Розробка нових технологій, приладів, 
експериментальних зразків, методів, 
способів тощо

10 19,6 28 31,1

75% респондентів брали участь у… 5-и видах 
роботи

8-и видах 
роботи

Таблиця 2 
Розподіл відповідей на питання: «Які труднощі виникали 

у Вас під час виконання зазначених видів робіт?» 
(можливо декілька варіантів відповіді) 

№ Варіанти відповідей Аспіранти всіх 
років навчання

Наукові, 
науково-

педагогічні 
працівники

N % N %

1 Недостатній рівень володіння 
іноземною мовою 20 39,2 46 51,1

2
Недостатній досвід у написанні 
проектів, оформленні заявок, 
укладанні договорів

30 58,8 45 50,0

3
Недостатній рівень організації 
роботи дослідницької 
(проектної) групи

8 15,7 19 21,1

4 Невпевненість у своїх силах 18 35,3 3 3,3

5
Недостатній рівень організації 
роботи з боку ВНЗ та його 
структурних підрозділів 

12 23,5 34 37,8

6 Недостатній рівень знань та 
умінь 9 17,6 11 12,2

7 Брак інформації 17 33,3 27 30,0
8 Брак часу 20 39,2 59 65,6
9 Застаріле обладнання 13 25,5 35 38,9
10 Брак коштів 3 5,9 2 2,2
11 Інше - 3 3,3
12 Жодних труднощів не виникало 1 2,0 - -

Найрозповсюдженішими 
труднощами є… 

відсутність 
досвіду

часові 
обмеження

75% респондентів зазнають… до 4-х різних бар’єрів
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Результати ранжування учасниками опитування ключових компетент-
ностей за рівнем їх значущості для успішної професійної діяльності нау-
ковця представлено у табл. 3.

Таблиця 3
Ранжування компетентностей за рівнем їх значущості  

для успішної професійної діяльності науковця
Ранг Компетентності

1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

2 Знання і розуміння предметної та професійної області

3 Уміння, пов’язані з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій

4 Здатність розробляти проекти і управляти ними / Здатність до 
спілкування іноземною мовою

5 Здатність працювати в команді, здійснювати міжособистісне 
спілкування і взаємодію / Здатність до критики і самокритики

6 Здатність до критики і самокритики

7
Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації, отриманої з 
різних джерел / Здатність виявляти, класифікувати і вирішувати 
проблеми

Найбільш ефективними формами і методами дослідницько-інновацій-
ної підготовки аспірантів з числа запропонованих респонденти вважають:

– стажування у провідних вітчизняних наукових центрах;
– участь у виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт;
– участь у міждисциплінарних дискусійних семінарах, у тому числі іно-

земною мовою;
– участь у наукових конференціях і семінарах;
– участь у підготовці заявок на отримання об’єктів права інтелектуаль-

ної власності;
– участь у підготовці наукових публікацій до міжнародного рецензова-

ного видання;
– участь у програмах міжнародної академічної мобільності;
– участь у реалізації дослідницьких, освітніх, соціальних та ін. проектів;
– участь у роботі проектних груп по написанню грантових заявок;
– участь у розробці та виробництві інноваційної продукції.
Додатково до представлених форм і методів дослідницько-інноваційної 

підготовки учасники дослідження запропонували такі:
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– академічна мобільність у межах України;
– викладацька практика;
– відкриття власного старт-апу, старт-ап школи/ бізнес-інкубатори;
– заняття на відкритому повітрі;
– збір первинної інформації (статистичні дослідження, технічні випро-

бовування);
– знайомство з успішними практиками бізнесу;
– критичний менеджмент;
– онлайн-спілкування зі студентами іноземних вишів за спеціальністю;
– опрацювання іноземної літератури;
– проведення літніх шкіл, тематичних хакатонів;
– участь у програмах подвійного диплома; 
– розробка індивідуальних маршрутів та програм освітньої діяльності, 

саморозвитку;
– спільні дослідження з іноземними науковцями;
– участь в групах надання консалтингових послуг на благодійних заса-

дах (на базі ВНЗ);
– участь у державних проектах з просування науки в Україні;
– участь у дослідницьких проектах на виробництві, їх впровадженні; 
– участь у написані монографій;
– участь у проектах трансферу технологій;
– участь у роботі громадських організацій;
– участь у фандрайзингу.
Цікаваою є думка респондентів щодо включення запропонованих зміс-

товних модулей до навчальних програм аспірантів та магістрів (табл.4).
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Таблиця 4
Карта включення змістовних модулів до навчальних програм

Критерій Магістратура Аспірантура

Як 
обов’язковий

- Іноземна мова 
професійно-наукового 
спілкування
- Робота з бібліотечними 
ресурсами та основи 
наукометрії

- Філософія науки
- Інформаційно-комунікаційні 
технології у наукових 
досліджень  (аспіранти 
більшою мірою визначають 
як вибірковий, а науково-
педагогічні працівники як 
обов’язковий на  обох рівнях 
вищої освіти)

- Методологія наукових досліджень (аспіранти більшою 
мірою визначають як обов’язковий у магістратурі, а 
науково-педагогічні працівники як обов’язковий на  обох 
рівнях вищої освіти
- Основи інноваційної діяльності (аспіранти більшою 
мірою визначають як вибірковий в магістратурі,  а 
науково-педагогічні працівники як обов’язковий на  обох 
рівнях вищої освіти)
- Академічна мобільність та участь у міжнародних 
грантових програмах (серед аспірантів цей змістовний 
модуль не визначений, а науково-педагогічні працівники 
включають як обов’язковий на  обох рівнях вищої освіти)
- Академічне письмо та академічна доброчесність

Як вибірковий - Історія науки і техніки
- Основи підприємницької діяльності 

Обов’язковий 
для магістрів, 
вибірковий для 

аспірантів
- Основи критичного мислення

Вибірковий 
для магістрів, 
обов’язковий 

для
 аспірантів

- Основи проектної діяльності (у тому числі дизайн 
дослідницького проекту)
-  Інтелектуальна власність і трансфер технології

Найцікавішим, на наш погляд, виявилося останнє запитання: «Які зміс-
товні модулі із зазначених нижче Ви б рекомендували включити до на-
вчальних планів підготовки аспірантів?» Оскільки відповіді на нього дуже 
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різнилися, ми об’єднали їх за близьким змістом у декілька узагальнених 
змістовних модулів, представлених у таблиці 5.

Таблиця 5
Відповіді на питання: «Які ще змістовні модулі Ви б запропону-

вали до включення у навчальні плани з метою підвищення якості 
дослідницько-інноваційної підготовки аспірантів?»

№ Змістовні модулі N
2 Психологія комунікації 25
3 Аналіз і обробка даних 24
4 Академічна майстерність 23
1 Менеджмент наукової діяльності 22
6 Педагогічна майстерність 16
5 Методологія досліджень 15
7 Іншомовна підготовка 9
8 Академічна мобільність 6

Наведені дані являють собою перші статистичні результати проведено-
го емпіричного дослідження і потребують подальшого більш грунтовного 
аналізу та висновків щодо змісту, форм і методів дослідницько-інновацій-
ної підготовки аспірантів.

Автори виносять велику подяку всім учасникам Всеукраїнської науко-
во-практичній конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умо-
вах реформування вищої освіти» за участь у даному дослідженні.



60

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ 
ЗОРУ В УМОВАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Клопота Є.А., 
Бондаренко В.Г., 

Запорізький національний університет

Перехід зі спеціальної школи до вищого навчального закладу є кризо-
вим періодом для особистості з глибокими порушеннями зору. Незряча 
людина опиняється в зовсім нових умовах життя, і від того, наскільки 
успішно вона адаптується в них, буде залежати її подальша інтеграція в 
соціум. Вищий навчальний заклад стає пробною галуззю життя, яка ви-
значає подальше професійне зростання особистості з порушеннями зору. 

Адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ у наші дні набуває більшої 
значущості. Це зумовлене наступними причинами:

по-перше, успішність подолання труднощів навчання значною мірою ви-
значає напрямок подальшого професійного становлення молодої людини;

по-друге, від успішності адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ 
багато в чому залежить ефективність їхнього навчання;

по-третє, якщо студент добре адаптується до умов навчання у ВНЗ, то 
він з таким же успіхом буде адаптуватися й до професійної діяльності.

Зміст процесу адаптації до навчання у вищих навчальних закладах 
містить кілька основних складових: соціально-психологічну, психологіч-
ну й психофізіологічну.

Серед причин, які найбільше впливають на соціально-психологічну 
адаптацію й інтеграцію студентів із глибокими порушеннями зору в умо-
вах вищої школи, як влучно зазначає Т. Гребенюк, – причини загальнопси-
хологічного, спеціально-особистісного, соціального характеру, зумовлені 
відсутністю зору.

Загальнопсихологічні причини містять: рівень сформованості практич-
них і соціально значущих звичок випускників шкіл-інтернатів для нез-
рячих та слабозорих дітей, що дозволяють їм вести самостійне життя в 
умовах закладу інтегрованого типу (високий рівень шкільної підготовки, 
тобто достатня інформативність і поінформованість; особливості володін-
ня елементами вузівської навчальної діяльності; комунікабельність і від-
сутність емоційно-вольових порушень).

До спеціально-особистісних причин належать: усвідомлення випускни-
ками свого дефекту й відповідне ставлення до нього; наявність установ-
ки на соціальну інтеграцію, а також позитивного мотиву на продовження 
навчання й віру в успішність наступної професійної діяльності.
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Серед соціальних причин – неготовність сучасної вузівської системи до 
створення оптимальних умов для професійно-освітньої діяльності студен-
тів, аспірантів із порушеннями зору, відсутність єдиних підходів до вступу 
незрячих до ВНЗ; відсутність безбар’єрного середовища для людей з об-
меженими фізичними можливостями взагалі і тих, які мають глибокі пору-
шення зору зокрема; низький рівень поінформованості суспільства про їх 
життя, можливості й особливості професійної освіти; відсутність стабіль-
ної державної гарантії матеріального забезпечення, працевлаштування, со-
ціального-психологічного супроводу людей із порушеннями зору [1].

Умови співіснування з великою групою зрячих людей, які мають інший 
досвід навчання й спілкування, для осіб з глибокими порушеннями зору 
створюють нову складну соціальну ситуацію, пов’язану з протиріччями 
між звичайними образами взаємодії з особами, які мають порушення зору, 
і новими умовами навчання в середовищі зрячих.

Як відзначає І. Зарубіна, більшість соціально-психологічних проблем 
абітурієнтів, студентів і фахівців з порушеннями зору формуються ще 
під час навчання у школі. Наприклад, невдало організована професійна 
орієнтація сприяє формуванню у молодих людей із зоровою депривацією 
помилкового уявлення про процедуру вступу до ВНЗ, особливостей нав-
чання у ньому й подальшої професійної діяльності.

Непідготовленість незрячого випускника до просторового орієнтуван-
ня не дозволяє йому самостійно орієнтуватися в приміщенні навчального 
закладу та прилеглій території, що робить його залежним від оточуючих, 
позбавляє можливості вільно розпоряджатися своїм часом. Найбільш не-
гативного впливу це набуває у період вступу до ВНЗ і на початковому 
етапі навчання у ньому. Недостатні знання комп’ютера й системи Брай-
ля, невміння конспектувати, відсутність навичок кваліфікованої роботи 
з тифлотехнічними засобами ускладнюють для незрячих і слабозорих 
процес засвоєння освітньої програми. Нерозвиненість комунікативних 
навичок суттєво обмежує можливості міжособистісного спілкування із 
зрячими, адаптації в студентському середовищі, порозуміння із професор-
сько-викладацьким колективом [2].

Починаючи з 1994 р., в Україні збільшилася кількість студентів із гли-
бокими порушеннями зору, що вступили до ВНЗ на різні спеціальності. 
Це зумовлене тим, що українська організація УТОС переживає кризу, бо 
пропонована цими підприємствами морально застаріла професійна діяль-
ність морально застаріла і перестала задовольняти молодих людей, які ба-
жають мати цікаву, творчу професію. Через певний час інтенсивно почали 
розвиватися комп’ютерні технології, спеціальні програми екранного до-
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ступу, тифлотехнічні засоби. Сьогодні в Україні існують групи студентів 
із порушеннями зору в середніх спеціальних медичних училищах і де-
кількох вищих навчальних закладах. Проте, більшість незрячих студентів 
навчаються в звичайних ВНЗ у колективах зрячих однолітків. Ми вважаємо, 
що створення окремих груп незрячих студентів призводить до зниження 
ефективності їх інтеграції в соціумі й подальшої професійної діяльності [3]. 

Ми поділяємо думку низки вчених (І. Зарубіна, Є. Синьова, J.  Maciej-
Kwapisz, J.  Kuczyńska-Kwapisz, T.  Majewski, які стверджують, що інтеграція 
молоді з порушеннями зору в середовищі навчального закладу вимагає взаєм-
ної адаптації обох сторін. По-перше, молодих людей, які одержали середню 
освіту в спеціальних школах, до нових умов навчання в змішаному середови-
щі. По-друге, навчально-виховного середовища ВНЗ до потреб таких студен-
тів, зокрема в розробці спеціальних технологій та засобів навчання, а також 
впровадження педагогічного, соціального, психологічного супроводу.

Окремо варто відзначити діяльність із професійної орієнтації молоді з 
порушеннями зору. Так, найважливішими напрямками профорієнтаційної 
роботи осіб з порушеннями зору є:

- професійна інформація – ознайомлення з сучасними видами вироб-
ництва, переліком професій, доступним молодим людям із порушенням 
зору, можливостями й умовами одержання початкового, середнього й ви-
щої професійної освіти вимогами, пред’явленими професією до незрячо-
го, або слабозорого, потребами й перспективами розвитку вільного ринку 
праці, можливостями професійно-кваліфікаційного зростання й самовдо-
сконалення в процесі професійної діяльності;

- формування професійних інтересів у учнів та студентів, які навчають-
ся у загальноосвітніх закладах; 

- професійна консультація – надання допомоги людині з порушеннями 
зору в професійному самовизначенні й прийнятті усвідомленого рішення 
про професійний вибір. При цьому враховуються його схильності, здібно-
сті, можливості, психологічні й психофізичні особливості, а також потре-
би сучасного суспільства й вільного ринку праці;

- надання рекомендацій на основі психологічної і медичної діагностики 
про можливі напрямки професійної діяльності незрячої особистості; 

- професійний добір – визначення ступені професійної придатності лю-
дей до конкретної професії, місця роботи, посади;

- вивчення можливостей незрячих та слабозорих щодо одержання по-
чаткової, середньої й вищої професійної освіти.

У вищих навчальних закладах необхідно проводити наступну роботу: 
психологічну адаптацію незрячих і слабозорих студентів на першому курсі, 
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аналіз внутрішньогрупових взаємин у студентському колективі; спостере-
ження за характером відносин зрячих і незрячих студентів, сприяння у ви-
рішенні конфліктних ситуацій; проведення бесід із викладачами, куратора-
ми, деканатами про особливості адаптації студентів із порушеннями зору в 
навчальному процесі; організація тренінгів міжособистісного спілкування; 
організація інформаційних центрів підтримки студентів, аспірантів, докто-
рантів із порушеннями зору, надання індивідуальних або групових консуль-
тацій щодо підготовки до самостійної професійної діяльності. Розробка ме-
тодик, навчальних матеріалів шрифтом Брайля, зокрема з іноземної мови. 
Забезпечення спеціальною технікою аспірантів та докторантів для ефектив-
ної педагогічної та наукової діяльності на державному рівні. 

Висновок. Створення у вищих навчальних закладах інклюзивного про-
стору для студентів, аспірантів та докторантів із глибокими порушеннями 
зору є важливим завданням на державному рівні, щодо виконання Конвен-
ції ООН про права людей з інвалідністю. Розвиток інклюзивної освіти у 
ВНЗ наблизить нашу державу до європейських стандартів,, а також допо-
може створити належні умови для реалізації наукового потенціалу людей 
із глибокими порушеннями зору.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПРОЦЕДУРИ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ 

НАУКОВИХ КАДРІВ Й ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ
 ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Коломоєць Т.О.,
Запорізький національний університет

В умовах докорінного перегляду правових засад процедури підготов-
ки та атестації наукових кадрів в Україні актуальності набуває питан-
ня аналізу зарубіжного досвіду вирішення цього питання та визначення 
основних пріоритетів його запозичення для України. Одразу ж слід за-
значити, що будь-яке запозичення правового вирішення того чи іншого 
питання, в т.ч. й щодо процедурних питань підготовки та атестації нау-
кових кадрів, має бути виваженим, із обов’язковим урахуванням специ-
фіки, в т.ч. історичної, нормотворчості нашої держави, потреб реально-
го часу. Саме тому акцент на запозиченні досвіду зарубіжних держав у 
правовому регулюванні відповідних питань має бути сконцентрований 
лише на позитивних здобутках, апробованих часом і практикою, й при-
йнятності їх для України.

Узагальнений аналіз правового регулювання процедурних питань під-
готовки та атестації наукових кадрів у зарубіжних державах дозволяє ви-
ділити кілька моделей вирішення такого питання: ліберальну (із фрагмен-
тарним регулюванням загальних засад та наданням широкої автономії у 
вирішенні цих питань суб’єктом безпосередньої підготовки та атестації 
наукових кадрів), імперативну (із детальною регламентацією процедурних 
питань актами різної юридичної сили, широкими контрольними повно-
важеннями суб’єктів публічної адміністрації та мінімальною автономією 
у вирішенні цих питань суб’єктів безпосередньої підготовки та атестації 
наукових кадрів), змішану (поєднує характерні властивості ліберальної та 
імперативної моделей). Аналіз пріоритетів державної політики України 
у вирішенні відповідних питань, визначених на найближчу перспективу, 
а також ознак кожної із вищезазначених моделей правового врегулюван-
ня процедурних питань підготовки та атестації наукових кадрів дозволяє 
із упевненістю стверджувати, що для України є прийнятна саме змішана 
модель, оскільки в наявності має бути автономія безпосередніх суб’єктів 
підготовки та атестації наукових кадрів щодо змістовного наповнення від-
повідних процедурних питань, в той же час модель цих відносин має ви-
значати суб’єкт публічної адміністрації у нормативно-правовому загально-
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обов’язковому акті, за недотримання вимог якого повинна передбачатися 
юридична відповідальність. 

Аналіз законодавства зарубіжних країн у регламентації процедурних 
питань підготовки та атестації наукових кадрів, а також практики його за-
стосування дозволяє запропонувати ряд пропозицій, які можуть бути ко-
рисними для урахування у процесі сучасного вітчизняного нормотворчого 
процесу, а саме:

1) систематизація процедурних правових норм у формі кодифікації, 
оскільки наявність значної кількості різних за юридичною силою норма-
тивно-правових актів істотно ускладнює процес правозастосування. Роз-
робка і прийняття єдиного кодифікованого акту сприятиме визначеності 
правової моделі відповідних правовідносин, усуненню довільного тлума-
чення, колізійності.

Окрім того така пропозиція цілком узгоджується із пріоритетними на-
прямками вітчизняної нормотворчої політики, визначеними на найближчу 
перспективу, а також результатами зарубіжної нормотворчості (кодексом 
про науку та наукову діяльність, кодекс законів про науку, Науковий кодекс 
тощо).

2) в окремому розділі відповідного кодифікованого акту визначення рам-
кових вимог щодо безпосередніх учасників правовідносин підготовки та 
атестації наукових кадрів із тим, щоб усунути практику «тимчасового пе-
ребування особи в аспірантурі», «неякісного наукового керівництва» тощо. 
Жодним чином не намагаючись визначити «жорсткі» рамки для суб’єктів, 
в той же час слід прагнути перейти від кількісних пріоритетів до якісних 
пріоритетів функціонування аспірантури та докторантури. Бажано запози-
чити досвід зарубіжних держав у частині визначення вимог щодо вступни-
ків до аспірантури (не лише диплом про освіту), їх прагнення до наукових 
пошуків, до пріоритетів розподілу державного замовлення між ВНЗ та на-
уковими установами, до наукових керівників (консультантів), уникнувши 
там самим формального ставлення до вирішення цього питання, зорієнту-
вавшись, перш за все, на якісні результати цих правовідносин.

3) прагнути досягти виваженості у вирішенні питання формування ме-
режі спеціалізованих вчених рад (в т.ч. й разових) із акцентом на наявність 
достатніх передумов для вирішення цього питання (наявність наукової 
школи, якісних результатів, визнання, в т.ч. у фаховому науковому середо-
вищі, тощо), уникнувши «штучного виробництва кадрів». 

Бажано відійти від практики створення відповідних рад у ВНЗ або нау-
кових установах (є практика й приватних утворень) при наявності у штаті 
2-3 докторів наук, без наявності конкретних результатів наукових пошуків, 
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наукових шкіл тощо. Розширення автономії ВНЗ та наукових установ у ви-
рішенні змістовного наповнення відповідних процедурних питань має бути, 
однак саму рамкову модель має визначити держава й фіксувати її параметри 
на нормативному рівні, контролювати їх дотримання.

4) цілком можливим є посилення активізації участі професійної громад-
ськості у відповідних процедурних відносинах (профільних академій наук, 
громадських професійних об’єднань, окремих науковців тощо) за рахунок 
ознайомлення із результатами діяльності аспірантури, докторантури, спе-
ціалізованих вчених рад, наукових шкіл, участі у безпосередніх формах їх 
роботи тощо.

5) цілком логічним вбачається запозичення зарубіжного досвіду у ви-
рішенні питання опублікування та апробації результатів наукових дослі-
джень із визначенням певних мінімальних нормативів, які в той же час 
дозволяють професійній науковій спільноті ознайомитися та оцінити ці 
результати. Обґрунтованим є включення до обов’язкових вимог опубліку-
вання результатів у наукометричних наукових виданнях, однак кількість 
публікацій має бути достатньою, щоб з’ясувати ступінь та результати нау-
кових розвідок особи. Окрім того, бажано підтримати і практику апробації 
результатів наукових пошуків під час участі у наукових заходах, що істотно 
розширює сферу поширення результатів наукових напрацювань, залучення 
спільноти до ознайомлення тощо. Окрім того, бажано було б запозичити 
досвід зарубіжних країн у частині узгодження результатів наукових дослі-
джень особи із реальними напрацюваннями у нормотворенні та правоза-
стосуванні, уникнувши тим самим практики «застарілості» наукових доро-
бок, їх «відірваності» від нормотворення та правозастосування.

Реалізація цих та ряду інших пропозицій із акцентом на потреби реаль-
ного часу, специфіку нормотворчсоті та правозастосування в Україні спри-
ятиме визначеності, прозорості, оптимальної моделі процедурних відно-
син підготовки та атестації наукових кадрів, узгодженню її із зарубіжними 
аналогами.
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ВТІЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ І ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ 
СТАНДАРТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Сіріньок-Долгарьова К.Г.,
Запорізький національний університет

Реформування української системи освіти налічує не один десяток 
років, проте підготовка наукових кадрів донедавна здійснювалась за ар-
хаїчною радянською моделлю. Лише з 2016 року держава запровадила 
нову систему навчання в аспірантурі, яка передбачає отримання загально-
прийнятого у світі наукового ступеня PhD (доктора філософії). Це відкри-
ло оптимістичну перспективу виходу української науки з глухого кута і її 
поступове утвердження в світі.

Хоча кардинальне реформування науки відбувається порівняно недав-
но, наукові й академічні стажування працівників вищої школи за кордо-
ном є сталою практикою. Узагальнивши власний досвід таких стажувань, 
зокрема за програмою імені Фулбрайта у Південноілінойському універ-
ситеті та за програмою IREX University Administration Support Program в 
Університеті Штату Юта (США), ми змогли сформулювати наступні  за-
уваження і рекомендації:

1. Українська і західноєвропейська/американська системи освіти і на-
уки досі надто різняться. Особливо в сенсі прикладних наукових дослі-
джень і їх менеджменту. Радянське минуле ще досі має тотальний вплив 
на нашу науку: різними є розуміння академічних прав і доброчесностей, 
методологічних підходів, галузей і спеціальностей. Наприклад, у сфері 
журналістики і медіа українські дослідження до 1990х років були суто 
філологічними, такою була радянська наукова традиція. Відповідно, досі 
соціологічні та інші методології українські журналістикознавці не можуть 
використовувати на тому ж рівні, що й західні колеги, у яких досвід таких 
досліджень сягає початку ХХ століття.

Як наслідок, тотальною є некомпетентність у застосуванні методології 
досліджень, особливо це стосується соціо-гуманітарного напрямку (англ. 
Social Sciences). Недостатні або практично відсутні і в науковій літера-
турі, і в навчальних планах українських вишів такі основоположні для 
розвитку науки дисципліни, як кількісні і якісні методи досліджень (англ. 
quantitative and qualitative research methods), основи статистики, статис-
тичні методики досліджень,  дослідницький менеджмент (англ. research 
management), лідерство (англ. leadership) і т.п. 
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Це спричиняє нерозуміння процедури використання кількісних і якіс-
них методів, особливо статистичних процедур, які є обов’язковим компо-
нентом більшості кількісних досліджень (наприклад, використання про-
грамного забезпечення для статистичного обчислення SPSS, R та інших 
для проведення контент-аналізу, опитування, експерименту і т.п.).  

2. Невідповідність (а вірніше нехтування, бо теоретично в Україні це 
теж визначено) світовим стандартам у структурі написання наукових ро-
біт: abstract; introduction, literature review (main theories used in research are 
discussed), research questions and hypotheses, methodology (qualitative or 
quantitative) results and findings (including statistical testing of hypotheses), 
conclusion (researcher’s inferences about study’s results) and discussion 
(possibility of future research), references, appendixes). 

Лише останні декілька років провідні українські фахові видання соці-
о-гуманітарного циклу поставили за вимогу у наукових статтях наявність 
прикладного дослідницького компоненту та процедури сліпого перехрес-
ного рецензування (англ. blind peer-review). Без цього академічну статтю 
не приймуть до розгляду у будь-якому науковому журналі, що входить до 
наукометричних баз.

Про які закордонні наукові публікації може йти мова зараз (особливо у 
топ-журналах, індексованих у БД SCOPUS i Web of Science), якщо у своїй 
більшості українські дослідники досі не мають уявлення про ці світові 
стандарти?

3. Міждисциплінарність – сучасний наукових тренд. У світі не бояться 
використовувати і поєднувати в межах одного дослідження інструментарії 
різних наук (наприклад, у медіа дослідженнях можуть бути використані ме-
тоди і теорії таких галузей: антропологія, психологія, мистецтвознавство, 
педагогіка, соціологія, політологія, культурологія, релігієзнавство, марке-
тинг, менеджмент, риторика, етика, естетика, філософія, навіть біологія і 
фізика). Навпаки, це тільки збагачує матеріал досліджень, ні в якому разі 
не «забирає чужий хліб». Практично рудиментом радянської аспірантури і 
докторантури на цьому тлі виглядають затверджені МОН паспорти науко-
вих спеціальностей.

4. Ще однією проблемою є доступ до світових навчальних і наукових 
ресурсів. Загальноприйнятою у світі є практика роботи з такими ресурса-
ми через університетські бібліотеки. Оскільки фінансово це надзвичайно 
коштовно, більшість українських бібліотек просто не в змозі забезпечи-
ти такий доступ українським ученим. Залишається лише користуватися 
відкритими ресурсами  (англ. open source), або промоакційними доступа-
ми, які періодично роблять найбільші наукові видавництва світу (SAGE, 
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Routledge, Elsevier, Springer та ін.). 
Ще один варіант – робота у соціальних мережах для науковців (напри-

клад,  Research Gates, Academia тощо), де спілкуючись з колегами з інших 
країн можна отримати публікації безпосередньо від їх авторів. 

Долучення до основних професійних асоціацій дослідників (у галузі 
комунікацій і журналістики це, наприклад, International Communication 
Association (ICA), European Communication Research and Education 
Association та багато інших) також відкриває горизонти співпраці і вхо-
дження до світової наукової спільноти. Це не безкоштовно, але можна 
робити колективну реєстрацію, хоча б одну на факультет, а це дає змогу 
отримання новин, знижок на фахову літературу, передплату на міжнародні 
топ-журнали тощо.

Усі зазначені проблеми можна і треба вирішувати. Поступово, але не-
ухильно шляхом покрокових реформ змінювати підходи до провадження 
наукових досліджень і підготовки наукових кадрів в Україні. 

Уже сьогодні ми можемо:
1. Активно реалізовувати грантову діяльність, співпрацювати з між-

народними і всеукраїнськими програмами і фондами (наприклад, Фондом 
«Розвиток України», міжнародним фондом «Відродження», Програмою 
імені Фулбрайта, Європейською Комісією, посольствами інших країн 
тощо. Програми малих і великих грантів, кооперація з консорціумами єв-
ропейських університетів дасть змогу бути в тренді наукових пріоритетів, 
розуміти тенденції європейських і світових досліджень і принагідно до-
лучатися до них.

Необхідною є організація ефективної роботи центрів трансферу техно-
логій, відділів міжнародних зв’язків, проектних відділів із пошуку грантів 
і їх отримання. Має проводитися робота над спрощенням і прозорістю 
фінансового оббігу грантових коштів (сприяння бухгалтерій і відділу ка-
дрів університетів обов’язкове): допомога у написанні проектних заявок, 
складенню бюджетів, поданні фінансових і наративних звітів до вже отри-
маних грантів тощо.

Ефективним є запровадження внутрішніх університетських грантових 
конкурсів – англ. seed grants (з написанням справжньої грантової заявки, 
розробкою бюджету, плану дослідження і т.д.) – для надання фінансової 
підтримки пілотних проектів досліджень, які плануються подаватися на 
гранти фондів/програм для отримання серйозного фінансування. 

2. Продовжувати вивчати іноземні мови. Це головне для можливості 
вчитися світовим надбанням і артикулювати свої. А головне – далі давати 
ці знання студентам, аспірантам і докторантам. Ми переконані, що необ-
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хідно вивчати мови упродовж усіх курсів навчання в університеті на всіх 
освітніх рівнях: від бакалаврату до докторантури,  підтримувати і створю-
вати неофіційні розмовні клуби іноземних мов, курси академічного пись-
ма, заохочувати брати участь у програмах обміну тощо.

3. Глибоко реформувати університетські бібліотеки, які б мали:
- компетентних бібліотекарів, обізнаних із можливостями пошуку між-

народних наукових ресурсів;
- онлайн каталоги і вільний доступ до них цілодобово за логіном/паролем;
- постійно діючий Academic Writing Center – центр з допомоги в акаде-

мічному письмі українською і англійською мовами (перевірка граматики, 
структури наукової статті, тез на міжнародні конференції, допомога щодо 
створення бібліографічних описів за різними бібліографічними стилями 
(APA Style, Chicago Style, MLA Style, Harvard Style та ін.) для дипломів, 
статей, дисертацій та ін.).

4. Приділити якомога більше уваги вивченню методології наукових до-
сліджень: впроваджувати нові навчальні курси, тренінгові серії, літні/зи-
мові школи і інститути. Потрібен кардинально інший підхід до наукових 
досліджень. Особливо у сенсі часу і ресурсів. Наприклад, в Університеті 
Штату Юта (США), при укладенні контракту працівники визначають свій 
напрямок роботи – викладацький, чи науковий і, відповідно, скільки часу 
і на які обов’язки витрачатимуть. Якщо обрали науковий трек – 70-80% 
робочого часу займатимуть дослідження і їх успішність визначатиметь-
ся  кількістю і якістю публікацій і привнесеними коштами через гранти і 
контракти, украдені з бізнесовими структурами. При цьому викладацьке 
навантаження мінімальне – 1 курс на семестр. 

5. Підвищувати якість університетських фахових наукових видань 
(введення системи перехресного рецензування статей, підвищення вимог 
до методологічної якості теоретичних і прикладних досліджень, введення 
англомовних публікацій).

Очевидно, що всі ці кроки треба впроваджувати уже сьогодні, необхід-
не лише комплексне розуміння, що українська наука може і повинна змі-
нюватися. Україна цікава світові, а отже завдання українських науковців 
бути в мейнстрімі і почати реалізовувати власний потенціал.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Борова Т.А.,
Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця

Входження України у європейський простір надає широкі можливості з 
удосконалення багатьох сфер людської діяльності, зокрема освітньої. Важ-
ливим кроком у цьому напрямі можна вважати перехід української освіти 
на європейські стандарти. Багато що зроблено у вищій школі на рівнях ба-
калавіарату та магістратури, які є основними у підготовки кваліфікованих 
фахівців з вищою освітою. Проте залишається невирішеними питання з 
підготовки кадрів вищої кваліфікації, що уможливить більш прискорену 
розбудову української економіки. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 
має також будуватися на європейських підходах та принципах.

Основні принципи розвитку докторських програм у європейському про-
сторі у межах Болонського процесу були розглянуті у Зальцбурзі (2005 р.) й 
удосконалені та адаптовані під сучасні вимоги суспільства у 2010 році [1]. 

Розглянемо ці принципи під кутом їх впровадження в українських реа-
ліях розбудови докторських програм.

В основу першого Зальцбурського принципу покладена ідея щодо за-
провадження основної мети докторської освіти: розвивати дослідницьке 
мислення, навчати гнучкості думки, креативності та розумової автоном-
ності шляхом проведення оригінальних досліджень. Аспіранта необхід-
но «вживити» в дослідницьке середовище університету на партнерській 
основі. Це вимагає від університету розроблення стратегії з докторської 
освіти, яка ґрунтувалася б на дослідницьких можливостях університету, 
критичної маси, диверсифікації та здатності створювати креативне сере-
довище для активного залучення аспірантів до проведення наукових до-
сліджень. Тому природно, що на цьому етапі необхідно використовувати 
методики та технології, які відмінні від перших двох циклів вищої освіти.

Також невід’ємною частиною побудови докторської освіти європей-
ського рівня є її структурування таким чином, щоб надати можливостей 
аспіранту для професійного розвитку, так і саморозвитку, а також акаде-
мічної та дослідницької мобільності. Структурування докторських про-
грам повинно дотримуватися одного з важливих принципів різноманітно-
сті докторських програм, які можуть бути спільними (об’єднаними), що 
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мають бути підкріпленими якісними практичними втіленнями.
Серед основних принципів діяльності докторських програм, які ведуть 

до успіху аспірантів, є критична маса та критична диверсифікація, пра-
цевлаштування, керівництво дослідною роботою, визначення результатів 
навчання, кар’єрне зростання, необхідна кількість кредитів, забезпечення 
якістю надання послуг та інтернаціоналізація.

З огляду на зауважене вище, можна зазначити, що принцип досягнення 
критичної маси відповідає шостому Зальцбурзькому принципу, який мі-
сить ідею, що докторські програми повинні шукати шляхи для досягнення 
критичної маси і залучати різні типи інноваційних практик, що введені в 
університетах Європи із залученням до міжнародної, внутрішньо націо-
нальної та регіональної співпраці між університетами. Критична маса у 
новому розумінні означає не стільки збільшення кількості досліджень, а 
більше підвищення якості їх проведення та оприлюднення результатів. 

У докторській програмі повинен бути закладений принцип стратегії 
працевлаштування аспірантів. Згідно з четвертим Зальцбурзьким принци-
пом наукові дослідники-початківці мають розглядатися як професіонали, 
що здійснюють важливий внесок у процес створення нових знань. Вищо-
му навчальному закладу необхідно розробити критерії для кандидатів, які 
вступають на докторську програму. 

Наукове керівництво повинно бути колективним зусиллям наукового 
керівника, дослідницької команди, інституції тощо, ступінь відповідаль-
ності яких викладена у письмовій формі. П’ятий Зальцбурзький принцип 
ґрунтується на тому, що наукове керівництво та оцінювання результатів 
дослідної роботи має базуватися на прозорій угоді про взаємну відпові-
дальність між докторантом, керівником та інституцією. 

Основним результатом навчання на докторській програмі можна вва-
жати отримання фахівця, молодого науковця з його науковими здобутка-
ми, що є вкладом у суспільство шляхом отримання знань, вмінь та компе-
тентності з певної дисципліни або напряму діяльності через проведення 
наукового дослідження та навчанні у докторантурі. Кар’єрне зростання 
аспіранта повинно бути одним з напрямів роботи докторської програми. 
Навчальний план повинен містити дисципліну з розвитку універсальних 
навичок аспірантів, де провідними є такі напрями: кар’єрне зростання, 
етичні норми щодо написання наукових робіт, інформаційна грамотність, 
вміння проводити дослідження тощо. Застосування кредитної системи 
навчання є доцільним, але повинно враховувати міжінституціональні про-
грами навчання та індивідуальний підхід до кожного аспіранта у наборі 
кредитів за докторською програмою.



73

Забезпечення якості навчання на докторській програмі може бути забез-
печена за рахунок «peer review» наукових доробок аспірантів, а також необ-
хідно застосовувати критеріальний підхід в оцінюванні роботи аспірантів 
та докторської програми зокрема. Для цього необхідно визначити критерії, 
за якими можна буде оцінити наукові здобутки аспірантів та програми, яку 
він/вона закінчили. Пріоритетними стануть ті показники, які є стратегічни-
ми та важливими для інституції, в якій відкрита ця докторська програма.

Нині одним із пріоритетних стратегій розвитку сучасного університету 
є інтернаціоналізація, яка забезпечує їх мобільність, яка допомагає у по-
шуках шляхів для того, щоб пропонувати географічну, міждисциплінарну 
мобільність та міжнародну співпрацю в межах інтегрованої кооперації 
між університетами та іншими партнерами (дев’ятий принцип). Вибір од-
ного з напряму інтернаціоналізації повинен корелюватися з дослідженням 
аспіранта, напрямом роботи інституції та індивідуальними потребами мо-
лодого дослідника.

Зазначені вище принципи, які ґрунтуються на попередніх Зальцбурзь-
ких відносяться більше до тих, дотримання яких не мають як такого фі-
нансового підґрунтя. Останній десятий принцип міститься на забезпечен-
ні необхідного відповідного та стабільного фінансування, що дасть змогу 
розвитку якісних докторських програм та успішного випуску докторантів. 
До інших труднощів, з якими стикаються виші, можна віднести автоном-
ність. Застосування цього принципу є невід’ємною складовою розвитку 
докторських програм зокрема, на рівні інтернаціоналізації, де мобільність 
аспірантів є головним фактором підготовки якісних фахівців європей-
ського рівня. Також ще одним факторів ризику щодо підготовки фахівців 
третього циклу є інституційне визначення критеріїв забезпечення якості 
аспірантів, яке може не повною мірою охопити оцінювання роботи моло-
дих науковців, їх керівників та інституції зокрема. Державні та міжнарод-
ні регуляторні інструменти повинні відслідковувати цей процес. Усі стей-
кхолдери, які зацікавлені у підготовці фахівців вищої категорії повинні 
об’єднати свої зусилля для отримання кращих результатів.

Таким чином, дотримання цих принципів надасть можливість розвитку 
українських докторських програм, які повинні відповідати сучасним ви-
могам не тільки в Україні, а бути конкурентоздатними на європейському 
просторі. 

Література
Salzburg II recommendations. European Universities achievements since 

2005 in implementing the Salzburg principles. 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ 
ДО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ СТАДІЇ РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА

Омельченко А.В.,
Запорізький національний університет

Сьогодні ми всі є спостерігачами нової технологічної революції, що зна-
менує перехід найрозвинутіших країн світу до постіндустріальної стадії 
розвитку. Основною особливістю цього нового етапу історії людства стане 
тотальна залученість всіх прошарків населення, всіх регіонів, представни-
ків усіх рівнів соціально-економічного розвитку у глобальні світові проце-
си. Якщо індустріальна стадія торкнулася лише обмеженого кола провід-
них країн заходу (які, щоправда, внаслідок цього здобули непропорційну 
економічну вагу), то глобалізаційні процеси, притаманні постіндустріаль-
ному суспільству, починаючи з часу його становлення, без сумніву торк-
нуться всього світу, за винятком відверто маргіналізованих автаркічних 
країн, на кшталт Північної Кореї. Постіндустріальне суспільство втягне в 
свою орбіту аграрний світ, так само, як і індустріальний.

Однією з найважливіших ознак нового суспільного устрою (окрім вже 
згадуваної глобалізації) є автоматизація праці та роботизація виробництва, 
яка має значно скоротити, а то й зовсім звести нанівець, частку некваліфі-
кованої та низько кваліфікованої праці у структурі економіки майбутнього. 
А це, у свою чергу, неодмінно призведе до істотних змін у системі освіти та 
науки. Фактично ми можемо говорити про смерть класичної освітньо-на-
укової парадигми, що була сформована у ХІХ ст. як відповідь на потреби 
прогресивного, на той час, індустріального типу економіки. Новий еко-
номічний устрій, а разом з ним і нова суспільна модель вже не зможуть 
задовольнятися наданням початкових знань широким верствам населення 
у певні фіксовані терміни. Освіта стане більш ґрунтовною, а її здобуття 
набуде перманентного характеру, розтягнувшись на весь період трудової 
діяльності індивіда. Самоосвіта стане ключовою навичкою, що визначати-
ме конкурентоспроможність працівника на ринку праці. Докорінна тран-
сформація системи освіти та науки цілком ймовірно призведе до ліквідації 
закладів освіти в існуючому на сьогодні вигляді.

Це ставить перед суспільством реальну проблему зміни системи підго-
товки наукових кадрів. Зокрема, аспірантура та докторантура, яка сьогодні 
зосереджена в стінах вищих навчальних закладів, зазнає суттєвої тран-
сформації у разі ліквідації останніх, або зменшення їхньої ролі у процесі 



75

надання освітніх послуг. Постане нагальна проблема підготовки наукових 
кадрів та присудження наукових ступіней в умовах розмиття кордонів та 
зменшення формалізації освітньої системи. Евентуальне зникнення універ-
ситетів як провідних освітніх, а відповідно – і наукових центрів неодмінно 
має змістити акценти у науковому середовищі та закласти основи для нової 
системи підготовки наукових кадрів. Контури цієї майбутньої системи на 
сьогодні змалювати досить важко, але актуальність та дискусійний харак-
тер питання розвитку наукового середовища у середньо- та довгостроковій 
перспективі, на наш погляд, не викликає сумнівів.
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ПІДГОТОВКА  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ 
ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Веселова Л.Ю., 
 Одеський державний університет внутрішніх справ

Дату підписання в 2016 році нового Закону України «Про вищу освіту» 
можна вважати початком реформування освітньої системи в Україні. При-
писи Закону України «Про вищу освіту» в своїй більшості – це апробова-
ні норми європейських університетів, але новели для українських ВУЗів. 
Європейська інтеграція вищої освіти України є одним із важливих дер-
жавних напрямів. Такий підхід вимагає від усіх задіяних осіб в цьому про-
цесі усвідомлення поставлених цілей та передбачуваних результатів, ймо-
вірних ризиків та проблем, які будуть виникати через кардинальні зміни 
усталених підходів під час реформування вітчизняної освітньої системи.

Певною особливістю реформування освіти в Україні є той момент, 
що вищим учбовим закладам необхідно самостійно розробляти освітні 
(освітньо-професійні чи освітньо-наукові) програми. Адже однією із го-
ловних засад законодавчого документу є автономія вищого навчально-
го закладу. Що означає – самостійність, незалежність і відповідальність 
вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку ака-
демічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, 
внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійно-
го добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом України 
«Про вищу освіту» [1, ст. 1]. Стосовно підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі), тут також від ви-
щих навчальних закладів очікується самостійність щодо розробки освіт-
ньо-наукової програми та навчального плану, що затверджується вченою 
радою вишу для кожної спеціальності [2]. Відповідно до вимог Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 підставою 
для присудження ступеня доктора філософії, крім публічного захисту 
дисертації у спеціалізованій вченій раді, є успішне виконання здобувачем 
освітньо-наукової програми. Наукова складова освітньо-наукової програ-
ми оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспі-
ранта (ад’юнкта) і є невід’ємною частиною навчального плану аспіран-
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тури (ад’юнктури). Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне 
виконання аспірантом (ад’юнктом) його індивідуального навчального  
плану [2]. Зарубіжна практика демонструє, що вимоги до змісту вищої 
освіти можуть варіюватися від вільного вибору здобувачами майже всіх 
навчальних дисциплін до чітко визначеного їх переліку та наповнення. 
У Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філосо-
фії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 
прописані в загальному вигляді вимоги до освітньо-наукової програми та 
навчального плану. А саме, зазначені обов’язкові складові що передбача-
ють набуття аспірантом (ад’юнктом) певних компетентностей відповідно 
до Національної рамки кваліфікацій, визначено їх орієнтовний обсяг у на-
вчальному плані. Також вказано межі щодо кредитів для навчального пла-
ну та зазначено, що індивідуальний навчальний план аспіранта (ад’юнк-
та) повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта (ад’юнкта) в 
обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів 
ЄКТС [2]. З цього випливає, що навчальні плани  для здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії з однієї і тієї ж спеціальності в вищих 
навчальних закладах можуть мати зовсім різне наповнення щодо навчаль-
них дисциплін. Зазначений момент може викликати незручності під час 
переведення здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії з аспіран-
тури (ад’юнктури) одного вищого навчального закладу в інший. 

На наш погляд, було б за доцільно все ж таки визначити конкретний 
обсяг (кредити ЄКТС) навчального плану аспіранта (ад’юнкта) та реко-
мендувати для всіх вищих навчальних закладів перелік навчальних дисци-
плін, які не входять до списку навчальних дисциплін за вибором аспіранта 
(ад’юнкта). Безсумнівно це не єдиний момент, який потребує обговорення 
та уваги, адже реформування це довгий і клопітний процес, який вимагає 
апробації нових норм, сил та бажання від всіх його учасників.

Література: 
1. Про вищу освіту  : закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електро-

нний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18 – Назва з екрану.

2.   Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-
софії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): 
постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 [Електронний 
ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-
%D0%BF – Назва з екрану.
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БЛОГИ ЯК ФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ І 
КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ВЧЕНИМИ

Радейко Р.І.,
Національний університет «Львівська політехніка»

В Україні  у період з 01 січня 1993 р. по 01 липня 2017 р. 177 880  осіб 
отримали дипломи кандидата і доктра наук [3].  Упродовж 2016р. науко-
ві дослідження і розробки в Україні виконували 972 організації, 46,6% з 
яких відносилися до державного сектору економіки, 37,7% – підприєм-
ницького, 15,7% – вищої освіти [2].

Не зважаючи на значну кількість науковців та наукових установ в Укра-
їні, більшість громадян України не знають чим займаються вітчизняні вче-
ні, на які важливі наукові дослідження витрачаються бюджетні кошти і які 
наукові відкриття можна очікувати найближчим часом.

За останні роки з’явилося чимало проектів, метою яких є популяризація 
науки для широких верств населення: «15x4» (проведення безкоштовних 
освітніх зустрічей, на яких вчені розповідають по чотири науково-попу-
лярних лекції тривалістю у п’ятнадцять хвилин);  «Наукова Світлиця» 
(постійно діюча презентація сучасного стану української науки, заснована 
на комунікації науковців зі суспільством); «Intellect Networking» (волон-
терський проект популяризації науки в Харкові); «Наукові пікніки в Укра-
їні» (здійснення інтерактивних експериментів для жителів різних міст 
України); «Дні науки» (проведення відкритих лекції, презентацій та екс-
курсій від провідних фахівців, демонстрація природничих експериментів 
із залученням сучасних методів біологічних досліджень, екскурсії в оран-
жереї, тематичні конкурси); «Ukrainian Scientists Worldwide» (мережа для 
українських науковців та всіх, хто цікавиться наукою в Україні) тощо. 

У сфері «online» чимало новинних інтернет-сайтів висвітлюють нови-
ни науки, однак це переважно «переклади таблоїдизованих коротких по-
відомлень про відкриття «британських вчених» або новини про розробки 
Apple чи Google. Але відшукати переклади більш ґрунтовних текстів або 
дослідження українських вчених чи журналістів майже неможливо» [4]. 
Виняток становлять онлайн-видання «Science Ukraine», «The Ukrainians» 
(рубрика «Атоми») і друкований науково-популярний журнал «Куншт».

Відносно новою формою наукової інтернет-комунікації, як зазначає Т.М. 
Бошко, є наукові та науково-популярні блоги1, присвячені певній тематиці, 

1 Блог – це регулярно оновлюваний веб-сайт або веб-сторінка, на якій окрема особа або 
група осіб ведуть записи у неформальному або розмовному стилі [5].
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галузі науки або  дослідженням окремих вчених (групи вчених) [1].
Як феномен наукові блоги виникли у 2006 р., коли з’явилися блоги ав-

торів журналів «Science» («Science Blogs») і «Nature» («Nature Network»), 
які отримали несподівану популярність. 

Пейдж Джарро з університету штату Луізіана (США) у 2015 р. провела 
опитування серед 50 наукових блогерів, в якому просила розповісти про 
мотиви для ведення блогу про науку. Більшість опитаних блогерів (31 з 
50) повідомили, що хочуть зробити «науку більш доступною для широких 
верств населення» через цікавий і доступний контент. Для них, написання 
блогів – це «форма самовираження і засіб  голосу у ЗМІ та публічних бе-
сідах про науку» [6]. 

Науковці, які дописують у блогах, зацікавлені у тому, щоб  поділитися 
результатами своїх наукових досліджень з максимально широкою аудито-
рією. Для прикладу, в Україні є популярним блог на сайті «BBC Україна» 
мовознавця, доктора філологічних наук, професора Олександра Понома-
ренка («Блог професора Пономаренка»), який дає поради стосовно стан-
дартів сучасної української літературної мови.

Автор цих тез, починаючи з березня 2016 р., дописує у блозі на сайті 
aphd.ua (ГО «Асоціація докторів філософії України»). Ідея блогу виникла 
у лютому 2016 р. Автор мав бажання публікувати інформацію для науков-
ців-правників, які навчаються в аспірантурі. Однак згодом вирішив, що 
варто публікувати інформацію для ширшого кола науковців. 

На початку березня 2016 р. опублікував перший пост на тему: «Нові 
вимоги до оформлення бібліографічного опису списку використаних дже-
рел в дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисер-
тацій». У Міністерстві освіти і науки України 14 січня 2016 р. прийняли 
наказ № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науко-
вим і науково-педагогічним працівникам» (далі – Наказ), відповідно до 
якого однією з вимог для присвоєння вченого звання доцента і професора 
науковим та науково-педагогічним працівників є наявність публікацій «у 
періодичних виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або 
«Web of Science». На момент прийняття цього Наказу значна кількість на-
уковців в Україні зіткнулася з тим, що не знали як і де шукати «періодичні 
видання, включені до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science». 
Жодних рекомендацій чи роз’яснень від представників уповановажених 
органів державної влади не було надано.

Пошук інформації про перелік українських журналів, що включені до 
цих баз завершився отриманням лише неповних або застарілих даних. 
Для систематизації актуальної інформації про вітчизняні періодичні ви-
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дання, включені до наукометричних баз «Scopus» у блозі було створено 
допис: «Українські журнали, що індексуються у Scopus», який за період з 
березня 2016 р. до вересня 2017 р. переглянули більше ніж 50 тисяч разів. 

Крім того, зважаючи на часті зміни у сфері освіти і науки, наукову спіль-
ноту найбільш цікавлять нормативно-правові нововедення органів влади 
(Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України і Міністерства освіти 
і науки України) (Див. Таб. 1). 

Таб. 1. Кількість переглядів дописів у блозі

№ Назва публікації

Кількість 
переглядів 
(станом на 
15.09.2017)

Дата публі-
кації

1. Українські журнали, що індексу-
ються у Scopus 51 921 06.07.2016 р.

2. Ольга Броварець - наймолодший 
доктор наук в Україні (27 років) 30 000 15.03.2016 р.

3.
Внесено зміни до порядку присво-
єння вчених звань професора і до-
цента 

29 425 03.03.2017 р.

4.
У МОН планують змінити вимоги 
для присвоєння вчених звань про-
фесора і доцента 

26 716 03.11.2017 р.

5.
Рекомендації щодо користуван-
ня наукометричною базою даних 
«Scopus»

23 170 24.08.2016 р.

6.
В Україні набув чинності ДСТУ 
8302:2015 про оформлення бібліо-
графічних посилань 

22 463 18.09.2016 р.

7. Оновлений перелік наукових фахо-
вих видань України 19 113 03.11.2016 р.

8. У МОН повідомили коли відмінять 
автореферат дисертації 18 721 09.03.2017 р.

9. Нові вимоги до оформлення дисер-
тацій 17 392 23.03.2016 р.

10. Українські журнали в Scopus (ста-
ном на квітень 2017 р.) 17 151 06.05.2017 р. 
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Вважаю, що ведення вітчизняними вченими наукових блогів забезпечу-
ватиме не лише комунікацію між дослідниками, але і сприятиме популя-
ризації науки серед широких верств населення. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ

КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ1

Гура О.І., Меняйло В.І., 
Коваленко Н.М., Воронова Н.В.,

Запорізький національний університет

У ХХІ столітті якісно змінюється соціальна роль освіти: вона стає фор-
мою людського капіталу, джерелом сталого розвитку країни та задоволен-
ня потреб населення. Адже освітні успіхи нації, здатність до швидкого 
та ефективного реагування на зміни у світі нині визначають її потенціал 
розвитку. Саме тому важливу роль відіграє орієнтація університетів на за-
провадження більш ефективної стратегії, спрямованої на ефективну реа-
лізаціюрезультатів інтелектуальної праці наукових, наково-педагогічних 
працівників та творчої молоді.

Відтак, сучасний рівень підготовки магістрів та докторів філософії 
(РhD) в умовах реформування вищої освіти вимагає від вищих навчаль-
них закладів освіти пошуку нових інноваційних підходівдо організації 
освітнього процесу та створення умов для розкриття творчого потенціалу 
молодих науковців.

З метою підвищення якості підготовки фахівців у Запорізькому націо-
нальному університеті було запроваджено Концепцію проектної діяльності.

МетаКонцепції полягає у створенні сучасного динамічного дослідниць-
ко-інноваційного середовища задля успішної реалізації інтелектуального 
потенціалу, практичного впровадження результатів творчих ідей студен-
тів, аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників 
шляхомїх залучення до проектної діяльності,участі у національних та 
міжнародних конкурсах, проектах і програмах, а також – забезпечення їх 
фінансування за рахунок зовнішніх джерел і грантової підтримки.

Ключовим елементом структури проектної діяльності ЗНУ є відділ про-
ектної діяльності. Основними завданнямироботи відділу проектної діяль-
ності у Запорізькому національному університеті є: 

– організація проектної діяльності в ЗНУ;

1 Публікацію підготовлено в рамках реалізації проекту Erasmus+: JeanMonnet 
actions-587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE«European Project Culture»
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– виявлення творчих ініціатив та надання комплексної допомоги щодо 
їх просування шляхом розробки і реалізації проектів;

– залучення студентів, аспірантів, докторантів, наукових, педагогічних 
і науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних, всеукраїн-
ських та регіональних конкурсах проектів на отримання стипендій, пре-
мій, грантів;

– здійснення адміністративної, організаційно-методичної, інформацій-
ної, консультаційної підтримки у процесі розробки та реалізації освітніх, 
дослідницьких та інноваційних проектів ЗНУ;

– організація участі ЗНУ у регіональних, загальноукраїнських і міжна-
родних освітніх, наукових та інноваційних проектах і програмах;

– сприяння практичному застосуванню результатів дослідницької та ін-
новаційної діяльності та їх комерціалізації;

– пошук проектних пропозицій, грантів, фондів з фінансування проектів 
для наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників і студентів;

– організація інформаційно-комунікаційного середовища на базі ЗНУ 
щодо проектної діяльності з метою інформування наукових, педагогічних 
і науково-педагогічних працівників і студентів про проектні пропозиції, 
гранти, фонди тощо;

– здійснення взаємодії ЗНУ з організаціями, підприємствами, установа-
ми, регіональними органами державної влади і місцевого самоврядуван-
ня; вітчизняними і міжнародними фондами і програмами;

– співпраця з підприємствами у напрямку організації конкурсів проек-
тів серед студентів та залучення студентів, аспірантів, докторантів, науко-
вих і науково-педагогічних працівників до участі у міжнародних, всеукра-
їнських та регіональних конкурсах проектів і грантів;

– підтримка роботи відкритої регіональної платформи науково-вироб-
ничого співробітництва «InCube» (http://incubeplatform.com.ua/).

Основною організаційною підструктурою, яка реалізує конкретний 
проект, є проектна (робоча) група, яка складається із науково-педагогічних 
працівників кафедр, фахівців структурних підрозділів, студентів, аспіран-
тів і докторантів університету. Діяльність проектних груп на факультеті 
організовує проектний менеджер, що призначається з числа науково-педа-
гогічних працівників, а на рівні студентства координацію проектної діяль-
ності здійснюють студентські проектні менеджери.

Впродовж першого року реалізації Концепції проектної діяльності у 
Запорізькому національному університеті науково-педагогічними пра-
цівниками, аспірантами, студентами було подано 55 проектів до різних 
вітчизняних і міжнародних фондів і програм, зокрема: шість проектів –  
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до Європейської Комісії на програму «Еразмус+»; по чотири проек-
ти – до Посольства США, Національного географічного товариства 
(NationalGeographic), Фінського фонду місцевого співробітництва 
(LocalCooperationFund, EmbassyofFinland); три проекти – до Канадського 
інституту українських студій Альбертського університету; по два проек-
ти – до Посольства Японії (програма «Кусаноне»), Міжнародного фонду 
«Відродження», Чорноморського фонду регіонального співробітництва, 
Британської ради (програма «Активні громадяни»), Асоціації міст Украї-
ни, Фонду Спенсера та ін.

З метою активізації практичного застосування результатів проектної 
діяльності на місцевому рівні Запорізьким національним університе-
том було організовано і проведено I Регіональний форум «Наука. Влада. 
Бізнес», на якому були окреслені практичні шляхи реалізації Концепції 
проектної діяльності в університеті та проведені відкриті воркшопи для 
студентів та аспірантів: «Бізнес-освіта-наука: партнерство чи паралельні 
світи?» та «Виробництво – перспектива успіху» від представників провід-
них роботодавців та успішних підприємців України. 

Під час Форуму також було презентовано Програму розвитку Відкритої 
регіональної платформи науково-виробничого партнерства «InCube» (Ін-
формація. Інвестиції. Інновації), розроблену Запорізьким національним 
університетом спільно з регіональними органами державної влади та міс-
цевого самоврядування, яка сприятиме залученню науковців, студентів та 
аспірантів до успішного вирішення проблем Запорізького регіону. Зокре-
ма, наразі вкрай необхідним є забезпечення умов для сталого співробіт-
ництва між розробниками інноваційних технологій і продуктів, виробни-
цтвом, бізнесом, регіональними органами державної влади та місцевого 
самоврядування у напрямку ефективного використання наявного науко-
во-технічного та інноваційно-виробничого потенціалу Запорізької облас-
ті задля його подальшого соціально-економічного розвитку й активізації 
інноваційно-інвестиційних процесів у регіоні.

Черговим важливим кроком активного залучення студентів та аспіран-
тів Запорізького національного університету до успішної участі у кон-
курсах проектів є проведення тренінгів із актуальних питань написання і 
реалізації проектів: формування проблемної ситуації, визначення ієрархії 
цілей, формулювання мети та візії, стратегії і тактики на шляху до втілен-
ня ідеї у життя, розробки бюджету проекту, фандрайзингу та ін.

В рамках реалізації Концепції проектної діяльності впродовж 2016-
2017 навчального року Запорізьким національним університетом за 
підтримки районної адміністрації Запорізької міської ради по Олексан-
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дрівському району, депутатів Запорізької міської ради, громадських ор-
ганізацій та благодійних фондів було організовано і проведено конкурси 
молодіжних проектів: «Дубовка: перезавантаження», «Епіцентр студент-
ських ініціатив», «Запорізький вектор студентських ініціатив», у яких взя-
ли участь близько 200 студентів та аспірантів. Кращі проекти розміщені 
на електронній Регіональній платформі науково-виробничого співробіт-
ництва «InCube», а також відзначені подяками, грамотами та цінними по-
дарунками спонсорів та співорганізаторів. Автори проектів-переможців 
отримали грошові премії на реалізацію власних проектів. 

Учасники конкурсу молодіжних проектів 
«Епіцентр студентських ініціатив»

Мотивацією для молодих науковців до участі у проектній діяльності 
є не лише можливість отримання грошової винагороди, але й, насампе-
ред, творча атмосфера, яка панує під час підготовки та презентації про-
ектів. У результаті студенти та аспіранти активізують не лише свої інте-
лектуальні та професійні здібності, а й розвивають комунікативні якості, 
креативність, вміння працювати у команді, генерувати ідеї, ставити цілі 
тощо – тобто ключові навички ХХІ століття, які цінують роботодавці і які 
конче необхідні сучасним фахівцям у висококонкурентному професійно-
му середовищі.
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Окремим завданням реалізації Концепції є розвиток проектної діяль-
ності як складової освітнього процесу, що передбачає включення модуля 
з організації проектної діяльності у навчальні плани підготовки магістрів 
та аспірантів, а також поступовий перехід від захисту дипломних робіт до 
дипломних проектів.

На досягнення вищезазначених завдань спрямований і проект Erasmus+: 
JeanMonnetactions – 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE «European 
Project Culture», що виконуватиметься Запорізьким національним універ-
ситетом впродовж 2017-2020 рр. за рахунок гранту Європейського Союзу, 
отриманогоу серпні 2017 року.

Актуальність проекту обумовлена процесом інтеграції України у єв-
ропейський освітній і науковий простір, що є стратегічною метою наці-
ональної реформи у сфері освіти і науки, основними завданнями якої є 
децентралізація сфери управління освітою і наукою за європейським зраз-
ком, диверсифікація джерел фінансування наукової діяльності, запрова-
дження принципів чесної конкуренції і забезпечення прозорості в оцінці 
ефективності наукової діяльності.

Однією із найважливіших проблем є відсутність у значної кількості на-
укових кадрів досвіду участі у європейських дослідницьких проектах, а 
також спеціальних навичок для здійснення проектної діяльності, що іс-
тотно знижує ефективність використання наявних можливостей європей-
ського співробітництва.

Міжнародна проектна діяльність ще не отримала належного розвитку в 
Україні. Серед причин ситуації, що склалася – не лише мовний бар’єр та 
наслідки радянської і пострадянської наукової ізоляції, але й відсутність 
систематизованих уявлень про європейський науковий простір, принципи 
його функціонування, концепцію проектної культури тощо.

Саме на вирішення цих проблем і спрямований наш проект «European 
Project Culture», який передбачає включення у програми підготовки ма-
гістрів та аспірантів ЗНУ курсу «Основи європейської проектної діяль-
ності». Досвід впровадження зазначеної дисципліни буде узагальнено у 
навчальному посібнику, низці тематичних публікацій, на підсумковій кон-
ференції, присвячених не лише висвітленню специфіки функціонування 
європейського наукового простору, європейських принципів управління 
науковою діяльністю та механізмів організаційної і фінансової підтримки 
досліджень, але й вирішенню нагальних завдань реформування системи 
вищої освіти в Україні та узагальненню досвіду проектної діяльності в 
академічному середовищі України взагалі й у Запорізькому національно-
му університеті зокрема.
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Розрахований переважно на представників природничих, математич-
них і технічних спеціальностей, традиційно не охоплених програмами 
з розвитку європейських студій, курс «Основи європейської проектної 
діяльності» ознайомить їх із концепцією європейського наукового про-
стору, нормативно-правовою базою забезпечення наукової діяльності у 
ЄС, забезпечить базовими навичками для участі у програмах академіч-
ної мобільності, окреслить наявні можливості співробітництва в межах 
основних рамкових програм ЄС та перспективи подальшого розвитку 
набутих необхідних навичок і компетенцій з проектної культури у сфері 
майбутньої професійної діяльності. Набуті знання з оформлення власних 
ідей відповідно до європейських стандартів проектної культури, управ-
ління проектами, захисту інтелектуальної власності, трансферу техноло-
гій тощо суттєво підвищать шанси випускників Запорізького національ-
ного університету не лише на регіональному чи національному, але й на 
міжнародному ринку праці.

Наукова молодь – майбутня українська еліта, саме тому її якісна про-
фесійна підготовка є вкрай відповідальним завданням для Запорізького 
національного університету. Опановуючи сучасні професійні компетент-
ності, майбутні доктори філософії зможуть стати тими агентами змін, які 
необхідні нашій країні, зокрема у науковій та освітній галузях.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ:
ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ 

TEMPUS CERES

Субботін С.О.,
Запорізький національний технічний університет

Молоді учені є рушієм та запорукою розвитку академічного середови-
ща та держави у цілому. Тому ідентифікація, аналіз і вирішення їхніх про-
блем мають бути у центрі уваги суспільства і держави. 

В межах міжнародного проекту “Центри передового досвіду для мо-
лодих учених” (“Сenters of Excellence for young RESearchers” – CERES) 
програми “Темпус” Європейського Союзу (реєстраційний номер 
544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) університетами-партне-
рами проекту з України (м. Київ, м. Дніпро, м. Кропивницький, м. Харків, 
м. Запоріжжя) та Білорусі (м. Мінськ, м. Гомель, м. Брест) за участі уні-
верситетів Словаччини (м. Жиліна), Чехії (м. Брно) та Німеччини (м. Па-
деборн) було проведено дослідження цільових груп студентів і аспірантів 
та молодих викладачів щодо виявлення основних проблем, з якими вони 
стикаються у своїй роботі. 

Партнерські університети розробили анкети і провели вибіркове опи-
тування представників цільових груп у 2014-2017 роках, Крім того, було 
використано результати анкетування членів Ради молодих учених і спе-
ціалістів Запорізького національного технічного університету за період 
2006-2013 років і результати роботи Форуму стипендіатів міського голови 
м. Запоріжжя 2015 р. 

Аналіз анкет молодих учених дозволив виділити дві основні групи про-
блем молодих учених.

До першої групи відносяться проблеми, що потребують значних мате-
ріальних витрат.

1. Відсутність доступу молодих науковців до платних наукових цифро-
вих бібліотек та баз даних, іноземної наукової літератури та періодики.

2. Несприятливі матеріальні умови життя та роботи молодих учених 
через недостатнє фінансування.

3. Низька кількість закордонних публікацій молодих учених України та 
зокрема м. Запоріжжя через брак коштів на їхню оплату. 

4. Відсутність доступу молодих учених до закордонних наукових захо-
дів (конференцій, шкіл і т.п.) через брак фінансування.
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До другої групи відносяться проблеми, що потребують насамперед ор-
ганізаційних зусиль і не пов’язані зі значними матеріальними витратами.

1. Проблема вибору наукового керівника, теми дослідження.
2. Моральна мотивація участі у науковій роботі.
3. Відсутність ефективного середовища для комунікацій та спільного 

виконання досліджень молодими вченими різних університетів.
4. Складність контакту з промисловими підприємствами, відірваність 

досліджень від практики.
5. Недостатні знання методики наукових досліджень та принципів і 

стандартів підготовки наукових публікацій.
6. Низький рівень володіння іноземними мовами студентів і аспірантів.
Для забезпечення сталого розвитку та підвищення ефективності нау-

ково-дослідної роботи молодих учених задля вирішення зазначених про-
блем пропонується вжити комплекс заходів.

Проблеми організаційного характеру, що не потребують значних ви-
трат, можуть бути подолані такими заходами, як:

– запровадження електронних ресурсів та вжиття організаційних захо-
дів в університетах щодо поширення серед молодих учених інформації 
про гранти, конкурси, стипендії, зокрема міжнародні;

  організація і проведення інженерних змагань, хакатонів, фестивалів 
науки, олімпіад серед молодих учених як засіб популяризації науки та тех-
нічної творчості серед молоді. Доречною буде також популяризація цих 
заходів  у засобах масової інформації;

– використання інтернет-порталу, створеного за підтримки міжнародного 
проекту CERES, для пошуку наукового керівника і теми дослідження, ор-
ганізації спільного виконання наукових досліджень молодими ученими різ-
них університетів, пошуку індустріальних партнерів, безкоштовної публі-
кації наукових праць. Популяризація порталу у засобах масової інформації;

– залучення молодих учених до експертизи науково-дослідних робіт, 
конкурсних робіт, журі олімпіад, проведення наукових заходів для забез-
печення прозорості конкурсів та формування експертних компетенцій у 
молодих учених;

– використання навчального посібника [1] при підготовці молодих уче-
них як методичного засобу та довідника для підготовки наукових публі-
кацій.

Проблеми, що пов’язані зі значними витратами, пропонується виріши-
ти шляхом таких заходів як:

– виділення фінансування національного, регіонального та університет-
ського рівнів для цільової підтримки участі молодих учених у провідних 
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наукових конференціях, семінарах, наукових школах, олімпіадах, змаганнях  
в Україні та за кордоном, оплати публікації статей у наукових журналах;

– організація коштом університетів та індустріальних партнерів та про-
ведення наукових шкіл, тренінгів загальнонаукового, мовного, методич-
ного та вузькотематичних напрямків для підготовки молодих учених;

– організація щорічних конкурсів наукових робіт серед молодих учених 
(студентів, аспірантів, молодих викладачів) вищих навчальних закладів, 
а також регіонального і загальнонаціонального рівнів із суттєвим матері-
альним заохоченням учасників. Доречною буде також популяризація ре-
зультатів конкурсів у засобах масової інформації;

– запровадження грантів для талановитих молодих учених на наукові 
дослідження шляхом організації щорічних конкурсів проектів на рівнях 
вищих навчальних закладів, регіональному та загальнонаціональному 
рівнях. Залучення індустріальних партнерів до фінансування грантів;

Розглянемо засоби вирішення проблем, створені в межах проекту CERES.
Портал для молодих учених (http://ceres.fri.uniza.sk) поєднує базу ін-

формаційних профілей університетів, викладачів і науковців, молодих 
учених, підприємств, репозиторій академічних текстів учасників порталу, 
безкоштовний науковий електронний журнал відкритого доступу «Central 
European Researchers Journal» (http://ceres-journal.eu) та інформаційний 
сайт проекту CERES. Портал підтримує «трикутник знань» наука-осві-
та-виробництво шляхом ведення «каталогу замовлень» від промислових 
підприємств, за вирішення яких молоді вчені можуть братися у своїх до-
слідженнях. Через портал організовано спільну роботу місцевих і між-
народних груп молодих вчених. Над одним проектом можуть працювати 
студенти та науковці з суміжних галузей знань. За подібним сценарієм бу-
дуються групи і для вирішення більш складних наукових завдань. 

Одним з ключових аспектів діяльності науковців є публікація резуль-
татів їхніх досліджень у наукових журналах, а також на конференціях і 
семінарах. Якість оформлення і подання матеріалу наукової праці впливає 
на її сприйняття та розуміння читачами, включаючи рецензентів і редак-
торів, а, отже, і на рішення про можливість її прийняття до публікації та 
на наступне визнання науковим співтовариством. У світовий і вітчизняній 
видавничій практиці сформувалася низка принципів підготовки й оформ-
лення наукових праць, знання і дотримання яких є надзвичайно важливим 
для забезпечення успіху у публікації. Проте для молодих учених отри-
мання й опанування знань і навичок з публікації результатів досліджень 
відповідно до прийнятих за кордоном вимог становить велику проблему.

З метою укорінення в українському науковому співтоваристві, і насам-
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перед молодих учених (студентів, що беруть участь у науково-дослідній 
роботі, магістрантів, аспірантів, докторантів і здобувачів),  загально-
прийнятих у світовій науковій практиці норм підготовки наукових публі-
кацій на основі досвіду провідних наукових та видавничих інституцій сві-
ту підготовлено навчальний посібник [1]. Ця книга ставить за мету дати 
систематизоване і разом з тим лаконічне керівництво зі створення й аналі-
зу наукових публікацій.

При підготовці навчального посібника використано великий спектр різ-
них стандартів, друкованих видань і електронних ресурсів, що описують 
принципи підготовки, етики, рецензування і видання наукових публікацій, 
а також їх презентації на публічних виступах, бібліометрії та аналізу. 

Перший розділ книги висвітлює загальну методику підготовки наукових 
публікацій, описує призначення та класифікацію наукових публікацій, на-
водить загальні вимоги до оформлення і структури наукових публікацій, 
дає рекомендації з написання структурних елементів статей, оформлення 
тексту і стилістики наукових публікацій, а також типографіки для оформ-
лення формул та ілюстрацій. Значну увагу приділено питанням оформлен-
ня бібліографічних описів джерел, зокрема стандартам ГОСТ/ДСТУ, IEEE, 
Springer. Описано загальні вимоги до подання матеріалів рукописів. Також 
розглянуто етичні та юридичні аспекти підготовки і публікації рукописів.

Другий розділ книги присвячено питанням рецензування й оцінювання 
якості наукових праць. Він описує процес і види рецензування, етику й 
обов’язки редакторів і рецензентів, вимоги до структури і змісту рецензій, 
наводить метрики якості для аналізу наукових публікацій.

Третій розділ присвячено питанням подання наукових праць на конфе-
ренціях і семінарах. Зосереджено увагу на психологічних питаннях пу-
блічних виступів, принципах оформлення презентацій та демонстрацій-
ного матеріалу, рекомендаціях з написання усних та їх обговорення

Книга також може бути використана як бібліографічний довідник для 
більш глибокого пошуку інформації з тематики підготовки й аналізу нау-
кових праць.

Література
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of scientific works = Справочник по подготовке,  оформлению, рецензи-
рованию, анализу и публикации научных работ = Довідник з підготовки, 
оформлення, рецензування, аналізу та публікації наукових праць : навч. 
посіб. / С. О. Субботін, А. О. Олійник; за ред. С. О. Субботіна. –  Запоріж-
жя : ЗНТУ, 2016. – 298 с.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 
УКРАЇНСЬКИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Никифоров В.В., Троцко О.В.,
Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського

Наукова, науково-технічна й інноваційна діяльність у вищих навчаль-
них закладах (ВНЗ) є невід’ємною складовою освітньої діяльності і про-
вадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в 
системі вищої освіти. Забезпечення якості та конкурентоздатності резуль-
татів наукових досліджень, від яких залежіть подальший інноваційний 
розвиток країни, є важливим завданням для сучасного університету.

Одним із основних критеріїв результативності наукової роботи є кіль-
кість і якість наукових публікацій, так звана публікаційна активність. 
Якість конкретної публікації міжнародна наукова спільнота оцінює за 
кількістю цитувань. Чим частіше цитуються статті вченого, тим більше 
використовується його праця науковою спільнотою у світовому інновацій-
ному процесі. На жаль, сучасний етап розвитку національної науки харак-
теризується недостатнім відображенням та представленням отриманих 
результатів на загальносвітовому рівні.

Тому, забезпечення конкурентоздатності фундаментальних і приклад-
них розробок ВНЗ неможливо без підвищення рівня наукових видань, де 
публікуються їх результати. Однією із необхідних умов для цього є індек-
сація вітчизняних фахових видань у міжнародних наукометричних базах 
даних (МНБД). На даному етапі функцію всесвітнього оприлюднення ви-
конує велика кількість різноманітних МНБД. Серед них найбільш автори-
тетними, що індексують десятки тисяч періодичних видань, є рефератив-
но-бібліографічна МНБД Web of Science (Web of Knowledge), розробником 
якої є компанія Thomson Reuters (засновник Американський Інститут на-
укової інформації Томсона, Thomson ISI), і SciVerse Scopus (видавництво 
Elsevier).

Web of Science (WoS) – одна з найбільших у світі пошукових платформ, 
що містить реферативні бази академічних матеріалів з урахуванням їх вза-
ємного цитування, на основі якого кожний журнал отримує власний ім-
пакт-фактор (ІФ). Із 2016 року платформою опікується компанія Clarivate 
Analytics. До бази входять дані з природничих і технічних, суспільних і 
гуманітарних наук. Вона надає можливості пошуку, аналізу та управлін-
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ня бібліографічною інформацією, що охоплює понад 90 млн записів, те-
матично розподілених між декількома базами, найбільш вагомими серед 
яких є ті, що утворюють ядро платформи − Core Collection (CoCo):

– Science Citation Index Expanded (SCIE) – природничі і технічні науки;
– Social Sciences Citation Index (SSCI) – соціальні науки;
– Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – мистецтвознавство і гума-

нітарні науки;
– Emerging Sources Citation Indeх (ESCI) – нова база,створена у 2015 р., 

яка охоплює усі галузі, зокрема соціогуманітарні науки.
Процес відбору журналів до ESCI такий же, як і для головних баз CoCo. 

Відмінність полягає лише в тому, що для наукових видань ESCI не визна-
чає ІФ, який є важливою ознакою МНБД WoS. Цей показник, як відомо, 
застосовується задля кількісного оцінювання рівня визнання, наукової 
«ваги» та якості певного видання шляхом визначення кількості цитувань 
«пересічної статті» того чи іншого видання за певний період. ІФ розрахо-
вується як співвідношення між числом посилань за рік на статті журналу, 
опубліковані за два попередні роки, і кількістю цих статей.

Scopus як складова інтегрованого науково-інформаційного середо-
вища SciVerse є реферативною базою та наукометричною платформою, 
яку створено у 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier як продукт, що 
конкурує з WoS. До переваг Scopus належать широка «географія» ін-
дексованих видань, що надає національним науковим школам додаткові 
можливості для презентації їх досягнень. А номенклатуру індексованих 
записів WoS здебільшого зосереджено на журналах Північної Америки та 
англомовних виданнях Західної Європи. Крім того, видавництво Elsevier 
позиціонувало досить широке покриття публікацій у галузі соціогумані-
тарних наук як позивну відмінність від WoS. На що остання відреагувала 
створенням додаткової бази ESCI.

Необхідно зазначити, що станом на 17.07.2017 за даними проекту Open 
Science in Ukraine (https://openscience.in.ua/ua-journals) 86 вітчизняних ви-
дань входять до МНБД Scopus (54) і WoS (56), із яких 24 − присутні в обох 
базах. Протягом останніх п’яти років до Scopus увійшло лише 13 україн-
ських видань, а до WoS – 41, що пояснюється певним полегшенням вимог 
до наукових журналів і спрощенням процедури входження до останньої 
бази. Тому, на нашу думку, редакціям вітчизняних наукових видань необ-
хідно скористатися такою нагодою.

Політика індексації видань у МНБД Scopus і WoS багато в чому по-
дібна. Але існують і певні відмінності, серед яких ключовою є вимога 
англомовності повних текстів статей наукових журналів, що претендують 
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на індексацію в WoS. У той час, коли платформа Scopus індексує майже 
п’яту частину видань повних текстів іншою (або також іншою) мовою, 
ніж англійська.

Відтепер видання, що претендують на статус фахового, мають від-
повідати вимогам, висунутим новим Порядком формування Пере-
ліку наукових фахових видань України (http://mon.gov.ua/citizens/
zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/
gromadske-obgovorennya-2017.html), який передбачає поділ наукових ви-
дань на три категорії залежно від їх присутності у МНБД Web of Science 
і Scopus, а також наявності серійного номеру унікальної ідентифікації 
Digital object identifier (DOI).

На наш погляд, для визнаних часом і відповідною спільнотою фахових 
видань отримання DOI не викличе проблем, але для новостворених − це до-
даткове чимале фінансове навантаження. Адже DOI, як і будь-яка МНБД, є 
комерційним проектом, що передбачає укладення угоди з офіційним агент-
ством (наприклад, CrossRef), мінімальна сума якої становить понад 300 $ 
США залежно від кількості публікацій, а також один долар додатково за 
кожну статтю. Звичайно, всі ці витрати ляжуть на плечі видань і авторів, що 
зумовлює необхідність їх підтримки з боку МОН України, на кшталт тієї, 
яку передбачено надати ВНЗ для доступу до МНБД WoS і Scopus (http://
mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8/2017/09/20/nakaz-%E2%84%96-1286-vid-19.09.2017.pdf).

Показовим і дієвим прикладом поступового опанування спочатку націо-
нальних, а згодом і МНБД протягом останніх п’яти років є науковий журнал 
«Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остро-
градського». Звичайно, на меті наукового журналу – входження до МНБД 
WoS і Scopus. Станом на 01.09.2017 «Вісник КрНУ» індексується у загаль-
нодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Дже-
рело»), а також у 12 МНБД: Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, 
Inspec, Polish Scholarly Bibliography, Infobase Index, Open Academic Journals 
Index, Google Scholar, CiteFactor, Scientific Indexing Services та ін. Крім того, 
подано заявки на включення журналу до WoS, Compendex, EBSCOhost, UIF 
тощо. До речі, не всім відомо, що індексування наукового відання щонай-
менше двома базами платформи Scopus (наприклад, Inspec і Compendex) 
забезпечує автоматичне входження до неї.

Таким чином, з одного боку, однією з проблем розвитку сучасної вітчиз-
няної науки є недостатня презентація отриманих науковцями результатів 
оригінальних досліджень на міжнародному рівні, що зумовлює занизькі 
показники цитування, інтегральних індексів розвитку, а також світових 
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і національних рейтингів ВНЗ. З іншого боку, розв’язання задачі підви-
щення конкурентоздатності результатів наукових досліджень у сучасному 
університеті неможливо без підвищення рівня видань, у яких вони публі-
куються. Тому, індексація вітчизняних фахових видань МНБД, зокрема 
WoS та Scopus, є обов’язковою умовою формування позитивної думки про 
світовий внесок української науки та привабливого іміджу українських 
університетів, що неможливо без підвищення вимог до кожної окремої 
публікації та кожного наукового видання.
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ЯК ВИБРАТИ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ 
НАУКОВОЇ СТАТТІ У РЕЙТИНГОВИХ ВИДАННЯХ?

Сарабєєв В.Л.,
Запорізький національний університет.

У відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України № 1112 від 17.10.2012 «Про опублікування результатів дисертацій 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» з 1 вересня 2013 
року претенденти на здобуття наукових ступенів повинні мати статті, що 
опубліковані у зарубіжних виданнях або виданнях України, що включені 
до наукометричних баз даних. На сьогоднішній день існує декілька між-
народних бібліографічних баз, але найавторитетнішими та найбільшим з 
них є Web of Science та SCOPUS. Останнім часом в Україні набувають 
популярності Index Copernicus та Google Scholar, але ці бази даних не пе-
ревіряють якість публікацій та індексують, у тому числі так звані, «хижі» 
або псевдонаукові журнали, а отже відображають неправдиву метрику [1].

Web of Science та SCOPUS надають можливість безкоштовного пошуку 
журналу за назвою або ключовим словом, що доступний за посиланням http://
ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ та http://www.scimagojr.com/, відповідно. 
Починаючи з 2007 року на базі даних SCOPUS запроваджено аналітичний 
портал, SCImagoJournal & CountryRank (SJR), що надає наукові показники 
по журналах і країнах. На порталі оприлюднюються рейтинги публікаційної 
активності та статистика цитування журналів і країн. Кожен журнал аналі-
зується окремо та забезпечується відповідною метрикою, що включає: SJR 
індекс, квартилі, h-index (індекс Гірша), загальну кількість опублікованих ста-
тей, цитувань, зважені показники цитувань по роках та деякі інші. Усі жур-
нали ранжовані за SJR індексом на 4 квартилі, найпрестижніші знаходяться у 
першому квартилі (Q1) та мають найбільші індекси.

Після вибору за розділом науки та назвою необхідно знайти веб сторін-
ку журналу та з’ясувати мету, задачі та специфіку статей, що приймаються 
на розгляд, а також визначити цільову аудиторію видання. Некоректний 
вибір журналу може призвести до втрати певного часу (2-3 тижні), оскіль-
ки редакційна колегія перевіряє поданні рукописи на відповідність політи-
ці видання, відхиляючи без направлення на рецензування ті роботи, що не 
задовольняють визначеним вимогам. Наприклад, Systematic Parasitology 
публікує статті із систематики, таксономії та номенклатури паразитичних 
організмів, тоді як International Journal for Parasitology приймає на публі-
кацію лише такі таксономічні роботи, що мають широкий інтерес з огляду 
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на унікальність будови деяких таксонів та невідповідності загально при-
йнятим поглядам щодо їх систематичного положення. 

При виборі журналу для публікації слід звертати увагу на бізнес модель 
яку використовує той або інший журнал. В інструкції для авторів, вико-
ристовуючи для пошуку ключові слова «charge» та/або «fee», треба відшу-
кати фінансову інформацію про умови сплати за публікацію. На сьогодні 
існують декілька бізнес моделей журналів: А) фінансуються за рахунок 
доходів від продажу журналу передплатникам, автор не сплачує за публі-
кацію, після виходу статті йому надається безкоштовно авторський ек-
земпляр у PDF форматі; Б) фінансування за рахунок доходів від продажу 
журналу передплатникам та оплатою авторами відкритого он-лайн досту-
пу до статті; В) безкоштовно для автора, безкоштовно для читача, живучи 
за рахунок інституційного благодійника, «платинова» модель фінансуван-
ня. За моделлю типу Б сплата за відкритий доступ може бути обов’яз-
ковою (Б1) або вибір форми поширення статті залишається за автором 
(Б2), інакше кажучи, автор не зобов’язаний вносити плату за публікацію. 
Наразі, саме модель типу Б2 є найпоширенішою серед таких видавців як 
Springer-Verlag, Elsevier, World Scientific, Versita тощо. За «платиновою» 
моделлю також видається чимало журналів, так авторові траплялося пу-
блікуватися та бути рецензентом для Vestnik Zoologii, Helminthologia1 та 
Vie et Milleu, видавцями яких є Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена 
НАН України, Інститут паразитології Словацької академії наук та Океа-
нологічна обсерваторія Баньюлса Університету П’єра та Марі Кюрі, від-
повідно. Такі журнали є унікальними, а запорукою якості рецензування 
є прив’язка їх до міжнародно-визнаної наукової установи. За будь-якою 
моделі автор, за бажанням, може замовити необхідну кількість препринтів 
за передплатою. Отже, можливо стверджувати, що основним джерелом 
фінансування наукових видань залишається передплата, яка може сягати 
10 тисяч доларів на рік за один журнал. Оскільки, такі витрати не в змо-
зі дозволити собі окремо взятий науковець, навіть за західної системою 
оплати праці, основними передплатниками наукових журналів є універ-
ситети та урядові бібліотеки. Така система є досить ефективною, якщо 
журнал рейтинговий з високими стандартами рецензування, то він буде 
передплачений університетом. В свою чергу, університет передплативши 
за якісний науковий журнал є більш конкурентоспроможним. З огляду на 
доступ до якісної та перевіреної інформації, науковці такого університету 
мають можливість працювати продуктивніше, це підвищує рейтинг уні-
1  Починаючи з 15 березня 2017 року журналом Helminthologia з автора 
обов’язково стягується 105 Євро за відкритий он-лайн доступ до статті  
http://pau.saske.sk/helm/oafee/
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верситету, що у свою чергу надає пріоритет в отриманні державної під-
тримки на розвиток науки та/або дозволяє підвищити плату для студентів.

Якщо з автора вимагається обов’язкова плата за статтю, то це може оз-
начати, що журнал не має передплатників, а отже він не читається та не 
має попиту серед фахівців, тому фінансові витрати повністю покладають-
ся на автора. Зокрема, за такою моделлю існують «хижі» журнали. Остан-
ні характеризуються агресивною та нав’язливою політикою заманювання 
авторів, наприклад за рахунок спам-розсилки, та навмисно вводять авто-
рів і читачів в оману з приводу якості журналу, декларуючи рецензування 
та включення журналу до відомих наукометричних баз, хоча насправді 
всього цього не існує. Для науковця хибний вибір журналу це втрачений 
час, кошти та репутація [2]. Перепублікація статті не допускається, навіть 
за умови її публікації у псевдонауковому журналі. У зв’язку із зростаю-
чим занепокоєнням авторів та читачів стосовно якості опублікованих ма-
теріалів, з’явилися нові ініціативи скеровані на викриття псевдонаукових 
журналів та видавців. Одним із найвідоміших були донедавна, так звані, 
«Списки Джеффрі Білла»[1]. Але з січня 2017 року сервіс з пошуку «хи-
жих» журналів та видавців більше не діє. Список Джеффрі Білла зберігся 
та доступний за рахунок кешированих копій (http://beallslist.weebly.com/
standalone-journals.html). Іншою ініціативою вибору правильного журналу 
для публікації стало укладання списку критеріїв, за якими автору-почат-
ківцю пропонується самостійно оцінити журнал. Дана інформація розмі-
щена на сайті “Think. Check. Submit” (http://thinkchecksubmit.org). В укра-
їномовній літературі критерії виявлення псевдонаукових видань детально 
викладені у роботі Назаровець та Назаровець [3].

Робота підготовлена до друку за підтримки проекту #587321-EPP-1-
2017-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Project Culture» європейської 
програми ERASMUS+.

1. Beall J. Scholarly open access. http://scholarlyoa.com / J. Beall. – 2016.
2. Clark A. M. Five (bad) reasons to publish your research in predatory 

journals / A. M. Clark, D. R. Thompson // Journal of Advanced Nursing. – 
2016. – P. 1–3.

3. Назаровець С. А. Небезпека поширення псевдонаукових видань для 
розвитку науки в україні / С. А. Назаровець, М. А. Назаровець // Вісник 
ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 
2017. – Vol. 22, No. 1. – С. 163–174.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ НАУКОМЕТРІЇ 
В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ ОДЕСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Поварова Н.М., Лівенцова О.О. ,
Ольшевська О.В., Кордзая Н.Р.,

Одеська національна академія харчових технологій

В період стрімкого розвитку науки відбувається не тільки бурхливе 
удосконалення її технічної складової, а й впровадження нових термінів, 
понять та інструментів, спрямованих на поліпшення виконання пошуку 
наукової інформації, звітної документації та просування наукових здо-
бутків. Розвиток, впровадження та популяризація всіх засад наукометрії, 
альтметрики, science 2.0 зумовило віху нових наукових тенденцій та вдало 
використовується більшістю науковців, тому цілком логічно, що під час 
навчання, в робочих процесах та у наукових дослідженнях виникає необ-
хідність їх застосування. 

Під час навчання аспірантів та докторантів Одеської національної ака-
демії харчових технологій дисципліни «Інформаційні комп’ютерні техно-
логії» зумовило необхідність розроблення дорожньої карти з актуальних 
наукових тенденцій для подальшої її імплементації в навчальний процес. 
Для зазначеного курсу логічно викласти дорожню карту у такій прямій, 
або лінійній залежності: 

Науковий профіль – Авторська етика – Захист авторського права – Open 
access – Наукометричні бази та системи – Бази пошуку інформації – По-
шук видань для публікації – LaTeX – References – Підготовка публікації до 
видання – Predatory journals. 

Але, звісно, для такого широкого поняття застосування лінійної дорож-
ньої карти не відтворює повністю всі взаємозв’язки, тому найліпше вико-
ристовувати її об’ємну інтерпретацію, адже всі вищезазначені компоненти 
пов’язані між собою не тільки в лінійній послідовності, а й покомпонентно. 
Структура курсу повністю відповідає за своєю хронологією дорожній карті.

На етапі навчання в аспірантурі молодий науковець зіштовхується із 
проблемами пошуку інформації, публікації перших тез доповідей, статей 
та створенням перших наукових акаунтів. На цьому етапі (звісно, це зале-
жить від наукової школи) логічно мати власний науковий «паспорт», або 
ідентифікатор. Тобто необхідно створити акаунт, який буде як портфоліо ві-
дображати основні знання та здобутки науковця, але де саме зареєструвати 
цей акаунт? В якій саме із десятків мереж створити та у подальшому його  
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модерувати? Нажаль, немає однозначної відповіді на це питання, адже 
кожна із систем спрямована на вирішення певних задач. Звісно є най-
більш розповсюджені ідентифікатори, такі як, ORCID, ResearchGate, 
ResearcherID, Academia, Google Scholar, ScopusID. Використання власного 
досвіду дозволяє стверджувати, що саме реєстрація, заповнення та моде-
рування профілю у ORCID дозволить синхронізувати його не тільки із ін-
шими системами, але й з платформами та інструментаріями, що зумовлює 
коректність та однозначність відображення науковців у мережі. 

До найбільш складних та кропітких процесів можна віднести пошук 
інформації та створення власної наукової бібліотеки. Безсумнівно в цьому  
допомагає Open access у рамках науки без кордонів. З урахуванням світо-
вої економічної кризи купівля наукового контенту за 20-30 USD, не кажу-
чи вже про 100-200 USD є або неможливим, або стає великим ударом по 
кишені науковця. Використання «піратських» сервісів для поважаючих та 
доброчесних науковців неприйнятне, тому ресурси, на яких передбачено 
Open access до актуального наукового контенту, cтають єдиним прийнят-
ним рішенням. Тішить те, що таких ресурсів, які повністю або частково 
безкоштовні, стає дедалі більше, наприклад, Science open, ScienceDirect. 
Звісно, необхідно враховувати, що у науковців повинен бути передплатний 
доступ до таких платформ як EBSCO, Scopus, Web of Science та, обов’яз-
ково, профільний (в нашому випадку це CABI – the Centre for Agriculture 
and Bioscience International). Саме урізноманітний доступ дозволить ство-
рити високоякісну наукову електрону бібліотеку на будь якому девайсі 
або ресурсі завдяки таким інструментам, як Mendeley, End Note, Citation 
Machine та ін. Необхідно не забувати, що одним із принципів Science 2.0 є 
вже сталий перехід від e-first на e-only. 

Як вже зазначалось раніше, аспіранти використовують різні інструмен-
ти для створення власних наукових колекцій, написання статей та тез, 
тому необхідно навчати їх використовувати такі механізми як LaTeX, які 
завдяки попередньо розробленим шаблонам пришвидшують процес напи-
сання наукового доробку.

Кожен окремий пункт дорожньої карти є необхідним кроком для су-
часного науковця, кожен пункт визначено шляхом сертифікації, вебінарів, 
конференцій та грантів, кожен окремий пункт – це галузь, яка вимагає 
ретельного вивчення та наполегливого навчання. Завдяки кількарічному 
впровадженню зазначеного курсу можна констатувати, що для спеціаль-
ностей Одеської національної академії харчових технологій це найбільш 
вірогідний шлях для вивчення актуальних наукових тенденцій.
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REVIEW OF REQUIREMENTS FOR PUBLICATIONS 
OF RESULTS OF DISSERTATION RESEARCH OF 

PhD IN DIFFERENT COUNTRIES

Salun M., Zaslavska K.

In 2016 the system of PhD training in the third level of higher education was 
introduced in Ukraine. These changes are aimed at incorporating Ukraine into 
a common European educational space for the creation of joint PhD programs 
and projects, increasing the mobility of postgraduate students and the teaching 
staff of universities and research institutes. 

Using the Research Gate scientific network the survey of experts (faculty mem-
bers of the universities) was conducted on the quantity and quality of publications 
necessary for the presentation of the results of the dissertation research and the 
defense of the PhD thesis [1]. According to the survey, it was revealed that at 
present the requirements for the publication of research results differ by country.

Some expert information was obtained from a survey of European partners 
on ERASMUS + projects as: “Structuring cooperation in doctoral research, 
transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s re-
gions” (DocHub) and “Promoting internationalization of research through es-
tablishment and operationalization of Cycle 3 quality assurance system in line 
with the European integration” (C3QA) [2].

The analysis of the requirements for publication of the results of disserta-
tions showed the significant differences by countries.

Currently, in Ukraine there is a norm according to which at least five publi-
cations in scientific (in particular, electronic) professional editions of Ukraine 
and other states on the subject of the dissertation for obtaining the degree of a 
candidate of science are required, of which:

At least one article in scientific periodicals of other states on the subject of dis-
sertation is prepared. Such a publication may equate to publication in Ukrainian 
publications, which are included in international science-computer bases;

One of the articles may be published in the electronic scientific specialty;
In the fields of natural sciences and engineering, the patent for the invention 

(the author’s certificate of invention), which passed the qualification examina-
tion and directly relates to the scientific results of the dissertation (if any), may 
be annexed instead of one article [3].

Nowadays this order is valid. However, the Ministry of Education and Science 
of Ukraine presented the draft Order on the awarding of scientific degrees [4]. 
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Specifically, it stipulates that, on the topic of the dissertation for the degree of a 
doctor of philosophy, at least three scientific publications are required, of which:

At least one article in scientific periodicals of other states on the subject of   
dissertation is prepared. Such a publication may equate to a publication in the 
scientific specialized editions of Ukraine, which are included in the internation-
al science-computer bases, recommended by the National Agency;

One article can be published in the electronic scientific special edition;
From the branches of knowledge of the natural and technical direction, in-

stead of one article, one patent for the invention (the author’s certificate of 
invention), which has passed the qualification examination and directly relates 
to the scientific results of the dissertation (if any), may be added;

No more than one manual (for dissertations in the field of pedagogical 
knowledge);

Instead of one article, a monograph, in particular collective, may be included;
Articles in scientific national and international peer-reviewed journals in-

cluded in the list of scientific professional publications.
 The situation in the countries of former Soviet Union is similar. For exam-

ple, in Azerbaijan 5 peer- reviewed published articles are required. 
In the UK, Ireland, New Zealand, Australia and the USA there are the tradi-

tional PhD by dissertation and a PhD by publication. The PhD by publication 
means that the candidate’s thesis is based largely on the supervised research 
project, but examined on the basis of a series of peer-reviewed academic papers 
which have been published or accepted for publication, usually accompanied 
by an over-arching paper that presents the overall introduction and conclusions. 
The defense of the traditional dissertation does not therefore require the oblig-
atory preliminary publication of the research results.

In Finland, a PhD dissertation is usually written in the form of an author’s 
monograph, so publication of individual results in the form of articles is not 
required. Recently, a paper-based thesis, which includes about 80 pages of 
summary and 4 articles in peer-reviewed journals, is gaining popularity. It is 
supposed that 3 articles can be written in co-authorship, and one is individual.

In Austria this is related to the discipline in which a person does his PhD the-
sis. In computer science, for example, one should provide approximately three 
publications. And it is quite individual to the universities.

In Poland, the prior publication for a PhD is based on new solution in PhD 
process in which the student can get special financing from Ministry when he 
or she tries to apply the new research-based solution in business. Such PhD 
process is supervised by two supervisors: one from the university, another from 
the business the solution is prepared for. Such a solution enables the managers 
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to create new knowledge and transmit it to the academia. Thus, according to the 
regulations, one article is enough for the defense.

Bulgarian PhD has two national documents that provide the framework of the 
procedure: “Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of 
Bulgaria” and “Regulations for the Application of the Act for the Development of 
the Academic Staff in the Republic of Bulgaria”. None of the documents contains 
regulations on the publication of the results of the dissertation research.

There are no general regulations for universities in the Czech Republic; it 
is usually established by single faculty and specific subject of PhD thesis. No 
regulation concerning indexing, but it is preferable to publish the articles in 
journals with high impact factor as well as in Scopus or Web of Science. Each 
PhD thesis and its thematic focus are evaluated individually.

In Turkey, you need to have either one international research project or one 
article that is indexed by Social Sciences Citation Index via the Web of Science 
(SSCI). This is a mandatory requirement for the defense of PhD dissertations.

In Tunisia the doctoral candidate must have at least one publication (whose 
name appears as principal author) in an indexed and abstracted journal in Thom-
son Reuters, but for the literary (English, French, Sociology, Law) a publication 
in an indexed and abstracted journal. To publish his results, the doctoral student 
must have the agreement of his thesis supervisor.

In South Africa, there are no laid-down requirements for prior publications for 
a PhD. Despite this PhD students submit one peer-reviewed and indexed journal 
publication with an international and reputable journal before submitting the thesis.

Regulations for Award of PhD Degree in Indian universities are framed in 
suppression of the UGC (University Grants Commission) [5]. PhD research 
scholars shall publish at least one research paper in peer-reviewed refereed 
journal, duly approved by the UGC/University, and make two paper presenta-
tions in conferences, recognized by the Department Council concerned, before 
the submission of the thesis for adjudication and produce evidence for the same 
in the form of presentation certificates and reprints. All the central, state, private 
universities are following the above regulation across the country.

In Zimbabwe some universities require two peer-reviewed published arti-
cles. There is no standard and norm to the number of articles and each univer-
sity has its own prescriptions. 

As for Fiji Higher Education Commission (FHEC), there is no clear guide-
line for publication activity within the PhD process. Universities may impose 
own rules, but it is certainly possible to get a PhD with no publication.

Doctoral students in Peru are not obligated to have publications in indexed 
journals. They just make their research and present to their colleagues.
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So, one can see the sufficient differentiation in the regulation of publication 
activity of PhD students by countries. 

Conclusion
In our opinion, it is necessary to unify the requirements for the publication 

of the results of the dissertation research around the world. Identity of require-
ments will facilitate the recognition of research results and degrees, which in 
turn will promote international mobility of scientists and improve the quality of 
research in general.
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ДО ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Лічман Т.В.
Університет економіки та права «КРОК»

Академічна доброчесність – поняття, що вже декілька років поспіль є 
предметом активних дискусій в академічному середовищі. 

Такому розвитку суспільної думки сприяла реформа вищої освіти (мова, 
у першу чергу, про Закон України «Про вищу освіту» [1]). Інноваційною у 
досліджуваній сфері стала норма статті 42 Закону «Про освіту», прийня-
того 5 вересня 2017 року [2]. 

Таким чином, на сьогоднішній день сформована нормативна база, що 
є підставою для подальшого врегулювання відносин, пов’язаних із забез-
печенням принципів академічної доброчесності та відповідальності за їх 
порушення.

Академічна доброчесність у Законі «Про освіту» визначена як сукуп-
ність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають ке-
руватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 
до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Під порушеннями академічної доброчесності законодавець розуміє ака-
демічний плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, списування, 
обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання. Як свідчать статистичні 
дослідження, плагіат є найбільш розповсюдженим порушенням академіч-
ної недоброчесності у науковій діяльності. Дані опитувань (Огляд ОЕСР 
на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 [3]) свідчать, що плагіат у 
певній формі практикують 93% здобувачів, і в середньому не менше 50% 
дисертацій не відповідають мінімальним стандартам академічної якості, 
містять плагіат, або ж і те, і інше. 

Кожний вищий навчальний заклад зобов’язаний вживати заходи, у тому 
числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запо-
бігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, 
науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів ви-
щої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності (стаття 
32 Закону України «Про вищу освіту»). 

У проекті Закону «Про освіту» законодавець пропонує новий вид від-
повідальності за застосування недоброчесних практик у науковій діяль-
ності – академічна відповідальність, у рамках якої передбачені наступні 
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санкції: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого 
звання; позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня 
чи присвоєного вченого звання; відмова в присудженні або позбавлення 
присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавлен-
ня права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 
визначені законом посади (йдеться, в тому числі, про те, що науковий ке-
рівник, члени ради, де була захищена дисертація, в якій виявлено акаде-
мічний плагіат, та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про 
наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізова-
них вчених рад строком на два роки).

Враховуючи дискусійність питання, спробую виділити основні факто-
ри, що на сьогодні створюють можливості для порушення принципів ака-
демічної доброчесності.

Нормативна невизначеність. 
Основною проблемою у нормативному регулюванні питань академічної 

доброчесності, на мій погляд, є значна диверсифікація норм. І це пов’яза-
но, в першу чергу, із звичною радянською системою, коли на кожний ви-
падок існувала відповідна інструкція. Вже на сьогодні норми, що в тому 
чи іншому випадку стосуються академічної доброчесності, містяться в де-
кількох нормативно-правових актах, і ці норми не завжди кореспондують-
ся між собою та іншими нормами чинного законодавства. Вважаю, задача 
законодавця - врегулювати загальні питання (зокрема, визначити та узго-
дити понятійно-категорійний апарат, встановити загальні принципи вза-
ємодії основних суб’єктів тощо). Розробку ж конкретних механізмів слід 
віднести до компетенції навчального закладу, який самостійно визначить 
яким чином формувати відповідне середовище та впливати на порушни-
ків. Адже, доброчесність – це в тому числі іміджеве питання навчального 
закладу. Лояльність та терпимість до недоброчесних практик, враховуючи 
жорстке конкурентне середовище, призведе до того, що навчальний за-
клад буде позбавлений права провадити подальшу освітню діяльність. 

Низька культура. 
Академічна доброчесність – це питання етичного характеру, а тому пи-

тання формування нетерпимості до проявів нечесності у науковій роботі 
лежить у площині системи цінностей. На мій погляд, цей процес є три-
валим і лише жорстка нормативна відповідальність не вирішить пробле-
ми, хоч і посприяє у певній мірі. Навчальний заклад має стати ключовим 
суб’єктом у формуванні відповідної системи цінностей, нетерпимої до 
проявів нечесності як у навчанні, так і в науковій роботі. Інструменти у 
формуванні відповідної культури можуть бути різноманітні: прийняття 
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кодексу честі і популяризації дотримання закріплених положень, запро-
вадження нормативного курсу з основ академічного письма, автоматична 
перевірка всіх творчих робіт на предмет наявності ознак плагіату тощо. 
Тобто, найбільш результативними стануть превентивні заходи, а не бо-
ротьба із наслідками. 

Безкарність. 
Наявна статистика притягнення до відповідальності за факти академіч-

ної недоброчесності жодним чином не кореспондується із навіть доведе-
ними випадками нечесних практик у науковій діяльності. Даний чинник, 
з однієї сторони, демотивує окремих здобувачів (за принципом: «навіщо 
витрачати час та зусилля, якщо можливо безкарно піти легшим шляхом»), 
з іншої – вибіркова реалізація принципу невідворотності покарання під-
риває довіру до існуючих правил та нівелює вже наявні позитивні напра-
цювання. 

Відсутність ефективного інструментарію. 
Ключовим у питанні виявлення академічного плагіату є програмне 

забезпечення, що надає технічну можливість виявити ознаки плагіату у 
роботі. Ефективність такого інструменту залежить, у першу чергу, від 
пошукової бази (оскільки не всі наукові роботи, що є предметом недо-
бросовісних запозичень, можна знайти в Інтернеті). Вагомим досягнен-
ням на шляху вирішення окресленої проблеми є прийняття Положення 
про Національний репозитарій академічних текстів (Постанова Кабінету 
Міністрів України № 541 від 19 липня 2017 року). Національний репози-
торій – загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій на-
копичуються, зберігаються і систематизуються наукові тексти. Основна 
мета репозитарію визначена як сприяння розвитку освітньої, наукової, на-
уково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу 
до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності. У Поло-
женні закріплено, що ресурси Національного репозитарію є допоміжни-
ми засобами для проведення експертизи академічних текстів на плагіат. 
Подальша реалізація проекту зі створення єдиної бази наукових робіт (за 
даними Міністерства освіти і науки України – до кінця року [4]) дасть 
можливість розробникам антиплагіатного програмного забезпечення про-
понувати користувачам ефективний засіб для виявлення ознак плагіату в 
наукових роботах.  
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Проект сприяння академічній доброчесності 
в Україні (SAIUP) в ЗНУ: 

здобутки, виклики та перспективи

Васильчук Г. М., Ковтун О. О., Меняйло В. І.
Запорізький національний університет

Важливість дотримання академічної доброчесності не викликає сумні-
вів, якщо мова йде про досягнення якісної освіти у стінах регіонально-
го вишу. На сьогоднішній день, коли серед студентства і викладачів ЗНУ 
формується розуміння щодо академічної доброчесності, впровадженню її 
ідей та принципів має передувати активна просвітницька робота з відпо-
відної тематики. При цьому, важливими є два аспекти. По-перше, слід не 
просто проінформувати студентів і викладачів, а сприяти тому, щоб кожна 
зі сторін замислилась та рефлексувала свої думки, намагаючись вироби-
ти власне ставлення до проявів академічної недоброчесності. По-друге, 
з огляду на необхідність руйнування існуючих негативних шаблонів, на-
приклад, щодо списування, зацікавити студентів у цьому можна завдяки 
застосуванню інтерактивних, творчих методів навчання. 

Саме такі аспекти виступили у якості головних орієнтирів для реаліза-
ції проекту сприяння академічній доброчесності (SAIUP) у Запорізькому 
національному університеті. У виші досить активно розпочалась реалі-
зація проекту, чому сприяли як активність команди проекту, так і відкри-
тість адміністрації ЗНУ до якісних позитивних змін.  

Одним з яскравих прикладів цієї відкритості стало комплексне соціоло-
гічне дослідження щодо проявів корупції у Запорізькому національному 
університеті, проведене протягом лютого-березня 2016 року серед 1491 
студентів 2-6 року навчання всіх факультетів вишу, репрезентативного на 
рівні курсу та факультету.

Подібні дослідження дозволяють налагодити комунікацію між студен-
тами та адміністрацією вишу, і на постійній основі проводяться Центром 
незалежних соціологічних досліджень ЗНУ. Варто усвідомлювати, що такі 
моніторингові внутрішні опитування є рідкістю для вишів України, а функ-
ціонування на їх базі відповідного підрозділу – нова традиція для невеликої 
кількості університетів. Проте, якщо зазвичай дані за подібними досліджен-
нями є «внутрішньою» інформацією та надаються адміністрації вишу, то 
особливістю нашого дослідження є те, що ЗНУ став першим в Україні уні-
верситетом, який оприлюднив дані з такої специфічної тематики. 
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Цей крок став дуже значущим для університету, оскільки продемон-
стрував готовність студентів до співпраці з адміністрацією вишу щодо ді-
яльності з протидії корупції та спільного формування якісного освітнього 
простору. Студенти активізувались у напрямку реалізації локальних про-
ектів щодо оцінки якості викладання в ЗНУ, а Студентська рада вишу як 
орган студентського самоврядування здебільшого зосередила свою увагу 
на навчальному напрямку своєї діяльності.

Із жовтня по грудень 2016 року у стінах вишу реалізовувався проект 
«#Чесно_education» у межах міні-гранту від SAIUP з метою популяризації 
ідеї та принципів академічної доброчесності, сутність якого полягала у 
проведенні чотирьох взаємопов’язаних івентів, до кожного з яких долучи-
лись студенти, викладачі та адміністрація ЗНУ. Серед них – акція «Пере-
вір себе на доброчесність», Дебатний турнір серед викладачів і студентів 
ЗНУ «Чесна освіта: міф чи реальність?», адвокаційна кампанія з розробки 
Кодексу честі ЗНУ з підсумковою зустріччю усіх учасників, та інформа-
ційна кампанія протягом всього періоду реалізації проекту.

Безпосередніми учасниками проекту стали понад 3500 студентів і ви-
кладачів вишу, а опосередкованими учасниками – понад 6 тисяч студентів 
і представників викладацького складу. У ході проекту було розповсюдже-
но більше 1000 інформаційних матеріалів, перевірені на плагіат академіч-
ні роботи студентів, проведено дебатні ігри студентсько-викладацьких 
команд на тему академічної доброчесності, організовано 28 презентаці-
й-обговорень проекту Кодексу честі ЗНУ та міні-референдум за прийнят-
тя принципів академічної доброчесності серед студентства і викладачів 
вишу, у якому взяли участь 546 студентів ЗНУ.  У тому числі, вперше в 
історії університету та регіону проведено спільний студентсько-виклада-
цький дебатний турнір щодо якості освіти, а переможці турніру отримали 
змогу зіграти Супер-гру з представниками адміністрації університету. 

Серед основних «якісних» результатів проекту можно відзначити такі: 
проінформовано студентів і викладачів ЗНУ про основні ідеї та принципи 
академічної доброчесності; актуалізовано ідеї затвердження Кодексу честі 
ЗНУ як регулятора академічних відносин; сформовано у студентів переко-
нання в існуванні переваг від дотримання принципів академічної добро-
чесності; апробовано механізм проведення акції з перевірки робіт студен-
тів на плагіат та сформовано уявлення про переваги сумлінного ставлення 
до академічних робіт; налагоджено взаємодію між адміністрацією вишу 
та студентсько-викладацьким складом університету для переймання ідеї 
академічної доброчесності у ЗНУ; надано простір для діалогу між студен-
тами і викладачами щодо проявів списування, плагіату та корупції у ВНЗ; 
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створена можливість для саморефлексії студентів і викладачів з пробле-
матики академічної недоброчесності, що стане сприятливою базою для 
подальших активних дій у межах проекту. 

Таким чином, реалізація проекту у Запорізькому національному універ-
ситеті у 2016-2017 роках дозволила, по-перше, проінформувати студентів 
і викладачів ЗНУ про сутність академічної доброчесності; по-друге, на-
лагодити діалог між студентами і викладачами щодо утвердження прин-
ципів академічної доброчесності у стінах ЗНУ. У ході проведення ряду 
заходів студенти переосмислили власну позицію щодо списування, плагі-
ату, корупції, що втілилось у конкретних результатах, а викладачі – через 
активність студентів та готовність їх до якісних змін краще зрозуміли сво-
їх вихованців у відповідному аспекті навчання та долучились до форму-
вання свідомого ставлення студентів до навчання. Реалізація проекту не 
змінила одразу поведінку студентів і викладачів, але перша суттєва схо-
динка на цьому шляху досягнена – усвідомлення академічних пріоритетів 
та замислення над ціннісними орієнтирами під час перебування у виші 
кожною зі сторін.

Наразі триває робота над загальноуніверситетським Кодексом честі, 
для ухвалення якого у Запорізькому національному університеті обрано 
тактику не директивного ухвалення, а широкої демократичної дискусії. 
У найближчих планах  – оприлюднення результатів соціологічного до-
слідження щодо стану та перспектив академічної доброчесності у виші, 
зокрема таких аспектів як плагіат і списування, а також висвітлення ре-
зультатів опитування серед школярів з цього питання.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Слободяник Ю. Б.,
Сиротенко Н. А.,

Одеський національний економічний університет

Система освіти України активно реформується. З прийняттям у 2014 
році Закону України «Про вищу освіту» [1] започатковано реалізацію 
компетентністного підходу, що націлений на якісну підготовку но-
вої генерації фахівців за відповідними освітньо-професійними, освіт-
ньо-науковими, науковими програмами на різних рівнях вищої освіти. 
Підготовку докторів філософії (PhD) було віднесено до третього освіт-
ньо-наукового рівня. Отже, вищі навчальні заклади, що готують фахів-
ців зазначеного рівня, стикнулися з проблемами розробки навчальних 
планів і якісного наповнення відповідної освітньо-наукової програми, 
що має завершуватися публічним захистом дисертації у спеціалізованій 
вченій раді.

Водночас реформа освіти триває й надалі, що наразі втілилося у роз-
робці оновленого Закону України «Про освіту», який було підтримано 
Верховною Радою України 5 вересня 2017 року (на момент написання 
доповіді не набув чинності). Однією з новацій проголосованого депута-
тами закону стало запровадження принципів академічної доброчесності, 
що трактується як «…сукупність етичних принципів та визначених зако-
ном правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під 
час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності 
з метою забезпечення довіри до результатів навчання та / або наукових 
(творчих) досягнень» [2].

За результатами аналізу фахівців Інституту освітньої аналітики Мі-
ністерства освіти і науки України, поняття академічної доброчесності 
в Україні почало використовуватися у 2009 році [3]. Разом з тим акаде-
мічна доброчесність є основою освітнього процесу в розвинутих країнах 
достатньо давно і передбачає дотримання принципів чесності, довіри, 
справедливості, поваги, відповідальності, підзвітності, а також розробку 
і реалізацію відповідних політик і процедур, що можуть бути представле-
ні Кодексом честі студента, Кодексом етики викладача, Положенням про 
протидію плагіату тощо.
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Слід зауважити, що на відміну від академічної доброчесності понят-
тя академічного плагіату є достатньо відомим і широко обговорюваним у 
професійній спільноті, особливо останніми роками. Це підтверджують і 
результати проведеного нами на початку 2017 року опитування студентів 
обліково-економічного факультету ОНЕУ. Так, на запитання щодо обізна-
ності з поняттям «академічний плагіат» 90 % опитаних студентів відпові-
ли позитивно та зазначили, що отримали таку інформацію від викладачів 
університету. Натомість поняття «академічна доброчесність» відоме лише 
30 % респондентів.

Разом з тим запровадження нових принципів освітнього процесу має 
супроводжуватися серйозною інформаційною кампанією серед різних 
верств населення із роз’ясненням їх необхідності та значущості для роз-
витку академічної культури та забезпечення якості освіти в Україні.

Ґрунтовне дослідження аспектів реалізації принципу доброчесності в 
українській освітній системі – від дошкільної до вищої освіти – було про-
ведено аналітичною групою ОЕСР [4]. У звіті детально та аргументовано 
висвітлено загальні фактори, що породжують проблеми з академічною до-
брочесністю в системі освіти України. За висновками дослідників, основ-
ні недоліки системи вищої освіти України у сфері академічної доброчес-
ності пов’язані з обмеженістю чинного законодавства, відсутністю чітких 
етичних норм, вразливістю процедур оцінювання та виявлення існуючих 
порушень, безкарністю вчинків у цій галузі. Крім цього, виділено факто-
ри, що є стимулами відповідних порушень, – слабко розвинена культура 
доброчесності в навчанні, слабка внутрішня мотивація серед здобувачів, 
зміст навчальної програми і її перевантаженість.

Прийняття оновленого Закону України «Про освіту» закладає право-
ві основи формування політики доброчесності в освіті, зокрема у вищій 
школі. Водночас практична реалізація принципів академічної доброчес-
ності потребує конкретних заходів, пов’язаних з особливостями підготов-
ки фахівців на різних освітніх рівнях. 

Безумовно, проблеми академічної доброчесності стосуються всіх освіт-
ніх рівнів, проте найбільш показовими вони виявляються при підготовці 
докторів філософії (PhD). Так, відповідно до вимог проголосованого за-
кону можливі такі порушення доброчесності, як академічний плагіат, са-
моплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво та 
необ’єктивне оцінювання [2]. Сутність списування, обману та хабарниц-
тва достатньо зрозуміла. Проте з необ’єктивним оцінюванням, яке пере-
важно стосується дій викладачів, не все однозначно. Проблема свідомого 
завищення оцінки результатів навчання здобувачів освіти в українських 
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реаліях дуже часто пов’язана не з вимаганням певної вигоди в обмін на 
бали, а потребами «збереження» контингенту студентів в умовах жорсткої 
конкуренції з іншими навчальними закладами.

Зрозуміло, що проблему плагіату (самоплагіату) неможливо вирішити 
на рівні окремого навчального закладу чи навіть окремого міністерства 
(МОН України). Дана проблема має бути предметом цілеспрямованої дер-
жавної політики, носити комплексний характер та об’єднувати зусилля 
учасників навчального процесу, роботодавців і держави на рівні законо-
давчих та центральних органів виконавчої влади.

Запровадження новітніх технологій щодо запобігання та виявлення 
академічного плагіату на рівні учасників освітньої галузі постійно сти-
кається з багатьма локальними проблемами. Серед них ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації першочергово виділяють проблему використання програмно-
го забезпечення, необхідного для перевірки робіт на академічний плагіат, 
зокрема її фінансову (придбання, навчання кадрів, утримання ІТ-служби, 
он-лайн доcтуп до ресурсних баз), технічну (розробка та впровадження 
програмного забезпечення) і правову складові.

Під час перевірки здобувачі стикаються з проблемою доступності ре-
сурсів для перевірки на плагіат – не всі бази даних є безкоштовними, а 
наявна обмеженість не дозволяє зі стовідсотковою впевненістю визначати 
відповідність тексту роботи встановленим вимогам унікальності. 

На законодавчому рівні до цих пір не врегульовано авторські права 
і законність перевірок, які проводяться з використанням безкоштовних 
програм. Результати перевірки текстів у різних програмах мають суттєві 
розбіжності, що також є предметом окремих дискусій та обговорень. За 
даними експертів [3], більшість українських ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції користуються програмами etxt.ru, Anti-Plagiarism, Advego Plagiatus. 
Слід відмітити, що кожна з програм має переваги (визначення відсотку 
унікальності тексту, можливість завантаження файлів, а не фрагментів 
тексту, посилання на першоджерела, безкоштовність) та недоліки (час 
перевірки, максимальний розмір документу для завантаження). Від-
повідальними за перевірку текстів робіт у більшості проаналізованих 
ВНЗ, як правило, виступають наукові керівники та кафедри [3]. Подібна 
практика не є прийнятною, оскільки кількість годин, що витрачається 
на перевірку тексту роботи науковим керівником, значно перевищує лі-
міт часу, передбачений навчальним навантаженням викладача на керів-
ництво відповідною роботою. Також сумнівним з правової точки зору є 
питання відповідальності у разі виявлення в тексті роботи академічного 
плагіату.
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Виходячи з викладеного, вважаємо, що на рівні МОН України мають 
бути сформовані єдині підходи до порядку використання програмних про-
дуктів для перевірки текстів на плагіат для всіх освітніх рівнів державних 
і комунальних ВНЗ. Використання програмного забезпечення для вияв-
лення плагіату в роботах здобувачів також потребує поєднання з просвіт-
ницькими заходами з питань прийнятного цитування, посилання на вико-
ристані джерела з дотриманням авторських прав. 

При розробці освітньо-наукових програм для третього освітньо-нау-
кового рівня незалежно від галузей знань, спеціальностей і спеціаліза-
цій має бути передбачено компетентності, що базуються на дотриманні 
етичних норм і повазі до праці інших вчених. До навчальних планів 
підготовки докторів філософії (PhD) доцільно включити дисципліну, в 
якій послідовно мають розкриватися принципи академічної доброчес-
ності – права, обов’язки та відповідальність усіх учасників освітнього 
процесу.

Крім того, правова неврегульованість питань відповідальності аспіран-
та, його наукового керівника та вищого навчального закладу негативно 
впливає на боротьбу з плагіатом, а, отже, потребує дієвого нормативного 
забезпечення. Як свідчить кращий міжнародний досвід, потрібні справед-
ливі та послідовні заходи для покарання за академічний плагіат, що мають 
співвідноситися з наслідками для порушників у доведених випадках. Так, 
студентам (аспірантам) роз’яснюють, що порушення академічної добро-
чесності можуть мати серйозні наслідки для їхніх кар’єрних перспектив. 
Прикладом може слугувати обмеження доступу до професійної діяльно-
сті за порушення студентом під час навчання кодексу честі (відома прак-
тика формування «чорного» списку роботодавців, до якого потрапляють 
студенти за списування, плагіат чи обман), неможливість продовження 
навчання в аспірантурі, а також позбавлення наукового ступеня та можли-
вості викладання у ВНЗ для докторів філософії.

Таким чином, підняті проблеми потребують від усіх учасників освіт-
нього процесу узгоджених дій, спрямованих на формування світогляду 
майбутніх фахівців, що базується на принципах академічної доброчесно-
сті. Високі освітні стандарти, в основу яких покладено відповідні цінно-
сті, стануть запорукою визнання результатів навчання в українських ВНЗ 
не лише роботодавцями, а й міжнародною спільнотою. 
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ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ:
ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Амосова К.М., Черенько Т.М., 
Чайковський Ю.Б., Дінець А.В.,

Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця

Вступ
Профілактика академічної недоброчесності є важливою складовою су-

часного наукового процесу, і її ефективність - один з елементів, що фор-
мують репутацію академічної установи. Одним з пріоритетних напрямків 
підтримки академічної доброчесності, зокрема в науковому середовищі 
вищого медичного навчального закладу, є створення атмосфери нетерпи-
мості до наукового шахрайства, починаючи з перших кроків формуван-
ня студента-науковця та боротьба з плагіатом, що загрожує стати стилем 
життя у науці. Результативність цієї боротьби значною мірою пов’язана, 
як з просвітницькою діяльністю, так і наявністю відповідної контролюю-
чої структури з чітко прописаним алгоритмом роботи та використанням 
адекватного інструменту аналізу. Таку можливість дає перевірка оригі-
нальності академічних текстів ліцензійним програмним забезпеченням 
(ПЗ), що розпізнає українську мову.

Досвід НМУ
В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця 

(НМУ) з 2014 року проведено ряд організаційних заходів, направлених на 
запобігання академічній недоброчесності. На нашу думку, важливим кро-
ком було об’єднання на одній платформі “Комісії з біоетики” та “Антипла-
гіатної комісії”, в результаті було утворено “Комісію з питань біоетичної 
експертизи та етики наукових досліджень”, в компетенцію якої увійшли, 
поряд з контролем та видачею експертного заключення, також проведення 
семінарів, тренінгів щодо сутності, плагіату, його різновидів та шляхів за-
побігання академічної недоброчесності. 

Іншим важливим кроком було придбання ліцензії на ПЗ, що мало на-
ступні технічні характеристики: онлайн-ресурс (не потребує інсталяції на 
персональному комп’ютері), здатне виявляти приховані символи у тексті, 
заміну символів кирилиці латиницею, виконання аналізу на основі різних 
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баз академічних текстів, інтернету, внутрішньої бази текстів НМУ та баз 
даних інших університетів; можливість розпізнавання, в першу чергу, 
української мови, яка найчастіше застосовується при написанні текстів 
дисертацій та інших академічних текстів. За результатами проведеного 
конкурсу на платформі Prozorro, НМУ придбало ліцензію на антиплагіат-
не ПЗ StrikePlagiarism (Польща).

В НМУ в 2015 році створено “Репозитарій академічних текстів”, в 
якому зібрані докторські та кандидатські дисертації, що захищені науко-
во-педагогічними кадрами університету з 2005 року, що станом на 2017 
рік налічює понад 500 файлів; поповнення цієї внутрішньої бази даних 
триває.

З листопада 2016 року по вересень 2017р. антиплагіатним ПЗ було ви-
конано 90 перевірок, переважно дисертаційних робіт, а також підручни-
ків, посібників, монографій, статей, направлених для публікації в “Укра-
їнський молодіжний науково-медичний журнал”, що видається НМУ та 
входить до переліку журналів ДАК МОН України. Аналіз звітів на уні-
кальність завершеної наукової праці не виявив значимих проявів навмис-
ної академічної недоброчесності, знижуючих її цінність, а впровадження 
обов’язкової процедури перевірки на плагіат мало запобіжний вплив та 
підвищило вимогливість авторів до ступеня оригінальності академічних 
текстів.

 
Висновки
Наділення Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових до-

сліджень в НМУ імені О.О. Богомольця повноваженнями антиплагіатного 
контролю з затвердженим алгоритмом дій, і видачею експертного заклю-
чення, що враховує результати звіту на антиплагіат, дозволяє доповнити її 
важливу експертну, освітню і виховну місію в академічному середовищі 
ще і контролючими повноваженнями щодо запобігання плагіату та інших 
видів академічної недоброчесності.

Рутинне застосування антиплагіатного ПЗ є ефективним превентивним 
інструментом щодо створення академічних текстів недоброчесним шля-
хом, проте для достовірної перевірки його ефективності необхідне більш 
тривале спостереження.

 



119

ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Шмельова А.С., 
Троцко О.В., 

Кременчуцький національний Університет 
імені Михайла Остроградського

В умовах сьогодення важлива роль відводиться процесу виховання 
політично адаптованого, наділеного правовою культурою громадянина. 
Вищі навчальні заклади займають у цьому процесі важливе місце, оскіль-
ки людина упродовж свого перебування у ВНЗ набуває вміння і навички 
необхідні для подальшої професійної діяльності і повинна дотримуватись 
академічної культури.

Академічна культура визначається як сукупність загальновизнаних ака-
демічною спільнотою тісно пов’язаних між собою норм і правил поведін-
ки, що регламентують морально-етичні аспекти відносин між учасниками 
освітнього і наукового процесів (студентами, викладачами, науковцями) 
у сфері дотримання авторських прав і захисту інтелектуальної власності. 
Дотримання основних засад академічної доброчесності призведе до під-
вищення рівня науки, підготовки висококваліфікованих фахівців, досяг-
нень в економіці. 

Академічну доброчесність можна визначити як систему сформованих, 
суспільно схвалених морально-етичних норм поведінки, які відповідають 
інтересам усіх учасників освітнього і наукового процесів і правилам ака-
демічної культури. 

Вивченню питання академічної доброчесності приділяли: Т. Ярошенко, 
Ю. Калиновський, В. Ромакін, А. Люпіна-Вегенер. 

Зокрема Ю. Калиновський зазначає, що це дотримання певних мораль-
но-правових норм, правил та принципів у навчальному закладі як студен-
тами, так і викладачами. Т. Ярошенко визначає академічну доброчесність 
як складову академічної культури, сформовану систему поведінкових 
стереотипів, що виражають загальнолюдські морально-етичні традиції у 
сфері оцінки знань. 

Етична позиція науковця формується ще у ході навчання в якості сту-
дента та залежить від характеру системи вищої освіти та від типу ВНЗ. 
В цей час засвоюються правила поведінки, здобуваються переконання,  
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прихильності, виробляються ціннісні норми, що проектуватимуться на 
майбутню професію.

Т. Фініков зауважує, що в основу поняття академічної доброчесності 
покладено сполучення таких функціональних чеснот: чесності, довіри, 
справедливості, поваги, відповідальності та мужності. Також він зазначає, 
що до сучасного розуміння цього поняття академічна спільнота прийшла 
поступово. Процес становлення самого поняття академічної доброчесно-
сті та його упровадження в академічне середовище проходить поступово і 
залежить від історичних етапів розвитку країни. 

Слід зазначити, що сучасні учасники академічного середовища само-
стійно урегульовують питання дотримання академічної культури шляхом 
створення відповідних контролюючих органів та декларування локальних 
нормативно-правових актів із забезпечення академічної культури.

Наприклад, в Національному університеті «Києво-Могилянська акаде-
мія» утворений Комітет з етики наукових досліджень, одним із завдань 
якого є контроль за дотриманням політики щодо запобігання плагіату та 
несанкціонованого використання чужої інтелектуальної власності. 

Таким чином, академічна доброчесність – це поведінка учасника ака-
демічного середовища, що виражається у дотриманні норм академічної 
культури, свідомому ставленні до самостійного проведення досліджень 
чи виконання робіт без порушень засад академічної доброчесності. 

В Україні питання академічної доброчесності майже не досліджене, 
кількість створених і втілених в діяльність вищих навчальних закладів ко-
дексів честі і етичних кодексів досить невелика.

Окрім того, зауважимо, що лише створення контролюючих органів не 
дасть змоги повністю викорінити систему академічного шахрайства із ви-
щих навчальних закладів України. Важливо звернути увагу на свідомість 
учасників академічного середовища. Те, що для українського студента є 
нормою, наприклад списування, для американського студента є неприй-
нятним. Тому шлях адаптації української академічної культури до євро-
пейської потрібно починати із переосмислення учасниками освітнього 
процесу академічних культурних цінностей. 

Варто зазначити, що Інститутом освітньої аналітики Міністерства осві-
ти і науки України в період з березня до червня 2016 року проведено до-
слідження дотримання академічної доброчесності у вищих навчальних 
закладах України. 

Метою вказаного дослідження було зібрати і систематизувати статис-
тичні дані щодо існуючих практик запровадження принципів академіч-
ної доброчесності у вишах країни. За результатами дослідження 27 ВНЗ 
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мають кодекси честі студента або його аналоги (що становить 15,5% 
генеральної сукупності) та 19 вищих навчальних закладів у відкритому 
доступі на сайтах розмістили етичні кодекси викладача або його аналоги 
(11% від загальної кількості досліджених сайтів ВНЗ). Частина цих доку-
ментів містить етичні засади для різних категорій учасників навчального 
процесу, відповідно є спільними для викладачів та студентів. У вигляді 
повноцінного нормативного документа представлена половина знайдених 
кодексів честі студента або їх аналогів (14 з 27). Таким чином, лише для 
половини вищих навчальних закладів він сприймається як нормативний 
документ, який може фактично впливати на принципи навчання студентів. 

Етичних кодексів викладачів – з 172 вищих навчальних закладів лише 5 
(3%) мають окремий документ з назвою «Етичний кодекс викладача» або 
ж «Кодекс честі викладача». Але вони носять узагальнений декларатив-
ний характер. 

Створення кодексу честі студента, етичного кодексу викладача та етич-
ного кодексу вченого повинно забезпечити підвищення рівня як правової, 
так і академічної культури студента і викладача.

Наявність кодексів честі на сайтах університетів не означає, що учас-
ники освітнього процесу ознайомлені з нормами вказаних кодексів та 
дотримуються їх. На нашу думку, потрібно створити у ВНЗ відповідні 
умови для його реалізації і дотримання задекларованих норм. Вказаними 
кодексами, повинні бути визначені основні обов’язки учасників акаде-
мічного середовища щодо дотримання академічної культури: дотримання 
вимог законодавства України у сфері охорони авторських прав; додержан-
ня етичних норм; дотримання академічної культури; відповідальне став-
лення до своїх обов’язків щодо дотримання академічної доброчесності; 
уникнення плагіату; повага до інтелектуальної власності інших учасників 
освітнього процесу тощо.

Необхідно зазначити, що за умови забезпечення механізму протидії 
порушенням академічної культури у вищому навчальному закладі підви-
щується вірогідність дотримання учасниками академічного середовища 
норм академічної доброчесності. Наявність умов для реалізації санкцій 
за вказане порушення призведе до більш свідомого ставлення учасників 
освітнього процесу до дотримання академічної культури. 

У зв’язку з вищезазначеним важливим є створення комісій з питань 
етики або етичних комісій у ВНЗ, завданнями яких було: моніторинг до-
тримання етичних, моральних норм та академічної доброчесності; роз-
гляд скарг щодо порушень академічної культури; проведення профілак-
тичних заходів (семінарів, тренінгів, консультацій); фіксування випадків  
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порушень академічної доброчесності і вжиття відповідних заходів щодо 
осіб, винних у порушенні основних засад кодексу честі. Важливою умо-
вою функціонування зазначених комісій, повинна бути можливість кож-
ного учасника академічного середовища звернутися до комісії за захистом 
своїх порушених прав та інтересів. 

Заходом з реалізації академічної доброчесності можна вважати поло-
ження з Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення ефектив-
ної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових 
працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти. 
Одне з положень «Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості 
в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) виокремлює дотриман-
ня політики щодо забезпечення якості, що проявляється у підтримці ака-
демічної доброчесності і свободи та запобігає академічному шахрайству 
(плагіату). 

Важливою передумовою розвитку академічної культури в Україні є 
запровадження міжнародних програм і проектів у сфері академічної до-
брочесності. Зокрема, в Україні діє Проект сприяння академічній добро-
чесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – 
SAIUP) – ініціатива, спрямована на системні зміни в українській вищій 
освіті. Програми, реалізовані в рамках проекту, охоплюють значне коло 
питань з дотримання академічної доброчесності на основі європейського 
досвіду. 

Узагальнюючи викладене можна зазначити, що українська академіч-
на культура буде розвиватись і вдосконалюватись за умови підвищення 
рівня правової культури її учасників, їх бажання до покращення реалій 
академічного середовища у сфері запобігання академічній нечесності. Ви-
вчення та узагальнення досвіду зарубіжних університетів у сфері забез-
печення дотримання академічної доброчесності дозволить українським 
вишам використати іноземний досвід адаптувати його до існуючих реалій 
суспільного життя для досягнення розвитку академічної культури і забез-
печення якості української освіти і науки.
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СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ВЧИНЕННЯ 
ПЛАГІАТУ У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ткаченко О.Р.,
Запорізький національний університет

Плагіат є загальнопоширеним явищем, яке визначається Законом Украї-
ни «Про авторське право та суміжні права» (статтею 50) як оприлюднення 
(опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, 
яка не є автором цього твору [3]. Однак плагіат не є всесторонньо висвіт-
леним у законодавстві України, на що звертають увагу вчені. Однією із 
важливих проблем є відсутність класифікації плагіату.  

Плагіат визнається правопорушенням, за яке може наставати цивільна, 
адміністративна та кримінальна відповідальність (відповідно до статис-
тики найчастіше застосовується штраф), однак за академічний плагіат, 
згідно із статтею 6 ЗУ «Про вищу освіту», особі може бути відмовлено 
у присуджені наукового ступеня, а також настають санкції для спеціалі-
зованої вченої ради, навчального закладу та офіційних опонентів, у разі 
захищення дисертації із плагіатом [4]. 

Суб’єктивна сторона плагіату не є такою простою, як може здатись на 
перший погляд, оскільки у більшості випадків плагіат є умисною дією, але 
не завжди, у певних випадках ця дія може вчинюватись з необережності. 

В.М. Зуб та М.М. Дем’яненко звертаються до класифікації плагіату, 
представленої англомовним ресурсом з виявлення плагіату «Turnitin» 
[2, c. 88]. Дану класифікацію розглянемо з позиції суб’єктивної сторони. 
Отже, даний ресурс до плагіату відносить:

1) видання виконаної іншим автором роботи за свою без внесення в неї 
жодних змін [2, c. 88]. Якщо особа повністю видає чужу роботу за свою – 
це вказує на незацікавленість особи у написанні власної роботи, та на ба-
жання отримання якихось переваг, які відкриються із написанням роботи. 
Такі дії можуть бути тільки умисними. 

2) копіювання значної частини чужої роботи в свою без внесення в за-
позичене жодних змін [2, c. 88]. Ця дія може вчинюватись із тією ж метою, 
що і в першому випадку, внесення невеликих змін при копіюванні значної ча-
стини чужого тексту використовується для приховання плагіату, адже досить 
часто при перевірці роботи в першу чергу дивляться на вступ та висновок. 

3) копіювання інформації з кількох різних джерел без внесення в неї пра-
вок, «маскування плагіату» самостійним написанням перехідних речень 
між скопійованими частинами [2, c. 88]. Дана дія може бути вчинена як 
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умисно, так і з необережності. Наприклад, особа може умисно не зробити 
посилання на джерела, щоб видати чужу думку за власну або із думкою, що 
ніхто не зверне на це увагу. З необережності дана дія може бути вчинена у 
формі недбалості, а саме, якщо особа через неуважність забула поставити 
посилання, адже копіювання інформації з декількох джерел свідчить про те, 
що автор намагається всесторонньо розглянути певну тему. 

4) внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулю-
вання речень, зміна порядку слів у них тощо) [2, c. 88]. Такі дії можуть 
також вчинюватись з метою замаскувати плагіат, оскільки заміна порядку 
слів потребує певної роботи, як і переформулювання, але якщо правки є 
незначними – це свідчить про бажання отримати результат шляхом при-
кладання невеликих зусиль, що відкидає можливість вчинення з необе-
режної форми вини. 

5) повне запозичення текстів з інших джерел, але цілковите їхнє пе-
рефразування [2, c. 88]. Повне перефразування чужої роботи також свід-
чить про умисне намагання представити чужу роботу як свою. Необереж-
на форма відкидається, адже особа не може повністю перефразувати текст 
через неуважність.

6) видання власної колись уже написаної роботи за нову (переважно сто-
сується студентів) [2, c. 88] – теж є умисною дією, яка може вчинюватись 
через брак часу, або бажання не витрачати час на написання нової роботи. 

Проаналізувавши дану класифікацію можна побачити, що лише у од-
ному випадку плагіат може вчинитись необережно. Однак вартою уваги є 
класифікація Г.О. Сляднєвої. Вона пропонує ділити плагіат на навмисний 
(абсолютно свідомий процес повного або часткового присвоєння автор-
ства чужого твору), завуальований (загальновідомий твір подається (тобто 
маскується) як новий, під авторством плагіатора) та ненавмисний (тобто 
підсвідомий) [1, 279-281]. Такий розподіл відображає суб’єктивну сторо-
ну плагіату. Приклади завуальованого та навмисного плагіату були розгля-
нуті у попередній класифікації. Однак ненавмисний плагіат не був розгля-
нутим. До нього Г.О. Сляднєва відносить наслідування (власне авторське 
перероблення твору), стилізацію (намагання приблизити твір, створений 
за конкретним прикладом до певної епохи, стилю), випадковий плагіат (до 
одних і тих самих висновків, рішень і навіть винаходів можуть самостій-
но прийти різні люди) та «плагіат, що тиражується» (автори найчастіше 
посилаються на джерело найбільш популярне (видане найбільшим тира-
жем), при цьому не замислюючись, чи насправді воно є першоджерелом) 
[1, 279-281]. Отже дані дії вчинюються з необережності, здебільшого че-
рез неуважність чи випадковість або бажання віддати данину попередни-
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кам. Ще однією відмінною рисою даних прикладів є відсутність корисли-
вих мотивів. 

Однак, у момент виявлення, випадковий плагіат можуть прийняти за 
завуальований, а перефразування може бути вчинене задля вираження зго-
ди із першоджерелом, але через неуважність особа може забути зробити 
посилання або не вказати автора. Щоб довести свою правоту автор має за-
певнити перевіряючих, що він дійсно знає свою роботу. Хоча досить часто 
сам характер плагіату вказує на мотиви та цілі особи. Відсутність хисту 
до написання наукових робіт, бажання написати роботу задля особистої 
вигоди або підвищення авторитету, поверхневі знання з певної теми - ці 
фактори досить часто є причинами вчинення умисного плагіату. Особи-
стісні якості також важливі, адже особа може досягати поставленої мети 
або особистими силами або шляхом обману. Деякі вчені виділяють серед 
причин плагіату малу кількість часу, це дійсно так, особа може піти на 
порушення через заклопотаність по навчанню, роботі, або через особисті 
проблеми, але знову ж таки, мають враховуватись особистісні якості осо-
би та характер плагіату. Іноді на вчинення таких дій йдуть талановиті та 
перспективні аспіранти через життєві обставини. 

Найбільш простим заходом для попередження плагіату є лекції, на яких 
звертається увага на наслідки виявлення плагіату. Закон «Про вищу осві-
ту» надає лише загальне положення, що дисертація з академічним плагі-
атом є підставою для відмови у присуджені наукового ступеня, але немає 
жодної вказівки на характер та ступінь плагіату. Звісно, якщо із самого 
змісту роботи та кількості плагіату видно, що це буле зроблено умисно, то 
дане положення закону є цілком обґрунтованим, але у випадку ненавмис-
ного плагіату особа може бути позбавлена права на захист через дію, яка 
може бути вчинена через неуважність. Людині властиво помилятися. Тому 
у разі виявлення плагіату у першу чергу має звертатись увага на кількість 
та характер плагіату, потім на особистісні якості особи, які можна проана-
лізувати за її оцінками під час навчання в аспірантурі та на основі робіт, 
написаних за час навчання – це у першу чергу покаже чи була особа заці-
кавлена у навчанні в аспірантурі та написані дисертації. 
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ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Колесник Ю.М., Туманський В.О.,
Запорізький державний медичний університет

Науковий і освітній процес у Запорізькому державному медичному 
університеті здавна тісно пов’язаний з дотриманням науково-педагогічни-
ми працівниками, аспірантами і студентами кодексу академічної доброчес-
ності, тобто сукупності етичних принципів  і визначених законом правил, 
які покликані виховувати інтелектуальну гідність і повагу до учасників 
науково-освітнього процесу. Для цього в університеті створені всі умови, 
які щорічно удосконалюються у відповідності до викликів сьогодення. 

По-перше, для наукової роботи співробітників, аспірантів і студентів в 
університеті створена потужна науково-технічна база, яка дозволяє викону-
вати на сучасному рівні дослідження за основними напрямами медицини, 
фармації і стоматології. Виконання більшості наукових експерименталь-
них, клінічних і фармацевтичних  досліджень зосереджено в оснащених 
сучасним обладнанням лабораторіях навчального медико-лабораторного 
Центру і Інституту клінічної патології, а також в 17 міжкафедральних ла-
бораторіях. Лабораторно-біохімічні і клініко-інструментальні обстеження 
хворих виконуються в діагностичному центрі Університетської клініки. 
Аналіз стану навколишнього середовища та токсико-гігієнічне регламен-
тування проводиться в НДІ медико-екологічних проблем, який має акре-
дитацію Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. 
Всі лабораторії університету і Університетської клініки сертифіковані 
МОЗ України; наукове, діагностичне і лабораторне обладнання щорічно 
проходить метрологічну повірку.  На придбання сучасного наукового і 
клініко-лабораторного обладнання, компʼютерної техніки, хімічних реак-
тивів і лабораторних тварин університет щорічно за рахунок спецфонду  
виділяє кошти, які сягають до 10% бюджету університету.  

 Фундаментальні цінності академічної доброчесності закладені в 
освітньо-наукову програму PhD-аспірантів і викладаються їм протягом 
перших двох років навчання в аспірантурі. На принципах академічної до-
брочесності також базується планування і виконання дисертаційних до-
сліджень та публікація їх результатів. Головними складовими виконання 
наукових досліджень в ЗДМУ є особиста чесність дослідників, реальність 
і прозорість всіх етапів виконання наукової роботи, щорічне звітування 
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результатів дослідження та атестація дослідників. Планування НДР та 
дисертаційних робіт проводиться прилюдно на розширених засіданнях 
науково-планової комісії і комісії з біоетики університету. Після усунен-
ня отриманих зауважень теми НДР і дисертаційних робіт розглядаються і 
затверджуються Вченою радою університету. Велика увага приділяється 
адекватній статистичній обробці результатів наукових досліджень, цьому 
присвячений окремий лекційно-практичний модуль навчання аспірантів, 
всі кількісні розрахунки з наукових досліджень виконуються в закупленій 
університетом ліцензованій програмі «STATISTICA® for Windows». 
Проміжні і заключні результати наукових досліджень щорічно перевіря-
ються атестаційною комісією університету та комісією з перевірки пер-
винної наукової документації. В університеті працює постійно діюча 
комісія з дотримання принципів академічної доброчесності та поперед-
ження плагіату.

Для  запобігання плагіату всім аспірантам і науково-педагогічним 
працівникам детально розʼяснюються основні положення рекомендацій 
Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) з прак-
тичних і етичних стандартів проведення наукових досліджень та особ-
ливостей публікації їх результатів. Університет видає 3 фахові журнали, 
які індексуються багатьма міжнародними наукометричними базами, а 
«Запорізький медичний журнал» і журнал «Патологія», крім цього, та-
кож включені в базу даних WEB of Science. Кожна особа, яка підготувала 
від імені університету наукову публікацію в любий журнал світу подає 
в науковий відділ декларацію про те, що її робота не містить плагіату, 
і що автор готовий прийняти відповідне покарання у разі його виявлен-
ня. В університеті запроваджена ліцензована міжнародна антиплагіатна 
система STRIKEPLAGIARISM.COM, в якій перевіряються всі завершені 
дисертаційні роботи, монографії, навчально-методичні видання, а також 
наукові статті, які поступають для публікації в журналах, що видаються 
університетом.

Таким чином, запроваджений в Запорізькому державному медичному 
університеті кодекс академічної доброчесності поєднує етичні норми й 
правила поведінки співробітників і аспірантів в освітньо-науковому се-
редовищі, а також механізми, за допомогою яких вони реалізуються на 
практиці. 
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ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ 
В ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Мельниченко С.В., 
Київський національний торговельно-економічний університет

Наявність академічного плагіату у роботах науковців є порушенням мо-
рально-етичних норм поведінки дослідників, що має наслідком зростання 
недовіри  з боку суспільства до результатів їх досліджень.  У Законі Украї-
ни «Про авторське право і суміжні права» плагіатом визнано оприлюднен-
ня  (опублікування),  повністю   або  частково,  чужого  твору під іменем 
особи,  яка не є автором цього твору (розділ 5, стаття 50) [1]. На жаль, про-
блема порушення етичних принципів поведінки науковцями, особливо в 
частині недотримання академічної доброчесності, використання плагіату, 
є світовою проблемою. Так, за результатами досліджень тільки в країнах 
Західної Європи  близько 50% наукових робіт містять плагіат [2].  Най-
більше публікувань запозичених результатів досліджень спостерігається в 
наукових спільнотах Китаю, Індії та країн СНД  [3]. Вирішити проблему, 
можливо тільки через усвідомлення кожним науковцем своєї особистої 
відповідальності перед суспільством за формування певної (позитивної 
чи негативної) думки про науку в цілому. 

Разом з тим, на державному рівні зроблено перші кроки щодо запобі-
гання академічному плагіату починаючи з молодих науковців. Так, у стат-
ті 6 Закону України «Про вищу освіту», виявлення плагіату у дисертаційні 
роботі (науковій доповіді), поданій до захисту є підставою для відмови у 
присудженні наукового ступеня та скасування вже виданого диплому для 
здобувачів у яких плагіат виявлено після захисту дисертації у спеціалізо-
ваній вченій раді [4].  

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261, 
якою затверджено Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук, передбачено, що аспіранти і докто-
ранти  зобов’язані дотримуватися морально-етичних норм і стандартів 
поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених уні-
верситетом [5,6].  

Саме для забезпечення цієї норми поведінки вищі навчальні заклади та 
наукові установи розробляють та затверджують етичний кодекс ученого.

При формуванні університетських кодексів основоположним став Етич-
ний кодекс ученого України схвалений Загальними зборами Національ-
ної академії наук України  (постанова № 2 від 15.04.2009 р.). Кодексом  
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виписано етичні принципи поведінки ученого як: дослідника; автора; ке-
рівника;  викладача; консультанта чи експерта; громадянина. Викладені в 
ньому принципи повинні слугувати, у тому числі,  основою для етичного 
виховання молодих науковців [7]. 

Дбаючи про формування морально-етичних цінностей  у студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених у Київському національному 
торговельно-економічному університеті (КНТЕУ) затверджено Етичний 
кодекс здобувача вищої освіти, який передбачає комплекс загальновизна-
них положень, що є орієнтиром для поведінки, взаємовідносин та дій здо-
бувача вищої освіти [8]. Кодекс передбачає дотримання норм моралі та 
етики поведінки здобувача як: основи університетської спільноти; учас-
ника навчального процесу; науковця і громадянина. 

Дуже важливо саме на перших етапах «зародження» молодого вченого 
формувати  у нього засади академічної доброчесності та поважати наукові 
здобутки інших, у тому числі, через не використання плагіату. 

Для того, щоб зазначені в Етичному кодексі принципи пов’язані з не-
допущенням академічного плагіату у роботах молодих вчених були до-
тримані необхідно здійснювати заходи для його виявлення та запобігання. 
Так, на засіданні Вченої ради КНТЕУ було прийнято План відповідних 
заходів в якому визначено, у тому числі і напрями боротьби з плагіатом у 
роботах молодих вчених:   

1) забезпечення перевірки текстів кваліфікаційних робіт здобувачів 
ступеня вищої освіти на наявність у них наукових результатів отриманих 
іншими авторами без відповідних посилань. Перевірку на наявність запо-
зичень здійснювати з використанням відповідних технологій та комп’ю-
терних програм, які знаходяться у відкритому доступі у мережі Інтернет. 
У відгуку керівника кваліфікаційної роботи передбачити відображення 
інформації про відсутність у роботі академічного плагіату. 

У випадку виявлення академічного плагіату у кваліфікаційних роботах 
здобувачів ступеня вищої освіти:

- до захисту – роботу направити на доопрацювання з повторною пере-
віркою на плагіат; 

- під час захисту – робота знімається із захисту з наданням права пов-
торної атестації у встановлений чинним законодавством термін;

2)  перевірка кваліфікаційних наукових праць та наукових доповідей 
на наявність академічного плагіату. У переліку документів, які подаються 
до спеціалізованої вченої ради повинна бути довідка про підтвердження 
відсутності академічного плагіату у дисертаційній роботі;

3) перевірка рукописів статей, які надходять до редакції наукових жур-
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налів на наявність ідей, наукових результатів отриманих іншими авто-
рами та відтворення опублікованих текстів без відповідного посилання. 
При цьому кожна стаття повинна мати висновок щодо відсутності/наяв-
ності текстових запозичень у рукописі. Перевірку на наявність запозичень 
здійснювати з використанням відповідних технологій та комп’ютерних 
програм, які знаходяться у відкритому доступі у мережі Інтернет. Для ру-
кописів статей, які направляються для публікації у наукових виданнях уні-
верситету обов’язковим є наявність письмової заяви автора (авторів) про 
відсутність плагіату у тексті статті;

4) формування локальної (внутрішньоуніверситетської) бази  даних 
текстів кваліфікаційних робіт, наукових статей, опублікованих у журна-
лах КНТЕУ;

5) розроблення комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки тек-
стів на наявність академічного плагіату. При цьому, необхідно забезпечи-
ти кодування робіт, що перевіряються та високий захист від несанкціоно-
ваного  доступу;

6) проведення для здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії», 
«доктор наук» першого року навчання/перебування семінар з питань на-
укової етики та недопущення академічного плагіату у наукових працях і 
дисертаційних роботах;

7) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентів 
на лекціях, семінарах  з питань наукової етики, запобігання та виявлення 
плагіату у кваліфікаційних роботах і наукових працях.

Таким чином,  розроблення у межах окремих вищих навчальних 
закладів першочергових заходів по виявленню та запобіганню акаде-
мічного плагіату у роботах молодих вчених є формування у них до-
брочесної поведінки по відношенню до себе та наукової спільноти і 
суспільства в цілому.
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ПРОБЛЕМАТИКА АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ АСПІРАНТІВ

Федотова Т.А., 
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Зростання міграційних потоків між країнами, і в першу чергу трудо-
вих ресурсів, зумовило зростання потреби формування єдиних освітніх 
стандартів, уніфікації науково-освітнього процесу і освітніх систем. Ці 
аспекти  привели до активізації інтеграційних процесів у сфері освіти. 
У Європі він почався ще в 1980-х роках, а на сучасному етапі триває у 
рамках Болонського процесу, початого в 1999 році з прийняття Болонської 
декларації європейськими країнами.

Серед результатів Болонських реформ слід зазначити мобільність нау-
кових кадрів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, яка пе-
редбачає обмін досвідом і відповідно спілкування на іноземних мовах з 
представниками інших культур1.

Положення про пріоритетність і значущість мобільності  відображені у 
болонських документах. «Велика хартія університетів» зазначає: «Як і в 
далекі перші роки їх історії, університети заохочують мобільність викла-
дачів і студентів» 2.

У більшості європейських країн інтеграційні процеси в освітній сфері 
здійснюються шляхом розробки схем міжнародної академічної мобіль-
ності завдяки міжнародному партнерству, співпраці між представниками 
професорсько-викладацького складу університетів і т. п.  

За визначенням UNESCO: «Академічна мобільність передбачає період 
навчання, викладання і/або дослідження в країні інший, чим країна місця 
проживання або академічного персоналу студента. Цей період повинен 
мати обмежену тривалість, передбачається, що студент/співробітник по-
вертається в рідну країну після завершення певного періоду». Цей термін 
не призначений для позначення міграції з однієї країни в іншу.

На наш погляд, мобільність – це ширше поняття, яке охоплює різні  

1  Болонский процесс: европейские и национальные структуры квалификаций 
(книга-приложение 2) / под науч. ред. В. И. Байденко. – М.: Исслед. центр пробл. 
кач-ва подгот. спец., 2009. – 220 с.
2 Великая хартия университетов. - Болонья, Италия, 18 сентября 1988 г. // 
Сарыбеков М.Н., Сыдыкназаров М.К. Словарь науки. Общенаучные термины и 
определения, науковедческие понятия и категории. – Алматы: Триумф «Т», 2008. 
– С. 40-42.
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аспекти, - освітній обмін студентами, викладачами, аспірантами, вченими 
і дослідниками, представниками адміністрацій ВНЗ, поїздки в інші країни 
на різні види практик, стажувань, спілкування з носіями іноземної мови. 

За суб’єктами мобільності, на наш погляд, слід виділяти такі її види:
- студентська мобільність; 
- викладацька мобільність;
- мобільність науковців, 
а за кількістю суб’єктів:
- індивідуальна мобільність – поїздка за рубіж однієї особи;
- групова - колективна поїздка за рубіж на навчання (практику).
Відповідно до міри організованості доцільно виділяти: організована, 

фіксована і локальна мобільності. 
- Організована мобільність – переміщення, кероване державою, або 

міжнародними організаціями. 
- Фіксована мобільність – переміщення робиться через посередницькі 

структури, що мають домовленості із зарубіжними освітніми структурами. 
- Локальна мобільність - відбувається на підставі договорів і угод уні-

верситету безпосередньо із зарубіжними навчальними закладами. 
Також справедливим є виділення Болотської О. А. прямої (переміщення 

студентів і науково-викладацького складу зі своєї країни за кордон) і зво-
ротної мобільності3.

Згідно з Постановою України академічна мобільність розділяється на 
два види4:

- ступенева мобільність, яка передбачає отримання певного рівня у ви-
щій освіті;

- кредитна мобільність - отримання компетентостей у Європейській 
кредитно-трансфертній накопичувальній системі.

Проте слід зазначити, що дані види не містять у своєму змісті мобіль-
ності аспірантів.

Академічна мобільність повинна з часом трансформуватися в мобіль-
ність підготовленого фахівця на ринку праці, закладаючи індивідуальні 
якості його професійної, соціальної, кваліфікаційної та інших видів мо-
більності, своєчасно створювати сприятливі умови для підвищення отри-
маного їм освітньо-кваліфікаційного рівня і самоосвіти (реалізація кон-
3 Болотская О. А. Развитие международной академической мобильности 
студентов как реализация принципов Болонского процесса в высшем образовании 
Украины [Электронный ресурс] // Научный вестник Донбасса. – 2013. – № 1. – 
Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/jpdf/nvd_2013_1_4.pdf.
4 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність" від 12.08.2015 р.№ 579.
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цепції безперервної освіти впродовж життя, «Я-освіта», «Я-концепція», 
«Я-професіонал»).

Слід зазначити, що в Східноєвропейському регіоні ситуація з  академіч-
ною мобільністю наукових кадрів йде ще гірше, ніж серед студентському 
складу, особливо що стосується аспірантів: університети не фінансують 
стажування та наукову діяльність в провідних ВНЗ, поїздки з приводу об-
міну досвідом практично не координуються і не фінансуються державою. 
Незначна кількість наявних потоків відбувається на рівні окремого універ-
ситету за укладеними двосторонніми угодами. Проте це відбувається епі-
зодично і часто носить односторонній характер, оскільки іноземні універ-
ситети можуть профінансувати перебування своїх науковців за кордоном, 
а вітчизняні намагаються здійснювати це за рахунок приймаючої сторони. 
Не розробляються спільні з провідними європейськими університетами 
програми обміну, загальні наукові програми мають поодинокий характер. 

Таким чином, можна виділити три основні проблеми розвитку міжна-
родної академічної мобільності аспірантів:

- даний вид мобільності не поширений та мало регламентований в нор-
мативному аспекті;

- стажування і обмін досвідом у багатьох країнах координується і фі-
нансується державою і ВНЗ на низькому рівні;

- незначна кількість спільних програм підготовки науковців і наукових 
проектів з провідними університетами;

- не ведеться постійний моніторинг і діяльність по укладенню міжуні-
верситетських двосторонніх договорів про обмін кадрами.
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стрюк Т.
Запорізький національний університет

Вплив глобалізації на систему вищої освіти беззаперечний. Компресія 
світу, з одного боку, стирає кордони, а з іншого – прагнення до міжнарод-
ного співтовариства впливає на локальний розвиток освітнього процесу.  
Поліструктуризація світової  освіти продукувала  поняття  академічної 
мобільності, яке є необхідною умовою для розвитку країни в цілому. 

Гранти, конкурси, стажування, міжнародні проекти та літні школи ста-
ли доступними для українців. Крім тимчасових стажувань, «за даними 
ЮНЕСКО, всього у 2010 році 3,6 млн. студентів здобували вищу освіту 
за межами своєї держави. Для порівняння, у 2000 р. у світі налічувалося 
близько 2 млн. студентів, що навчаються за кордоном, а їхня прогнозована 
кількість у 2020 році сягне 5,8 млн.» [3].

Тому актуальність теми академічної мобільності тільки зростатиме. 
Мета статті – проаналізувати стан міжнародної мобільності студентів, ас-
пірантів та викладачів в  Україні.

Трактування поняття академічної мобільності можливе лише через 
призму філософії, соціології, психології, педагогіки та економіки. «З 
точки зору соціології мобільність пояснюється як сукупність дій, пе-
реміщень індивіда в професійній діяльності чи суспільстві. З психоло-
гічної – мобільність ототожнюється з поняттям «рухливість» та розгля-
дається як здатність особистості адекватно та позитивно реагувати на 
постійні соціальні зміни» [4, с. 26 ]. Тобто академічну мобільність трак-
туємо як інструмент прискорення інтеграції країни до світового освіт-
нього простору. 

Відповідно до постанови Кабміну “Про затвердження Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність ” № 579 – редакція від  
12.08.2015 розрізняють:

внутрішню академічну мобільність – академічна мобільність, право на 
яку реалізується вітчизняними  учасниками освітнього процесу у вищих 
навчальних закладах (наукових установах) – партнерах в межах України;

міжнародну академічну мобільність – академічна мобільність, право 
на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у ви-
щих навчальних закладах (наукових установах) – партнерах поза межами 



137

України, а також іноземними учасниками освітнього процесу у вітчизня-
них вищих навчальних закладах (наукових установах) [5].

Сучасні програми академічних обмінів : FLEX, UGRAD, освітня про-
грама Європейського Союзу Еразмус Мундус, LEAD Programme, сти-
пендіальна програма ім. Лейна Кіркланда та інші дають можливість 
українській молоді реалізувати свій потенціал, отримати нові знання та 
покращити якість трудових ресурсів країни. Ключовим завданням таких 
програм є обмін досвідом, а не міграція з однієї країни в іншу. Тому основ-
ною умовою європейських та американських  стипендіальних програм є 
реалізація науковцем набутого досвіду на теренах своєї держави.  Сучасна 
політична ситуація змушує українців шукати можливості залишитися у 
країні навчання чи стажування.  Інтелектуальна трудова міграція в останні 
роки набирає все більших обсягів. 

Матеріально-технічне забезпечення, інформаційна та консультативна 
підтримка щодо програм і грантів з академічної мобільності, допомога в 
оформленні необхідних документів можуть стати перепоною для стажу-
вання викладачів та студентів за кордоном.

Програми академічної мобільності для здобувачів освітніх ступенів ба-
калавра, магістра та докторів філософії у вітчизняних вищих навчальних 
закладах є беззаперечно кроком вперед та сприяє підвищенню ефектив-
ності та актуальності наукових досліджень. 

На відміну від програм обмінів студентська мобільність для українців  
останніми  роками стає сегментом міжнародної торгівлі. Абітурієнти, які 
обирають Польщу, Чехію та інші країни для навчання, не мають наміру 
повертатися в Україну, що є очевидним. У такому випадку країна втрачає 
людські ресурси  й можливість контролювати процес міграції.

Нормативно-правове забезпечення інтегрування України в європей-
ський освітній простір потребує вдосконалення, тому існує проблема 
адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів 
Болонського процесу.

Британский вчений Майк Байрам — засновик міжнародної організа-
ції викладачів іноземних мов і культур Cultnet вважає, що рівень мовних 
компетенцій учасників обмінів впливає на їх мобільність. Також розрізняє 
учасників європейських інституційних обмінів на «шумних» та «тихих». 
Перші – меншість, яка має кращу систему підтримки для проведення 
досліджень, другі – переважна більшість неєвропейських студентів, ча-
сто змушених до мобільності, але на думку яких ніхто не зважає. Біль-
шість «тихих» студентів не мають можливості бути мобільними. Наразі 
академічна мобільність в багатьох випадках є іншим боком економічної  



138

діяльності, між міграціями й “формуванням людського  капіталу” [ 1, с. 22]. 
Інтернаціоналізація вищої освіти – складний і суперечливий процес. 

Він залежить від економічних, політичних, культурних та педагогічних 
факторів. Міжнародне співробітництво повинно сприяти європейській ін-
теграції освіти України.

Отже, міжнародна академічна мобільність в Україні має власну спе-
цифіку. У контексті Болонської декларації транскордонне зростання 
академічної мобільності є обов’язковим, але  сучасна українська норма-
тивно-правова база та організаційно-економічний механізм  не в усьому 
готові до продуктивної національної академічної мобільності.

Список використаної літератури:
1. Byram M. and Dervin F.  Students, staff and academic mobility in higher 

education /M. Byram and F. Dervin. –  Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle. – 2008. –  320 с. ISBN: 9781847186034

2. Blessinger P., Bliss T. J. Open Education: International Persepectives in 
Higher Education / P. Blessinger, T. J. Bliss. – Open Book Publishers, 2016. 
–  356 с.  ISBN 1783742801, 9781783742806

3. Santiago P., Tremblay K., Basri E., Arnal E. Tertiary Education for the 
Knowledge Society: Social Features, Equity, Innovation, Labour Market, 
Internationalisation. Vol. 2. / P.Santiago, K.Tremblay, E.Basri, E.Arnal. – Paris: 
OECD, 2008. – P. 243.

4. Трошкіна І. А. Академічна мобільність: генеза поняття / І. А. Трошкі-
на // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. – 
2014. – Т. 245, Вип. 233. – С. 25 – 28. 

5. Яценюк А. Текст документа:“Про затвердження Положення про по-
рядок реалізації права на академічну мобільність ” № 579 — редакція від 
12.08.2015 [Електронний ресурс].  – Режим  доступу: http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199



139

ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ АСПІРАНТІВ

Халанчук Л.В.,
Таврійський державний агротехнологічний університету

Академічна мобільність аспірантів – це інтеграційний процес у сфері 
освіти, що надає можливість аспірантам приймати участь в різноманітних 
навчальних або навчально-дослідницьких програмах. Основною метою 
таких програм є підвищення якості освіти, розвиток міжкультурного обмі-
ну, підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів. 

Участь в програмах академічної мобільності надає аспіранту можли-
вість отримати якісну європейську освіту, розширити свої знання у всіх 
областях європейської культури, відчути себе громадянином Європи.

Співпраця здійснюється на основі партнерських відносин з іноземними 
університетами і компаніями. Завдяки чому аспіранти мають перспекти-
ви власного професійного розвитку, оскільки вони можуть брати участь в 
міжнародних освітніх програмах, а саме:

– дослідити іншу систему організації вищої освіти;
– отримати додаткові знання при безпосередньому контакті з іноземни-

ми науковцями, мати можливість вести професійний діалог, а також знайти 
однодумців, з якими продовжити спілкування та співпрацю після закін-
чення стажування;

– мати доступ до сучасних технічних засобів у зарубіжних учбових ла-
бораторіях і наукових центрах, мати можливість одержати професійний 
досвід роботи під час стажування в науковій лабораторії або центрі;

– підвищити свою конкурентоспроможність на внутрішньому та міжна-
родному ринку праці;

– підвищити рівень володіння іноземною мовою;
– познайомитися з іншою культурою, історією, вивчити звичаї країни 

і, як наслідок, мати можливість розуміти стратегію ведення переговорів.
На сучасному етапі проведення реформ освіти також існують про-

блеми впровадження академічної мобільності аспірантів. У той час, як 
у світі академічна мобільність має системний, організований на рівні 
державної політики характер, в Україні вона залишається спонтанним та 
індивідуальним явищем. 

Найбільшою з усіх проблем є фінансова, оскільки на всіх аспірантів не 
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вистачить грантів, програм та стипендій, що пропонуються іноземними 
закладами вищої освіти. Маючи недостатнє обладнання, інформування, 
підготовку та фінансування, деякі аспіранти не в змозі скласти гідну кон-
куренцію іншим учасникам різних іноземних програм. В результаті маємо 
замкнене коло, оскільки більшість саме цих проблем можна вирішити за 
рахунок стажування. 

Академічна мобільність дає багато перспектив для аспіранта, тому є не-
обхідною складовою підготовки докторів філософії.
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 
У ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 

(ДОСВІД ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗНУ)

Жураковська Л.В., 
Запорізький національний університет

За умов реформування вищої освіти в Україні постає проблема рефор-
мування системи підготовки здобувачів освіти на 3 освітньому рівні (док-
тор філософії), що потребує оновлення не лише процедури захисту дис-
ертацій, однак й самої освітньо-наукової програми підготовки аспірантів.  
Однією з головних засад формування спільного європейського освітнього 
і наукового простору є підвищення мобільності наукових кадрів та здобу-
вачів освіти різних рівнів. Вважаємо, що участь в програмах академічного 
обміну, підвищення проектної культури здобувачів наукового ступеня док-
тора філософії є фактором, що позитивно впливатиме на їхній науковий 
наробок, подальшу позицію на ринку праці, взагалі підняття конкуренто-
спроможності української вищої школи. 

Звернувши увагу на досвід історичного факультету ЗНУ щодо акаде-
мічної мобільності аспірантів слід зазначити, що за 2012-2017 рр. понад 
10 аспірантів історичного факультету проходили наукове стажування у 
провідних наукових та освітніх центрах Європи та Північної Америки, 
працювали в закордонних архівах. Налагоджені з 2014 р. наукові контак-
ти з історичним факультетом Люблянського університету, призвели до 
підписання договору між факультами обох університетів про розвиток 
наукового співробітництва. В подальшому реалізація підписаного дого-
вору призвела до успішного подання заявки на програму Erasmus+, що 
мало наслідком академічний обмін не лише викладачів факультету, однак 
й аспірантів. Станом на 2017 р. 3 аспіранти кафедри всесвітньої історії 
та міжнародних відносин ЗНУ (Убору А., Сулейманов Е., Сергієнко Я.) 
пройшли стажування в рамках вказаного проекту, що сприяло роботі в ар-
хівних установах Європи, ознайомлення з історіографічною спадщиною, 
написанню їх дисертацій. 

Відзначимо, що участь в подібних проектах академічної мобільності 
надає можливість працювати з провідними експертами з проблеми до-
слідження, ознайомлюватися зі здобутками європейських наукових шкіл, 
підвищувати свій методологічний рівень. Так у 2016-2017 рр. в рамках 
Visegrad Scholarship Program аспірантка історичного факультету Звягі-
на О. проводила написання дисертаційного дослідження «Between the 
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Habsburgs and Ottoman Empire. Hungarian Policy of Sigsmund I in the years 
1526-1541» з подвійним науковим керівництвом (науковий керівник з 
польської сторони – доктор Piotr Kroll (Instytut Historyczny. Uniwersytet 
Warszawski).

Наукові контакти, що виникають під час подібних академічних обмі-
нів, в подальшому впливають на проведення колективних наукових захо-
дів. У 2016 р. низка випускників програм академічного обміну, учасни-
ків програм, що спонсорувалися Держдепартаментом США (серед них й 
автор даних тез) подали заявку на грант «Alumni Engagement Innovation 
Fund» у рамках спільного проекту «Involving Youth in Municipal Planning» 
у номінації «Громадянська участь». Виграний грант був спрямований на 
проведення Першої Літньої школи молодіжного муніципального плану-
вання (21-25 серпня 2016 р.), проведення низки круглих столів по містам 
України.

Налагоджені контакти під час програм академічної мобільності з пред-
ставниками Канадського інституту українських студій реалізуються на 
історичному факультеті в спільних проектах з польової археографії, що-
річних археографічних експедиціях в межах Степової України з метою 
фіксації письмових джерел, фоно і фотодокументів; едиціонних проектах.

Нажаль, основною перепоною для участі в програмах академічної мо-
більності серед аспірантів залишається невисокий рівень знання інозем-
них мов, відсутність розвинутої проектної культури. В даному відношенні 
вважаємо доцільним: 1) збільшити вивчення іноземної мови протягом всіх 
років навчання в аспірантурі (з метою отримання мовного сертифікату на 
останньому році навчання на рівні В1-В2); 2) запровадити навчальний 
курс для аспірантів всіх спеціальностей з основ проектної діяльності, на-
писання грантових заяв для подачі заявок на програми академічної мобіль-
ності. В рамках виграного конкурсу за 2017 рік за напрямком Жан Моне 
Програми Європейського Союзу «Еразмус+» в ЗНУ зазначений курс буде 
реалізований з аспірантами природничих спеціальностей. Вважаємо, що 
подібні кроки пожвавлять участь в міжнародних наукових проектах, спри-
ятимуть підвищенню рівня дисертаційних робіт і в подальшому можуть 
призвести до введення в практику захисту дисертацій на іноземній мові з 
зазначенням цього в дипломі.
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ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ГАЛУЗІ  НАУК ПРО ОСВІТУ 

Козловський Ю.М., 
Національного університету “Львівська політехніка”

Вирішення проблеми організації повноцінного навчального процесу 
аспірантів – закономірний крок у відродженні реальної підготовки нау-
кових кадрів та формування національної науково-педагогічної еліти. На 
сучасному етапі проблема сутності та організації навчального процесу в 
умовах аспірантури виникла внаслідок існування низки суперечностей, 
що накопичувалися в останні десятиліття, зокрема між: можливостями 
навчально-наукового процесу у вітчизняних вищих навчальних закла-
дах та  недостатнім рівнем реалізації їх науково-педагогічної діяльності; 
значною ізольованістю процесів навчання, науково-дослідної діяльності 
та підготовки аспірантів й докторантів; між необхідністю постійно дію-
чого навчального процесу для майбутніх докторів філософії та нерозро-
бленістю методів його організації тощо.

  Якщо порівняти реальний процес навчання в аспірантурі у  50-х і 60-х 
роках ХХ століття та на початку ХХІ століття, то очевидним є висновок, 
що цей процес щораз більше формалізувався, перетворювався на роботу 
аспіранта з науковим керівником, іноді фрагментарну, та обмежувався зві-
тами аспірантів та здачею кандидатських іспитів. Практична відсутність, за 
незначними винятками. організованого процесу навчання в умовах аспіран-
тури привела до зниження якості дисертаційних досліджень та послаблення 
науково-педагогічних можливостей майбутніх докторів філософії. 

Відродження повноцінного процесу навчання в аспірантурі закладено 
у державних документах, таких як Закону України від 01.07.2014 року 
№ 1556-VII «Про вищу освіту»,  «Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України № 261 від 23.03.2016р. та ін.

Науково-пошукова робота аспірантів є продовженням їх студентських 
наукових робіт, коди “здійснюється не лише в процесі написання кур-
сових і дипломних робіт, але і в ході занять наукового студентського 
товариства. Студенти беруть участь в проведенні досліджень фунда-
ментального і прикладного характеру, в конкурсах на кращу інновацій-
ну студентську роботу, розробляють інноваційні мультимедійні техно-
логії тощо” [1, с.33]. Таким чином, наукова діяльність ВНЗ передбачає 
співпрацю керівників і аспірантів як важливої умови її функціонування 
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і розвитку. Наукова діяльність – це специфічна форма буття, що полягає 
в цілеспрямованому перетворенні природної і соціальної дійсності засо-
бами здобуття наукових знань та наступного їх використання. Одним з 
результатів діяльності людини є створення наукових концепцій, теорій, 
цілісне сприймання світу. Це – праця вчених, винахідників, митців, де 
переважають напрацювання не ма теріального характеру, тобто духовні, 
інтелектуальні витвори, великі емоційні переживання. 

Аналіз законодавства про наукову діяльність, наукову політику держа-
ви дає підставу стверджувати, що “під інтеграцією науки й освіти розу-
мілася, перш за все, міжгалузева, тобто міжвідомча інтеграція, що була 
спрямована на подолання адміністративних бар’єрів при організацій-
но-структурному розділенні науки й освіти.  Формальне розділення науки 
і освіти, котре проявилося в їх інституціальному, організаційно-управлін-
ському, правовому та фінансовому забезпеченні нанесло суттєву шкоду 
науковому авторитету вищої школи” [2, с.72]. 

Профіль освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії в 
галузі освіти зі спеціальності 011 Науки про освіту (спеціалізація: загаль-
на педагогіка та історія педагогіки) передбачає поглиблення теоретичної 
та практичної підготовки до здійснення науково-педагогічної діяльності 
та наукового консультування в сфері освіти, розвиток науково-дослід-
ницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень, про-
фесійна підготовку та наукові дослідження в галузі освіти.

Викладене вище дозволило нам сформулювати низку концептуальних за-
сад щодо застосування інтегративного підходу для забезпечення наступно-
сті методів навчання в умовах неперервної освіти включно з аспірантурою: 
необхідність забезпечення органічного зв’язку методів навчання зі змістом 
та цілями вивчення курсів загальної підготовки дослідника (transferable 
skills), курсів мовної підготовки, та курсів аспірантського рівня за спеціалі-
зацією;  поєднання внутрішньої (структурних ком по нентів у межах одного 
методу) та зовнішньої (поєднання окремих методів) ін теграції методів на-
вчан ня; Поєднання методів навчання (викладача), учіння (аспіранта) та їх 
орієнтація на методи науково-педагогічної діяльності ((значна частина мето-
дів навчання та методів науково-педагогічної діяльності співпадають: про-
блемний метод діяльності – проблемний метод навчання; метод мозкового 
штурму та алгоритми вирішення інженерних завдань як під час професійної 
діяльності, так і під час навчання тощо); логічне продовження інтеграція 
методів по вертикалі за ланками освіти: загально освітня школа – вища шко-
ла – аспірантура; результативність навчання в аспірантурі значною мірою 
залежить від органічного поєднання методів навчання та методів пізнан-
ня, а також інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи, розробки та 
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впровадження в практику наукової продукції; урахування структури методу 
навчання та використання його компонентів як елементів інтеграції і побу-
дови інтеграційних алгоритмів; створення банку методів для задоволення 
запитів практики. На основі цих концептуальних положень ми розглядаємо 
можливості трансформації класичних методів навчання та методів пізнання 
у методи навчання в умовах аспірантури.

Мотивацію, бажання у аспіранта займатися науковою роботою формує 
учений-педагог, який сам оволодів мето дологією і технологією наукового 
пізнання, стимулює здатність аспірантів до самостійного пошуку істи-
ни. На сучасному етапі поняття “са мос тій на робота” вченими тракту-
ється по-різному, і це галь мує роз виток практики. Організація будь-якої 
роботи, зокрема самостійної, базується на категорії “діяльність”. У на-
шому дослідженні самостійна робота розгля да є ться як ефективний вид 
навчальної діяльності студентів за умови вмі лого, без посереднього чи 
опосередкованого керівництва зі сторони викла дача. Її результативність 
виявляється лише в поєднанні з іншими видами піз навальної діяльності.

Ми пропонуємо систему принципів на основі загальних підходів до ор-
га нізації самостійної роботи аспірантів. Ця система включає принципи, що 
по в’язані з особливостями організації самостійної роботи: методологічні, 
що визначають стратегічні напрями самостійної роботи; суб’єктні, що сто-
суються формування якостей майбутнього фахівця як суб’єкта самостійної 
роботи; процесуальні, що стосуються технологій навчання; методичні, що 
стосуються конкретних проблем самостійної роботи аспірантів.

Розвиток про фе сійно важливих якостей аспірантів полягає в оновлен-
ні й творчому застосуванні теоретичних знань; формуванні самостійності 
як риси характеру; наближенні навчальної діяльності до майбутньої про-
фесії. Оптимальне використання усіх видів самостійної роботи, знання 
функцій, дотримання умов її здійснення допоможе успішно вирішувати 
ті завдання, які стоять перед вищою школою, та виховувати творчу осо-
бистість, збагатить процес проведення самостійної роботи, зробить його 
цілеспрямованим і дійовим. 
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ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО 

РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ
«ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» 2014 РОКУ

Ситник О.М.,
Мелітопольський державний педагогічний університет

Внаслідок прийняття Закону  України «Про вищу освіту» 2014 року, скла-
лися досить сприятливі умови не лише для подальшого розвитку вищої осві-
ти, але й науки в Україні. І, попри цілу низку проблем, що існують на цьому 
шляху, принциповим є подолання пострадянських тенденцій і рецидивів. 

Чи не найбільш значима новація Закону  України «Про вищу освіту» 
2014 року полягала в зниженні річного обсягу навчального навантаження 
на третину до 600 годин. Слід констатувати, що протягом останніх трьох 
років поступово наші виші наближаються до цієї мети. При цьому, існу-
ють проблемні питання (приблизно 14 студентів стаціонару чи близько 
півсотні заочного відділення на забезпечення однієї ставки викладача, і 
як наслідок цього – фактичне перевищення 600 годин й необхідність ви-
кладачу брати більше п’яти дисциплін тощо), вирішення котрих ще вима-
гає шляхів оптимізації та вдосконалення навчального процесу. У той же 
час, все ж необхідно визнати – часу для наукової роботи у викладачів, і, 
особливо, професури, помітно збільшується. Це, в свою чергу, створює 
певні передумови повернення науки до університетів та перетворення їх 
на дійсно потужні наукові центри досліджень. І тут одним із визначальних 
чинників можуть стати науково-дослідницькі центри створення котрих 
передбачено статтею 30 Закону  України «Про вищу освіту» 2014 року.

Згідно із зазначеною статтею, національному вищому навчальному за-
кладу, що забезпечує проривний розвиток держави в певних галузях знань 
за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, сприяє її інтеграції у 
світовий освітньо-науковий простір, має визнані наукові здобутки, може 
надаватися статус дослідницького університету.

Зокрема, Закон «Про вищу освіту» 2014 року, серед іншого, передба-
чає розвиток дослідницьких центрів в українських університетах. У статті 
30 – «Дослідницький університет», йдеться: «Національному вищому на-
вчальному закладу, що забезпечує проривний розвиток держави в певних 
галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, сприяє 
її інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, має визнані наукові 
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здобутки, може надаватися статус дослідницького університету [1]. Слід від-
значити, що нині абсолютна більшість навіть національних університетів в 
Україні не має відповідного науково-дослідницького забезпечення. У той же 
час, створення практикоорієнтованих, із прикладною специфікою науково-до-
слідницьких центрів може й повинне сприяти появі на їх базі самодостатніх 
дослідницьких університетів. І саме залучення таких науково-дослідницьких 
центрів до процесу підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освіт-
ньо-науковому) рівні вищої освіти та пошукачів наукового ступеня доктора 
наук може сприяти більш якісному формуванню професійних і дослідниць-
ких компетентностей. З іншого боку, саме такі, належним чином підготов-
лені, фахівці зможуть у подальшому сприяти ефективному розвитку науко-
во-дослідницьких центрів і дослідницьких університетів загалом.

У даному Закон зазначено, що статус дослідницького університету 
надається Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах вищому 
навчальному закладу строком на сім років відповідно до затвердженого 
Кабінетом Міністрів України Положення про дослідницький університет 
та критеріїв, що включають показники, приведені до кількості науково-пе-
дагогічних і наукових працівників вищого навчального закладу.

Надання вищому навчальному закладу статусу дослідницького має 
здійснюється за поданням Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти у разі відповідності критеріям, встановленим Кабінетом Мі-
ністрів України. Встановлення відповідності діяльності дослідницького 
вищого навчального закладу визначеним критеріям для підтвердження чи 
позбавлення його такого статусу здійснюється раз на сім років Національ-
ним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Критерії, за якими надається статус дослідницького університету, базу-
ються на таких засадах:

1) розгалужена інфраструктура та матеріально-технічна база, що забез-
печують провадження науково-освітньої діяльності на світовому рівні, зо-
крема визнані наукові школи, центри, лабораторії тощо;

2) міждисціплінарність освіти і науки, потужна фундаментальна скла-
дова наукових досліджень, якість яких підтверджена, зокрема, публікація-
ми у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях;

3) забезпечення високоякісної фахової підготовки докторів наук та 
здатність впроваджувати і комерціалізувати наукові результати, якість 
системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у вищо-
му навчальному закладі;

4) рівень інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, зокрема кіль-
кість міжнародних проектів, створених об’єктів права інтелектуальної 
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власності, спільних з підприємствами та іноземними вищими навчальни-
ми закладами наукових проектів, грантів тощо;

5) місце в національному, галузевих та/або міжнародних рейтингах ви-
щих навчальних закладів;

6) кількість публікацій за показниками визнаних міжнародних наукоме-
тричних баз та у міжнародних реферованих виданнях.

Варто також зауважити, що дослідницький університет має право:
1) використовувати у своєму найменуванні слово «дослідницький»;
2) отримувати базове фінансування за окремою бюджетною програмою 

Державного бюджету України на провадження наукової діяльності в обся-
зі не менш як 25 відсотків коштів, що передбачаються на його утримання, 
для проведення наукових досліджень, підтримки та розвитку їх матеріаль-
но-технічної бази;

3) на конкурсних засадах формувати тематику фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок і само-
стійно затверджувати річний тематичний план;

4) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та 
технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах 
поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу 
та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;

5) приймати остаточне рішення щодо присвоєння вчених звань;
6) самостійно утворювати разові спеціалізовані вчені ради для захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за участю не 
менше п’яти осіб з відповідним ступенем, двоє з яких працюють в іншому 
вищому навчальному закладі (науковій установі) [1].  Особливо слід під-
креслити значення міждисціплінарності освіти та науки. Адже саме вона 
здатна забезпечувати комплексність, ґрунтовність і фундаментальність 
наукових досліджень. І найбільш перспективними в цьому плані можуть 
бути саме дослідницькі центри при університетах. Серед суттєвих показ-
ників якості їх роботи мають стати: публікації у вітчизняних і міжнарод-
них рецензованих фахових виданнях; кількість публікацій за показниками 
визнаних міжнародних наукометричних баз й у міжнародних реферованих 
виданнях; разові спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здо-
буття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук із залученням 
фахівців саме із тієї тематики, котрої стосується тема певної дисертації.

Зазначена у статті 32 «Принципи діяльності, основні права та обов’яз-
ки вищого навчального закладу» теза, стосовно засад діяльності вищого 
навчального закладу, серед іншого, передбачає: активну видавничу діяль-
ність, насамперед, щодо видання підручників, навчальних посібників і 
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наукових праць на власній поліграфічній базі [1]. Така обставина не лише 
зможе полегшити наукову діяльність вченим, але й – піднести рівень уні-
верситету з його дослідницькими центрами.

Надзвичайно важливим є те, що згідно Закону «Про вищу освіту» від 
2014 року, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу 
всіх форм власності мають право:

1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспіль-
ства та людства загалом;

2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
3) на захист професійної честі та гідності;
4) брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому числі 

обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, 
вченої ради вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу;

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 
навчального процесу;

6) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення сво-
го професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 
законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умо-
вами індивідуального трудового договору та колективного договору;

7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурса-
ми, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх під-
розділів вищого навчального закладу;

8) на захист права інтелектуальної власності;
9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на 

п’ять років;
10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законо-

давством порядку;
11) отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (рекон-

струкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;
12) брати участь в об’єднаннях громадян;
13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодав-

ством порядку тощо [1]. Безсумнівним є те, що лише неухильне дотри-
мання цих положень може забезпечити повноцінний розвиток науково-до-
слідних центрів при університетах.  

Ще одним позитивним чинником у новому Законі стало спрощення 
процедури нострифікації тобто визнання закордонних наукових ступенів. 
Це можливо буде робити безпосередньо на місці, де бажає викладати про-
фесор, а не в міністерстві, де часом знизують плечима та фактично про-
понують пройти повторний захист. Таким чином українські університети 



150

нарешті отримають право на остаточне визнання закордонних дипломів та 
наукових ступенів. Таким чином буде ліквідовано багаторічне наукове гет-
то [2]. Також це створить умови для здорової конкуренції із закордонними 
колегами. І не лише у сфері професорсько-викладацької діяльності, а й, 
що особливо, нагально для українських вчених – в науково-дослідницькій 
діяльності. Адже давно назріла потреба подолання залишків пострадян-
ських стандартів й анахронізмів, що лише шкодять і стоять на перепоні 
справжній незаангажованій і неупередженій науковій роботі.

Загалом слід наголосити на тому, що надзвичайно важливо, щоб ста-
тус національних і дослідницьких університетів отримувався в прозорому 
конкурсі, в умовах повноцінної конкуренції. У свою чергу, це створить 
умови для ефективного й конкурентноздатного розвитку науково-дослід-
ницьких центрів при університетах. 

Створення регіональних  дослідницьких центрів при університетах 
може бути досягнуто насамперед завдяки формуванню відповідної ма-
теріальної та фінансової бази, а також – міждисціплінарному характеру 
розвитку наукових досліджень, дотриманню сучасних вимог публікації у 
міжнародних рецензованих і реферованих виданнях, створенню належ-
них разових спеціалізованих вчені ради для захисту дисертацій тощо. 

Таким чином, лише принципова зміна відношення держави до україн-
ських вчених в напрямку належного забезпечення гідних умов для нау-
кової роботи може сприяти піднесенню наших університетів до рівня єв-
ропейських і світових. І саме такий орієнтир має новий Закон «Про вищу 
освіту» 2014 року. При цьому, роль науково-дослідницьких центрів при 
українських університетах має особливо значні перспективи для здобува-
чів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та пошукачів науко-
вого ступеня доктора наук.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО 

(ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
АНАЛІЗ ДОКТОРСЬКИХ (PHD) ПРОГРАМ 

У РЕСПУБЛІЦІ ІРЛАНДІЯ

Муромець В.Г.,  
Інститут вищої освіти НАПН України 

Метою підготовки кадрів найвищої освітньої кваліфікації у Республіці 
Ірландія є упровадження загального підходу до підвищення якості док-
торської підготовки, основним компонентом докторських (PhD) яких є 
підтримка і супровід новітніх знань за допомогою оригінальних дослі-
джень. Натомість розвиток національної системи вищої освіти на основі 
компетентнісного підходу вимагає поступового запровадження європей-
ських норм і освітніх стандартів до змісту вищої освіти. У той же час ми 
визначаємо, що підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти в Україні все більше має відповідати міжнародному ринку 
праці, а також має містити новітні ідеї щодо підтримки наукових (фунда-
ментальних і прикладних) досліджень. 

Контент-аналіз європейських нормативно-правових документів, зокре-
ма: European commission. Directorate-gerenal for research and innovation 
(Directorate B –European Research Area Unit B.2 „Skills» Brussels, 27/06/2011 
Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe «Towards a common 
approach» 27 June 2011); European University Association (EUA) - Council 
for Doctoral Education - Salzburg I and II Principles and Recommendations; 
Research Careers in Europe Landscape and Horizons”, European Science 
Foundation 2010, засвідчує універсальність підготовки здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої світи відповідно до вимог європейських 
вимог, орієнтація на особистісну зорієнтованість освітнього процесу і по-
силення його інформатизації, визначає системоутворювальну функцію ви-
щої освіти у забезпеченні якості сталого людського розвитку. 

Зазначимо, що у Рекомендаціях «Zalzburg Principles-2» (Зальцбург-ІІ), 
прийнятому у 2010 р. представлено повний набір інструкцій з підготовки 
докторських дисертацій, які охоплюють характер докторської підготовки, 
його структури та умови для якісної підготовки здобувачів третього (ос-
вітньо-наукового) рівня вищої освіти у контексті реалізації управлінської 
діяльності. У зазначених рекомендаціях повністю визнається ключова 
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роль університетів як акредитованих органів для отримання докторських 
(PhD) ступенів. 

Наразі існує низка ключових зацікавлених сторін, які визначають та спри-
яють досягненню передового досвіду (best practice) у галузі підготовки здо-
бувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Одним із таких 
ключових гравців (key actors) є Європейська асоціація університетів (EUA). 
Метою створення EUA є асоційоване членство, спрямоване на розробку, про-
сування та удосконалення докторської підготовки та навчання у Європі. 

На переконання М. Вінницького [1], у контексті реалізації підвищення 
рівня якості докторської підготовки слушним є імплементація досвіду Пів-
нічної Ірландії у систему забезпечення якості докторської (PhD) підготов-
ки України. Зокрема, саме орієнтація на навчання студентів дослідниць-
ким та суміжним компетентностям тощо, через створення та акредитацію 
Центрів та Партнерств досконалості докторської підготовки. Основним 
завданням останніх і є підвищення стандартів докторської освіти на осно-
ві принципів високої якості, гнучкості, інституційної співпраці, міждис-
циплінарності [1, с. 29]. 

Вимоги до формування компетентностей докторантів у Північній Ір-
ландії визначені у документі «Спільна Декларація науково-дослідних рад 
щодо вимог до формування компетентностей у студентів докторських 
програм» [9], що містить перелік основних загальних та універсальних 
компетентностей, які необхідно формувати у докторанта впродовж нав-
чання на докторській програмі із залученням різних механізмів, незалеж-
но від спеціалізації. 

Як зазначається у документі „Report of Mapping Exercise on Doctoral 
Training in Europe «Towards a common approach» (27 June 2011) [2], за-
гальний підхід може включати в себе рекомендації, що підготовка здо-
бувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти повинна мати 
певну критичну масу; включати навчальні програми з розвитку загаль-
них компетентностей (у контексті нашого дослідження це: soft skills та 
transferable skills); поважати принципи Статуту та Кодексу закладу вищої 
освіти, здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти мають 
досліджувати міждисциплінарні кордони, мають бути заохоченими прово-
дити дослідження у  приватних / державних сектори зайнятості. 

Принципово важливим для нас є дослідження розвитку саме загальних 
компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти у контексті забезпечення якості вищої освіти у Республіці Ірландія. 

Аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм для здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти [4]: блок загальних компетентно-
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стей (soft skills and transferable skills) засвідчує, що в Університетському 
коледжі Корк (Республіка Ірландія) (University College Cork) пропонують-
ся наступні освітні кластери: семінари із розвитку загальних компетент-
ностей (transferable skills), які спрямовані на розширення навичок та / або 
підвищення обізнаності або удосконалення вже набутих навичок, отри-
мані здобувачем під час навчання. Ці навички відповідають таким крите-
ріям: відповідність змісту одного з наступних чотирьох кластерів (полів 
компетенцій): комунікативні навички; дослідження на засадах лідерства; 
лідерство та особиста ефективність; управління кар’єрою.

Цікавим є досвід Університетського коледжу Дубліна (University 
College Dublin.) для українських закладів вищої освіти, адже тут здобува-
чам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти пропонується ши-
рокий спектр модулів для розробки загальних компетентностей (soft skills 
and transferable skills) для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти: починаючи від індукції наукових досліджень, а також осно-
ви планування кар’єри та комерціалізації власних  досліджень. Особливу 
увагу приділено розвитку комунікативних навичок та модулям удоскона-
лення наукового письма (academical writting).

Таким чином, докторська ступінь Республіці Ірландія готує кандидатів 
у наукові фахівці у закладах вищої освіти або інших установах (держав-
ний сектор, бізнес, адміністрування) та дозволяє їм брати участь у різно-
манітних висококваліфікованих навчальних закладах, мати рівні відпові-
дальності та функції.

Висновки. Таким чином можна стверджувати, що у моделях докторських 
(PhD) програм Республіки Ірландія для здобувачів третього (освітньо-на-
укового) рівня вищої освіти визнано надзвичайно велику системоутворю-
вальну роль вищезазначених загальних компетентностей незважаючи на 
дискусійний характер їх переліку. Однак розробка ефективних методів і 
технологій, які забезпечуватимуть розвиток загальних компетентностей 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти залишається 
недостатньо дослідженою у закладах вищої освіти в Україні. 

Тож дальшим питанням для розв’язання цього завдання вважаємо за 
необхідне розроблення профілю (рамки компетенцій) здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти вищої освіти на основі парадиг-
ми розподіленого лідерства. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF DOCTORS  
OF PHILOSOPHY IN LINGUISTICS: 

BRITISH EXPERIENCE

Olga Komochkova,
Khmelnytskyi National University

In Ukraine, the establishment of a legal framework for education and science 
accelerates reforming processes in these fields. Simultaneously, there appears 
to be the need to resolve a number of contradictions, in particular between 1) 
the need to organize professional training of specialists of a new generation 
and an inadequate level of readiness of academic and teaching staff in higher 
education institutions for development of research competencies; 2) the need 
to train Doctors of Philosophy (PhDs) in higher education institutions and an 
insufficient development of a regulatory support of this process at state level; 
3) the potential of Ukrainian education and science as for professional training 
of PhDs and real experience in developing the research competencies in higher 
education institutions. 

Solving these contradictions will surely accelerate integration processes of 
Ukrainian education into European higher education area (EHEA). So, it is im-
portant to study the peculiarities of professional training of PhDs in European 
countries, in particular Great Britain. 

In 2015, Quality Assurance Agency published a Qualification Characteris-
tics Statement for Doctoral Degrees that describes the distinctive features of 
the doctorate in Great Britain for degree-awarding bodies to consider and thus 
secure threshold academic standards [1]. 

The doctoral degree is one of the most well-known and well-established post-
graduate qualifications. The PhD (or DPhil in some universities) is the main 
doctoral qualification in Great Britain. Since the early 1990s, however, the form 
of the British doctorate has diversified, leading to differently structured de-
grees to accommodate the needs of increasingly diverse professions employing 
doctoral graduates. Doctorates other than the PhD have evolved leading to the 
emergence of the titles “professional” doctorate, and “practice-based” or “prac-
tice-led” doctorate. 

Traditionally, the PhD in Great Britain has followed an apprentice/master 
model, but increased attention to research and generic skills training for all 
doctoral candidates has emerged since 2003, and as a consequence the PhD 
has also become more structured, especially in the earlier years of study. Major 
funders of research training, such as the Research Councils UK and the Euro-
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pean Commission, have explicit but flexible requirements for the development 
opportunities available to the candidates they support financially through stu-
dentships. 

All British doctorates, regardless of their form, continue to require the main 
focus of the candidate’s work to demonstrate an original contribution to knowl-
edge in their subject, field or profession, through original research or the orig-
inal application of existing knowledge or understanding. Doctorates are deliv-
ered through a range of models and modes. Part-time and distance learning are 
common. 

The UK doctorate in all its forms has been confirmed as being in alignment 
with European-wide guidance, in particular with the Framework for Qualifica-
tions of the European Higher Education Area. This independent verification in-
volving colleagues from non-UK European countries, as well as from the UK, 
recognised British qualifications as having Europe-wide equivalence, which 
supports the mobility of graduates within Europe. Such mobility continues 
to increase through programmes such as the EU Erasmus Mundus and Ma-
rie Skłodowska-Curie initiatives, and a growing number of British universities 
offer joint or jointly supervised doctoral programmes with non-UK European 
partner providers. 

In Great Britain many universities provide PhD programmes in Linguistics. 
In particular, 22 higher education institutions offer PhD Linguistics in England, 
3 – in Wales, 1 – in Scotland, 1 – in Northern Ireland. Within this research, we 
will analyze the peculiarities of PhD programme in Linguistics on the example 
of the University of Essex. 

At the university, the Department of Language and Linguistics implements 
7 PhD programmes in Linguistics. They are PhD Linguistics, PhD Experimen-
tal Linguistics, PhD Applied Linguistics, PhD Sociolinguistics, PhD Analyzing 
Language Use, PhD Psycholinguistics, PhD English Language Teaching. Of 
our scientific interest is PhD Linguistics (full-time), which can be either three 
or four-year. Part-time research study is also available [2].

Thus, the students are allocated a supervisor whose role it is to guide them 
through the different stages of their research degree. In some cases, they may 
have joint supervision by two members of the Department staff. The students 
have regular one-to-one meetings to discuss progress on their research. Initial-
ly, the supervisors help the students to develop their research topic and plan. 
Twice a year, they are to have a supervisory board (their supervisor, an adviser, 
and a chairperson meeting), which provides a more formal opportunity to dis-
cuss their progress and agree their plans for the next three months. They should 
fill in a form answering questions about their progress. Their thesis has a maxi-
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mum length of 80,000 words. No minimum is stated, and examiners could well 
be happy with 60,000 words of write up of good quality research.

On the three-year supervised research route, if the students already have a 
solid knowledge of existing research in their field and a good understanding 
of research method, plus a suitable research proposal, they may immediately 
begin their independent research, under the guidance of their supervisor and 
supervisory board. In their second and third years they continue their independ-
ent research, under the guidance of their supervisor and supervisory board [3]. 

It must be noted that on the four-year route (the Integrated “new route” PhD), 
the first year is a preparatory MRes year so the students can take six training 
modules and write as assessed MRes dissertation. This programme is ideal for 
those who wish to develop their knowledge of existing research and improve 
understanding of research methods before embarking on independent research. 
Beginning from the second year the students may embark on their research top-
ic and the writing their PhD thesis, while their third and fourth years are spent 
writing their PhD thesis [3]. 

Thus, the students are offered supervision in PhD Linguistics in formal and 
descriptive syntax from a range of theoretical perspectives, namely, English, 
Arabic, Celtic, Romance and Slavonic languages, theoretical and descriptive 
phonology, phonological acquisition, second language phonology, the phonol-
ogy of African languages, morphological theory, lexical semantics and the phi-
losophy of linguistics. They are provided with training opportunities to engage 
with other researchers, professionals, practitioners and research users, where 
possible. In addition, their research is supported by a wide spectrum of Brit-
ish research councils, EU Framework programmes, public-sector organizations 
and departments, charities and private-sector industry and businesses.

The Department of Language and Linguistics has a strong research group 
culture, so their graduate students are encouraged to take part in their week-
ly departmental seminar which regularly features eminent outside speakers. In 
addition, they organise two conferences annually that are specifically for their 
graduate students to present work and gain valuable conference presentation 
practice.

Given the breadth of their provision, career prospects for their graduates vary 
depending on the study undertaken. Often the career destination of their PhD 
students is university lecturing or research. Given the interdisciplinary nature 
of the areas of linguistics they cover, this could be in departments of English, 
linguistics, education, sociology or even cognitive science.

So, based on the mentioned above, we can conclude that professional train-
ing of PhDs in Great Britain is well-elaborated due to numerous developments 
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of Quality Assurance Agency, in particular, “UK Quality Code for Higher Ed-
ucation. Part A: Setting and Maintaining Academic Standards. Characteristics 
Statement. Doctoral Degree”. In addition, the UK doctorate is in alignment 
with the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area; 
subsequently, British qualifications have Europe-wide equivalence that pro-
vides for the mobilty of British graduate students within Europe.

Having studied the peculiarities of PhD Linguistics provided by the Univer-
sity of Essex, we can state that this PhD programme corresponds to the needs 
of a modern student. It allows to prepare oneself for an independent research by 
mastering MRes modules (the integrated four-year PhD programme) or imme-
diately to embark on writing the PhD thesis (the three-year PhD programme). 
The students are provided with the regular supervision that helps them to stick 
to the chosen topic of their independent research and solve all the issues if there 
are any. In our opinion, the fact that the students have the possibility to partic-
ipate in weekly seminars and annual conferences organized by the Department 
of Languages and Linguistics at the University of Essex greatly contributes to 
the development of their research competencies. 

The outlined positive aspects of British experience in training PhDs in Lin-
guistics may be used by Ukrainian teams of developers to improve the process 
of professional training of PhDs, in particular in Linguistics, at Ukrainian uni-
versities.
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ЩОДО ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
В ПРОГРАМАХ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ 

ФІЛОСОФІЇ (PhD) В РАМКАХ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Письменкова Т.О.,
Національний гірничий університет

Закон України «Про вищу освіту» та інтеграція української освіти у єв-
ропейський освітній вимір потребує якісно нової підготовки науковців за 
освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD). Цей рівень підготовки 
вимагає володіння теоретичними і практичними уміннями, знаннями і на-
вичками та іншими компетентностями які передбачають проведення дослі-
джень. Це дає можливість генерувати інноваційні ідеї в рамках актуальних 
і перспективних напрямів досліджень та реалізовувати у навчальному про-
цесі через створення ефективних методик з урахуванням сучасних підходів 
і технологій навчання, а також здійснювати власний науковий пошук та 
впроваджувати його результати у навчальний процес.

Мета статті – обґрунтувати зміст комунікативної компетентності в освіт-
ній компоненті програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор 
філософії (PhD).

Стаття 5 Закону України «Про вищу освіту» [1] запроваджує нові понят-
тя рівнів вищої освіти і встановлює їх відповідність рівням Національної 
рамки кваліфікацій [3]. Зокрема:

- «третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає 
здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетент-
ностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 
проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльно-
сті, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають нау-
кову новизну, теоретичне та практичне значення».

Підготовка докторів філософії здійснюється за ліцензованими освіт-
ньо-науковими програмами або за освітньо-науковими програмами нау-
кових установ та вищих навчальних закладів. Тому розробка освітньо-на-
укової програми підготовки докторів філософії є актуальною задачею 
сьогодення. Необхідність розробки програм покликана також активізацією 
євроінтеграційних процесів у вищій освіті України які передбачають ство-
рення єдиного наукового простору. 
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Спираючись на вимоги Закону України «Про вищу освіту» (стаття 16 
Система забезпечення якості вищої освіти), система внутрішнього забез-
печення якості передбачає здійснення моніторингу та періодичного пере-
гляду освітніх програм. Вважаємо, що гнучкість, відкритість, доступність 
виступають основними характеристиками що повинні бути притаманні 
програмам підготовки всіх рівнів, враховувати динаміку розвитку через 
варіативність дисциплін та адаптацію до потреб професорсько-виклада-
цького складу.

Ключовими позиціями створення освітньо-наукової програми доктора 
філософії є визначення мети, окреслення цілей та виокремлення принци-
пів, на яких базується навчання. 

Авторами [1, 2] визначається ряд принципів організації навчання: ста-
лого розвитку суспільства і освіти, міжнародної інтеграції та інтегра-
ції системи вищої освіти України у Європейський простір вищої освіти, 
наступності процесу здобуття вищої освіти та відкритості, науковості, 
міжпредметних зв’язків, інтеграції теорії і практики, систематичності та 
послідовності, свідомості й активності, варіативності, критичного само-
оцінювання, наукової творчості. Ми зосередимо свою увагу на принципі 
міжпредметних зв’язків. 

Підготовка майбутніх докторів філософії передбачає опанування взає-
мопов’язаного комплексу дисциплін від фундаментальних, таких як філо-
софія науки та філософія освіти, до тих, які безпосередньо пов’язані зі спе-
цифікою професійної діяльності де залучені різноманітні спектри багатьох 
галузей наук. Науковець повинен розуміти специфіку професійно орієнто-
ваного навчання, яка пов’язана з технічними, точними і природничими на-
уками. Отже, введення нових дисциплін, що створюються на «перехресті» 
наук і носять міждисциплінарний характер, є обов’язковою умовою освіт-
ньо-наукових програм підготовки докторів філософії. 

Відповідно дискрипторам Національної рамки кваліфікацій, доктор філо-
софії повинен володіти найбільш передовими концептуальними та методо-
логічними знаннями в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльно-
сті і на межі предметних галузей, уміти проводити критичний аналіз, оцінку 
і синтез нових та складних ідей, спілкуватися в діалоговому режимі з широ-
кою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або 
професійної діяльності, ініціювати інноваційні комплексні проекти, бути лі-
дером та мати повну автономність під час реалізації проектів та ін. [3].

Фахівець будь-якого кваліфікаційного рівня повинен опанувати комп-
лекс знань, навичок і умінь, виробити такі особистісні якості, які забезпе-
чать успішне виконання професійних завдань і комфортне функціонування 
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в умовах інформаційного суспільства, в якому інформація є вирішальним 
фактором ефективності праці [4]. Тобто фахівець повинен володіти кому-
нікативною компетентністю.

З наведеного переліку компетентностей доктора філософії значна увага 
приділена комунікативній компетентності, яка передбачає уміння та здат-
ності спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю.

Досвід підтверджує, що спілкування в діяльності викладача виступає не 
тільки засобом наукової та педагогічної комунікації, а й умовою вдоскона-
лення професіоналізму, джерелом розвитку особистості викладача та засо-
бом виховання студентів.

Але крім володіння комунікативними здібностями, фахівець повинен 
володіти засобами комунікації. Професійно-педагогічна комунікація як 
специфічний процес взаємообміну інформацією у системах «людина – 
людина», «людина – комп’ютер», «людина – комп’ютер – людина» є за-
собом здійснення професійної діяльності викладача, майстерність якого 
має ґрунтуватись з одного боку, на спеціальних професійних знаннях та 
різнобічних фахових уміннях, а з іншого – на вмінні здійснювати взаємоо-
бмін інформацією зі студентами, колегами, адміністрацією, працівниками 
освіти тощо, досягаючи взаєморозуміння.

Структурним компонентом професійно-педагогічної комунікації є ін-
формаційна компетентність. Як зазначають сучасні дослідники, інформа-
ційна компетентність у вузькому значенні, пов’язана з умінням використо-
вувати інформаційні технології, засоби і методи. До засобів реалізації 
комунікативних актів можна віднести комунікаційні технології. Подібні 
технології активно застосовуються для передачі інформації і забезпечення 
взаємодії людей в сучасному суспільстві. Сучасний висококваліфікований 
фахівець у будь-якій галузі діяльності повинен не тільки володіти знання-
ми в області інформаційних комунікативних технологій, а й бути фахів-
цем щодо їх застосування у своїй професійній діяльності [4]. У широкому 
значенні – уміння переосмислювати інформацію, розв’язувати інформа-
ційно-пошукові задачі, використовуючи бібліотечні та електронні інфор-
маційно-пошукові системи, тобто здійснювати інформаційну діяльність із 
використанням як традиційних, так і нових технологій [2].

Сьогодні інформатизація освіти відбувається за допомогою цілого комп-
лексу заходів, пов’язаних із перетворенням педагогічних процесів на ос-
нові впровадження в навчання інформаційних технологій. Використання 
в навчальному процесі сучасних технічних пристроїв та інформаційних 
технологій призводить до нового розуміння дидактичного процесу та його 
аналізу.
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Зміщення акцентів в освіті на користування інформацією в умовах необ-
меженого доступу суттєво змінюють процес модернізації освіти.

На кафедрі основ конструювання механізмів і машин Державного ВНЗ 
«Національний гірничий університет», в рамках освітньої програми під-
готовки докторів філософії будь-якої освітньої галузі, запропоновано на-
вчальну дисципліну «Прикладні інформаційні технології в науці та освіті».

Метою дисципліни є надання здобувачам умінь та здатностей, що за-
безпечують ефективність формування комунікативних навичок засобами 
використання інформаційно-коммунікаційних технологій. Через засвоєння 
запропонованого навчального матеріалу в рамках дисципліни «Прикладні 
інформаційні технології в науці та освіті» здобувачі зможуть аналізувати 
інформацію та виявляти проблемні сторони и невикористані можливості 
донесення інформації; вибирати методи представлення результатів дослі-
джень з урахуванням особливостей аудиторії до сприйняття та розуміння 
інформації; організовувати і здійснювати віддалене навчання; використо-
вувати веб-ресурс як один з базових елементів організації та контролю 
навчального процесу; використовувати сервіси і служби всесвітньої гло-
бальної мережі для підвищення якості наукової діяльності і представ-
лення результатів наукової діяльності; здійснювати аналіз результатів 
дослідження з використанням сучасних технологій; оформляти результа-
ти досліджень для візуального представлення; створювати дизайн макет 
електронної та відео-презентації по результатам дослідницької діяльності 
та розміщувати на носіях роботу використовуючи керуючи елементи та ди-
намічні ефекти.

Саме дисципліна «Прикладні інформаційні технології в науці та освіті» 
розглядає сукупність процесів і методів пошуку, збору, зберігання, обробки, 
уявлення, поширення інформації та способи здійснення таких процесів і ме-
тодів. Ця дисципліна спрямована на обробку і перетворення інформації для 
здійснення спільної реалізації інформаційних та комунікаційних процесів. 

Висновок. Обґрунтування нашого бачення змісту освітньої складо-
вої програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії 
(PhD) в рамках коммунікативної компетентності, зумовлена викликами но-
вого суспільства. Нового, як інформаційного, глобалізованого суспільства 
пріоритетом якого є інноваційний розвиток.

Введення до освітніх програм підготовки за освітньо-науковим рівнем – 
доктор філософії дисципліни «Прикладні інформаційні технології в науці 
та освіті» дозволить використовувати знання комплексно, знаходити раціо-
нальні шляхи вирішення завдань навчального процесу та проводити якісно 
наукове дослідження.
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ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ (PhD) 
В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Пшенична О.С., Клопов Р. В.,
Запорізький національний університет

Ще недавно науковий розвиток аспіранта і його дослідна діяльність зна-
ходилися в зоні відповідальності лише його керівника, а після прийняття в 
2014 р. Закону України «Про вищу освіту» [2] це положення кардинально 
змінилося. Тепер, протягом чотирьох років, аспірант має засвоїти освіт-
ньо-наукову програму, яка декларує відповідні компетентності, знання та 
уміння, необхідні йому для здійснення дослідження і підготовки до за-
хисту науково-кваліфікаційної роботи (дисертації) на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії PhD. Зазначимо, що згідно з цим законом ви-
щім навчальним закладам і науковим установам надано право самостій-
ної розробки освітньо-наукових програм і визначення змісту навчальних 
дисциплін. У зв’язку з відсутністю державних стандартів вищої освіти за 
спеціальностями, за якими здійснюється підготовка докторів філософії, і 
невизначеністю предметного поля підготовки докторів філософії в галузі 
освіти виникають певні проблеми.

На сучасному етапі проблема підготовки доктора філософії в галузі 
освіти висвітлюється у різноманітних аспектах: вивчення зарубіжного 
досвіду (В. Луговий, І. Регейло, С. Сисоєва, Ж. Таланова та ін.); аналіз 
тенденцій розвитку системи підготовки науково-педагогічних кадрів в 
Україні (І. Регейло, Л. Сущенко); формування змісту підготовки аспіран-
тів педагогічних спеціальностей (Н. Волкова, С. Коломієць, О. Синекоп). 

Мета роботи – виявлення основних проблем науково-педагогічного до-
слідження і окреслення напрямів їх подолання в процесі підготовки май-
бутнього доктора філософії в галузі освіти.

Важливим показником рівня підготовки майбутнього доктора філосо-
фії PhD в галузі освіти є якість його науково-педагогічного дослідження. 
Воно здійснюється у відповідності з логікою, яка ґрунтується на основних 
методологічних засадах, сформульованих у роботах С. Гончаренка, С. Си-
соєвої, Н. Тверезовської та ін. Це: 1) визначення наукового апарату дослі-
дження (актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання і гіпотеза); 2) оз-
найомлення зі станом проблеми в теорії та практиці педагогіки (методи 
пошуку інформації, теоретичні методи); 3) розробка особистого вирішен-
ня проблеми дослідження (теоретичні методи, метод моделювання, ме-
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тоди або технології навчання); 4) перевірка ефективності впроваджених 
інновацій (опитування, анкетування, діагностичні методики, тестування, 
педагогічний експеримент); 5) узагальнення результатів дослідження (ма-
тематичні методи) [3]. 

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» [2] підготовка у вищій 
школі здійснюється поступово на рівнях бакалавр – магістр – доктор філо-
софії PhD, зазвичай за однією спеціальністю (або спорідненими). Однак в 
педагогічній галузі спостерігаються певні відмінності. Вивчення темати-
ки дисертаційних досліджень за спеціальністю 015 «Професійна освіта» 
(13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти») [1] доводить, що до-
статня кількість аспірантів отримали освіту на попередньому рівні під-
готовки за непедагогічним фахом (наприклад, економіка, історія, управ-
ління, філологія, тощо). Цей факт свідчить, що вони не володіють всім 
спектром методів здійснення науково-педагогічного дослідження, а отже 
у них обов’язково виникають складнощі в процесі його здійснення. На-
приклад, для фахівців гуманітарних спеціальностей певною проблемою є 
коректне використання апарату математичної статистики. З іншого боку, 
для фахівця непедагогічної спеціальності виникають питання в ході роз-
робки особистої методики або створення моделі педагогічного процесу. 
Важливою ознакою інноваційності дослідження є використання в ньому 
здобутків інших наук (інформатики, кібернетики, менеджменту, психоло-
гії та ін.), що викликає у фахівців спеціальностей далеких від цих наук 
певні складності у використанні. Беручи до уваги ці міркування ми вва-
жаємо, що виокремленні нами етапи науково-педагогічного дослідження 
і є його проблемами.

Огляд освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спе-
ціальністю 015 «Професійна освіта» (Запорізький національний універ-
ситет, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Львівський 
національний університет імені Івана Франка, Луганський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка) довів, що ця програма охоплює 
освітню, практичну і дослідницьку складові. Освітня декларує дисциплі-
ни (нормативні та вільного вибору), які мають вирішувати означені нами 
проблеми і створювати підґрунтя якісного виконання науково-педагогіч-
ного дослідження.
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Таблиця 1
Зведені результати аналізу можливостей дисциплін освітньо-наукової 

програми підготовки майбутнього доктора філософії за спеціальністю 
015 «Професійна освіта» для розкриття проблем дослідження
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Методологія педагогічного 
дослідження + + + + + 5

Теорія і методика професійної 
освіти + + + 3

Інноваційні процеси у 
професійній освіті + + + 3

Педагогічна майстерність 
викладача вищої школи + + + 3

Інформаційні технології в 
педагогічному дослідженні + + + 3

Інформаційні технології в 
професійній освіті + + + 3

Організація і проведення 
педагогічного дослідження + + + 3

Математичні методи в 
педагогічному дослідженні + + 2

Результати цього вивчення дали змогу виокремити дисципліни, які до-
поможуть аспіранту в процесі здійснення науково-педагогічного дослі-
дження: Методологія педагогічного дослідження; Теорія і методика про-
фесійної освіти; Інноваційні процеси у професійній освіті; Педагогічна 
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майстерність викладача вищої школи; Інформаційні технології в педаго-
гічному дослідженні; Інформаційні технології в професійній освіті; Ор-
ганізація і проведення педагогічного дослідження; Математичні методи в 
педагогічному дослідженні. Результати аналізу можливостей цих дисци-
плін для вирішення проблем науково-педагогічного дослідження наведе-
но у табл. 1.

Узагальнюючи розглянуте коло питань, зазначимо, що значну увагу 
при підготовці аспірантів за спеціальністю 015 «Професійна освіта» слід 
приділяти оволодінню ними всім спектром методів науково-педагогічного 
дослідження та вдосконалювати поле докторської освіти за рахунок вклю-
чення розділів і дисциплін з інших галузей наукового знання.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Щипанський П.В., Ольшевський Ю.В., 
Національний університету оборони України 

імені Івана Черняховського

Провідними тенденціями змін вищої освіти незалежної України у ХХІ 
ст. стали модернізація діяльності освітніх систем та вдосконалення за-
собів створення і впровадження досконалих технологій. Наукові праці 
та статті, присвячені цьому питанню, написані впродовж останніх років, 
період, коли тривало обговорення проектів реформи, яка сьогодні вже 
розгорнулася, мають переважно історіографічне значення [1]. Однак ор-
ганізаційний аспект підготовки наукових кадрів залишився недостатньо 
висвітленим, хоча значна кількість статей містила статистику підготовки 
кандидатів, докторів наук та їх розподіл за спеціальностями, обговорю-
валися питання економічної ефективності, вдосконалення якості робіт, 
порівняння європейського та українського досвіду, формальних аспектів 
процедурного характеру.

Необхідно зазначити, що відповідно до прийнятих законодавчих актів у 
сфері вищої освіти, вищий навчальний заклад набуває більшої самостій-
ності [2, 3]. Але відомча підпорядкованість вищих військових навчаль-
них закладів (ВВНЗ) та науково-дослідних установ (НДУ) Збройних Сил 
України, а також закрита тематика дисертаційних робіт формує специфіч-
ні особливості та обмеження на порядок організації підготовки військо-
вих фахівців вищої кваліфікації [4], а саме у:

– порядку замовлення на підготовку докторів філософії;
– організації прийому до ад’юнктури;
– підготовці доктора філософії в ад’юнктурі;
– підготовці доктора філософії поза ад’юнктурою;
– організації контролю підготовки здобувачів;
– організації атестації здобувачів;
– організації розподілу випускників ад’юнктури.
Наведемо деякі приклади проблемних питань, що були виявлені під час 

організації прийому та підготовки здобувачів вищої освіти ступеня док-
тора філософії у Національному університеті оброни України імені Івана 
Черняховського.

Щодо вступних іспитів до ад’юнктури з іноземної мови.
Згідно з вимогами Стратегічного оборонного бюлетеня України [5] 
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розвиток Збройних Сил України здійснюється відповідно до євроатлан-
тичних норм та критеріїв членства в НАТО, які визначають сертифікацію 
рівня володіння іноземною мовою на основі мовного стандарту НАТО 
“STANAG 6001”, тому існуюча система мовної підготовки в Збройних Си-
лах України не гарантує отримання випускниками ВВНЗ знання інозем-
ної мови в обсязі рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти, необхідного для успішного складання вступних випробувань до 
ад’юнктури. Крім того, відповідно до Порядку присвоєння вчених звань 
науковим та науково-педагогічним працівникам [5], однією з вимог до 
отримання вчених звань є наявність сертифіката з на рівні не нижче В2. 
Тому існує необхідність визнання тесту за стандартом НАТО “STANAG 
6001” рівнозначним рекомендованим міжнародним тестам та Загальноєв-
ропейським рекомендаціям з мовної освіти.

Щодо підготовки дисертацій.
Відповідно до підпункту 1.9.5 Зводу відомостей, що становлять дер-

жавну таємницю, [7] “Відомості за окремими показниками про резуль-
тати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, пов’язаних з 
розвитком, підготовкою, застосуванням, забезпеченням при виконанні бо-
йових завдань військових формувань, використанням перспективних сис-
тем (зразків озброєння, військової техніки)”, мають ступінь секретності 
не нижче “таємно”. Більшість дисертаційних робіт за спеціальністю “25 
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” також 
мають відповідний ступінь секретності. Тому є нагальна необхідність ви-
значення особливостей розгляду дисертацій, що містять державну таєм-
ницю, з обов’язковим урахуванням неможливості публікації їх результатів 
у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до 
міжнародних наукометричних баз.

Вирішення вказаних проблемних питань сприятиме послідовній та 
якісній підготовці військових фахівців вищої кваліфікації.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
 «ПОЛІТИКА І ЛІДЕРСТВО У ВИЩІЙ ОСВІТІ»:  

ДОСВІД ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ 

Линьова І.О.,
Інститут вищої освіти НАПН України, 

Анотація. У статті запропоновано розгляд освітньо-наукової програми  
«Політика і лідерство у вищій освіті» третього (освітньо-наукового) рівня 
здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – науки про 
освіту Інституту вищої освіти НАПН України. Представлено профіль про-
грами і умови забезпечення якості впровадження освітньо-наукової про-
грами «Політика і лідерство у вищій освіті».

Ключові слова: освітньо-наукова програма; доктор філософії; забезпе-
чення якості докторської підготовки.

Профіль програми  «Політика і лідерство у вищій освіті». З 2016 року 
Інститут отримав ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти тре-
тього (освітньо-наукового) рівня – здобувачів ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 011 – науки про освіту, освітньо-наукова програма  «По-
літика і лідерство у вищій освіті». Ліцензійний обсяг – 20 осіб, навчання 
відбувається за очно-дистанційним форматом. 

Профіль освітньої програми (табл. 1) включає мету та характеристику 
освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій освіті», пра-
цевлаштування та продовження освіти, стиль та методику навчання, про-
грамні компетентності та результати навчання. [2, 3-4]

Таблиця 1.
Профіль освітньо-наукової програми 

«Політика і лідерство у вищій освіті»

Профіль програми
Доктор філософії з наук про освітугалузі знань 01 Освіта

спеціальності 011 Науки про освіту
(Політика та лідерство у вищій освіті)

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 34 кредити 
ЄKTC

Термін навчання 4 роки
Вищий навчальний заклад/
наукова установа Інститут вищої освіти НАПН України
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Акредитаційна інституція Національне агентство із забезпе-
чення якості вищої  освіти, Україна

Період акредитації 31.09.2016-01.07.2020

Рівень програми Національна рамка кваліфікації 
Украйни - 8 рівень.

Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Науки про освіту» 
спеціалізації «Політика та лідерство у вищій освіті» відповідно до вимог ре-
формування освітньої галузі та ринку праці 

Характеристика програми
1 Предметна галузь, напрям Управління вищою освітою

2
Фокус програми:
загальна/
спеціальна

Спеціалізація «Політика та лідерство 
у вищій освіті»

3 Орієнтація програми Освітньо-наукова програма 

4 Особливості
програми

Навчання:
	з орієнтацією на профіль фахівця 

та функціонал відповідної про-
фесійної діяльності;

	через дослідження; 
	з викладанням окремих модулів 

іноземною мовою;
	зі стажуванням та практикою ви-

кладання 
Працевлаштування 

та продовження освіти

1 Працевлаштування

Науковий працівник (дослідник) у га-
лузі вищої освіти 
Аналітик, консультант, науковий екс-
перт у галузі вищої освіти.
Керівники різних рівнів управлін-
ня  закладу вищої освіти Працівник 
органів системи управління вищою 
освітою

2 Продовження освіти Докторантура в галузі освіти
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Стиль та методика навчання

1
Підходи до
викладання та
навчання

Освітній процес побудований:
	  на принципах студентоцентро-

ваного, особистісно орієнтова-
ного навчання, 

	  на засадах компетентнісного, 
системного, інтегративного 
(міждисциплінарного) та інте-
рактивного підходів.

Форми i методи
організацій
освітнього процесу

Форми: навчальні заняття (лекції, 
практичні, семінарські, тренінги, 
майстер-класи, індивідуальні кон-
сультації), практична підготовка 
(колоквіуми, написання та захист 
проекту наукового дослідження та 
завершеної дисертації, викладацька 
практика, науково-дослідна робота, 
стажування), дистанційне навчання, 
самостійна робота. 
Методи: проблемного, проблем-
но-пошукового, діалогічного, інте-
рактивного навчання та ін.

2 Система оцінювання

Загальне оцінювання здійснюється 
через вимірювання результатів нав-
чання у формі пpoмiжнoгo та підсум-
кового контролю (екзамени, заліки, 
захисту індивідуальних проектів 
тощо) відповідно до вимог зовніш-
ньої та внутрішньої системи забезпе-
чення якості вищої освіти.

Забезпечення якості PhD програми Інституту вищої освіти. Якість 
освітнього процесу значною мірою залежить від ресурсного забезпечення. 
Для організації освітнього процесу облаштовано наукові відділи для нау-
ково-педагогічних працівників, є достатня кількість навчальних аудиторій 
для проведення лекційних, практичних занять, семінарів і тренінгів, кон-
ференцій, а також комп’ютерний зал. Приміщення оснащені стаціонар-
ною звуко- та відео-записуючою апаратурою, комплексом мультимедійної 
апаратури, проектувальними пристроями. Технічне оснащення є достат-
нім для якісного проведення навчальних занять згідно з освітньо-науко-
вою програмою. 



174

Задля забезпечення ефективної реалізації освітньої складової програми 
PhD в Інституті створено інформаційно-комунікативне середовище Інсти-
туту вищої освіти. Докторанти, аспіранти, здобувачі Інституту  отриму-
ють необхідну інформацію (вступна кампанія, атестація, семінари, конфе-
ренції тощо), зразки документів, оголошення та можливість електронного 
спілкування на сайті Інституту (ihed.org.ua – Аспірантура і Докторантура). 
Усі аспіранти освітньо-наукової програми мають обліковий запис Moodle 
на сайті edu-leader.org.ua – дистанційна платформа навчання,  де вони мо-
жуть отримати доступ до курсів через Інтернет. На сторінках дисциплін є 
доступ до навчально-методичного комплексу, що включає опис дисциплі-
ни, презентації матеріалу, списки рекомендованих джерел, завдання для 
виконання та контрольні роботи і актуальну інформацію про свої досяг-
нення. Окремою сторінкою (організаційна сесія) розміщена інформація 
організаційного характеру: розклади занять, повідомлення, опис форм 
контролю тощо. Крім того, анонімне анкетування аспірантів після сесій 
дає зворотній зв’язок та забезпечує постійне підвищення якості освітньо-
го процесу [2, 10-11]. 

Підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) 
здійснюють науково-педагогічні працівники чотирьох відділів Інституту 
(2 з яких – випускові):

- Політики та врядування у вищій освіті;
- Лідерства та інституційного розвитку вищої освіти;
- Інтеграції вищої освіти і науки;
- Інтернаціоналізації вищої освіти.
Основними принципами внутрішньої системи забезпечення якості ви-

щої освіти  Інституту визначено: 
- студентоцентрованість;
- відкритість усіх процесів, пов’язаних із наданням освітніх послуг; 
- сучасність змісту, форм, методів і технологій навчання аспірантів; 
- варіативність і гнучкість в реалізації освітньо-наукових програм; 
- об’єктивність оцінок і суджень, постійна рефлексія; 
- практична спрямованість освітнього процесу, 
- відповідність потребам ринку праці. [1]
З метою здійснення моніторингу якості вищої освіти в Інституті про-

водяться: 
- самоаналіз стану підготовки аспірантів Інституту відповідно до нор-

мативно-правових актів і документів; 
- періодична (не менше одного разу на рік) атестація здобувачів вищої 

освіти;
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- анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання; 
- опитування здобувачів вищої освіти щодо сформованості в них пев-

них компетентностей;
- опитування роботодавців щодо якості підготовки працівників, які є 

випускниками Інституту; 
- залучення роботодавців до роботи в атестаційній та екзаменаційній 

комісіях. 
Одним із основних компонентів забезпечення якості PhD програми Ін-

ституту є академічна мобільність. Завдяки участі у міжнародних проектах 
(TEMPUS, Erasmus+) стало можливим організація науково-дослідницько-
го стажування та викладацької діяльності для аспірантів освітньо-науко-
вої програми «Політика і лідерство» в Остравському університеті (Чеська 
Республіка).

Отже, для  організації та забезпечення якісної підготовки здобувачів 
вищої освіти третього рівня ступеня доктора філософії, на нашу думку, 
освітньо-науковій програмі необхідно відповідати вимогам:

- кореляція з місією й стратегією інституції та потребами ринку праці; 
- узгодженість змісту освітньої програми зі стандартами, форм і методів 

з цілями і завданнями освітньої програми;
- отримання конкретних навчальних результатів здобувачами; 
- високий рівень підготовки викладацького складу інституції, спрямо-

ваний на забезпечення якості освітніх програм, особливо задля постійно-
го розвитку і освітніх програм, і персоналу;

- до аспірантів: окрім високого рівня підготовки абітурієнтів, велика 
увага приділяється їхній активності (зворотний зв’язок, мобільність, при-
йняття рішень, лідерська позиція);

- потужної матеріальної бази та достатнього фінансового забезпечення;
- успішності, стабільності та перспективності проведених наукових до-

сліджень [1].
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РОБОТИ АСПІРАНТІВ 

(НА ПРИКЛАДІ ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ 
ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»)

Остапенко А.М.,
Університет економіки та права «КРОК»

На сьогоднішній день тема ефективності роботи навчання в аспіран-
турі активно обговорюється в силу реформування: запровадження освіт-
ньої програми, яка зобов’язує майбутніх докторів філософії відвідува-
ти аудиторні заняття, успішно здавати сесії, паралельно писати статті, 
брати участь у науково-практичних конференціях, приділяти багато часу 
на дисертаційний проект, проводити дослідження, відкривати нові го-
ризонти її проблематики. І це при тому, що у більшості з аспірантів є 
соціальний статус і роль в соціальній структурі суспільства - де їм необ-
хідно реалізовуватися, самовиражатися, бути впевненими в свої прина-
лежності.

Ефективність роботи аспірантури оцінюється відношенням кількості 
випускників аспірантури, які вчасно захистили або подали у спеціалізо-
вані вчені ради свої кандидатські дисертації, до загальної кількості цих 
випускників. За даними Держстату України за період 2010-2015 роки, 
середній показник ефективності роботи аспірантури по Україні складає 
27,7% (табл. [1]).

Таблиця
Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ефективність, % 26,4 26,9 28,1 29,2 27,1 28,6

Підвищення ефективності роботи аспірантури потребує значних зу-
силь, у тому числі й адміністраторів відповідних процесів – зокрема, 
відділів аспірантури, що здійснюють організаційне та методичне забез-
печення роботи аспірантів. 

Згідно модифікованій теорії Клейтона Альдерфера [2], виділено три 
основні групи особистісних потреб: екзистенціальні (existence) - потре-
би в існуванні; соціальні (relatedness) - потреби у зв’язках, направлених 
на підтримку контактів, визнання, самоствердження, підтримки, групо-
вої безпеки; розвитку (growth) - потреби особистісного росту, які про-
являються у прагненні людини до визнання та самоактуалізації. З огля-
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ду на це можна припустити, що в основі навчання аспіранта лежать не 
лише зовнішні, але і внутрішні труднощі, якщо індивід перебуває в стані 
фрустрації, що в наш час є досить розповсюдженою ситуацією.

Зважаючи на не лише затверджений порядок підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії, але й тонкість становлення лю-
дини, як особистості, задача відділу аспірантури і докторантури (роз-
глядається на прикладі Університету «КРОК») - максимально модерні-
зувати систему навчання так, щоб кожен аспірант міг легко, комфортно 
та безперешкодно набувати компетентності відповідно до Національної 
рамки кваліфікацій.

Для вступників аспірантури Університету «КРОК» фаховим складом 
розроблений адаптаційний тренінг, де майбутні науковці не тільки мо-
жуть познайомитися з культурою, традиціями, викладачами, працівни-
ками Університету, але й обмінятися джерелом нових ідей, знань, умінь, 
переносячи досвід один одному.

Постійно діюча система знижок за вагомі наукові досягнення дає мож-
ливість навчатися не залежно від прошарку суспільства. Для більшості 
це додаткова мотивація, а для деяких - можливість стати аспірантом, 
розкриваючи  свій потенціал, роблячи внесок у вигляді розробки прин-
ципово нових підходів у вирішенні проблем нашої держави.

В Університеті «КРОК» для аспірантів застосовується навчальна 
платформа «Moodle - система дистанційного навчання», призначена для 
об’єднання педагогів і аспірантів в одну надійну, безпечну та інтегрова-
ну систему для створення персоналізованого навчального середовища. 

Інноваційними є підходи і до організації педагогічної практики, що 
органічно поєднують формування в аспірантів навичок із розробки, під 
керівництвом призначеного кафедрою куратора, методичного забез-
печення (представлення авторського курсу, наближеного до тематики 
дисертаційного дослідження) та апробація одержаних результатів перед 
студентською аудиторією. 

Протягом року відділ аспірантури і докторантури Університету КРОК 
виступає організатором тематичних лекцій, семінарів, спікерами яких 
виступають запрошені представники судових інстанцій, керівники між-
народних компаній, бізнес-консультанти, коучі.  Метою є ознайомлення 
з кращими практиками у досліджуваній області, форма колективного, 
суспільного робочого обговорення наукової інформації для формуван-
ня компетенції учасників колективу в обсязі нових знань, методів, для 
оптимізації взаємодії по проектах і програмах.

Підводячи підсумок можна зазначити, що аспіранти потребують на-
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лагодженої організації навчально-наукового процесу, досягнути цього 
можна за допомогою тісної взаємодії відділу, кафедри, наукового ке-
рівника та аспіранта. На мій погляд, організація навчальної та наукової 
діяльності аспірантів, яка  є комфортною для всіх учасників процесу,  – 
запорука успішного виконання аспірантом поставлених задач, з однієї 
сторони, а з іншої – підвищення ефективності роботи системи в цілому.

Список використаних джерел:
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ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 
В МИКОЛАЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ім. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  
В  КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРУКТУРОВАНИХ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ 

Ніколаєнко Н.О., 
Миколаївський національний 

університет ім. В.О.Сухомлинського

Підготовка  доктора філософії обумовлена об‘єктивними потребами 
сучасного суспільства в забезпеченні високої якості освіти й відповідно 
необхідністю вдосконалення рівня кваліфікації конкурентоспроможного 
науковця. Постає питання обґрунтування механізму підвищення  збіль-
шенню кластеру компетентостей професіонала – науковця, здатного адап-
туватися до швидких змін сучасного політичного процесу. 

Актуальність зазначеної проблематики посилюються тим, що в Україні  
відсутні завершені системні дослідження  підготовки докторів філософії, 
котрі дали б вичерпну, науково обґрунтовану й переконливу відповідь на 
запитання, чим змістовно  наповнити програму. Це важливо для вітчизня-
ної вищої освіти, яка не має аргументованих рекомендацій щодо проекту-
вання  та створення в Україні університетів світового рівня.

У Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинсько-
го  підготовка докторів філософії в галузі  політології  за змістом охоплює

– основні  дисципліни;
– Іноземна мова;
 –  дисципліни  з кількісних і якісних методів дослідження;
– дисципліни з галузі дослідження;
–  дисципліни  зі спеціалізації.
Миколаївський  національний університет ім. В.О, Сухомлинського  

приймає участь в проекті «Структуризація співпраці щодо аспірантських 
досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на 
регіональному рівні України». Цей проект має на меті стимулювати по-
дальше реформування та вдосконалення на національному рівні освіт-
ньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності 
до Болонських реформ через розробку та впровадження законодавчих 
змін і нормативних документів Міністерства освіти і науки України і від-
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повідних процедур і регламентів підготовки аспірантів на рівні універси-
тетів; формування критичної маси дослідників (інтегруючи потенціал до-
слідницьких інститутів Академії наук України з активними дослідниками 
та викладачами в університетах) для забезпечення освіти для здобувачів 
ступеня доктора філософії.

Впродовж часу проекту співпраця закладів вищої освіти і науки для 
підготовки здобувачів ступеня доктора філософії має бути інституціо-
налізована через створення освітніх кластерів наукової освіти в  універ-
ситетських регіональних центрах підготовки докторів філософії (док-
торських шкіл / ДокХабів), які становитимуть освітню адміністративну 
інфраструктуру для якісного викладання, навчання і наукової співпраці в 
п’яти регіонах України: західний, центральний, східний, південний і пів-
денно-східний. Викладання і навчання в кожному ДокХабі буде провади-
тися як за окремими галузями, так і для розвитку науково-організаційних 
і комунікативних навичок і компетенцій (зокрема: наукова комунікація і 
презентація, проектний менеджмент, та ін.) 

Навчальна програма та окремі тренінги будуть викладатися в форматі змі-
шаного навчання, що дозволить впровадити гнучкі формати навчання, дис-
танційне навчання, збільшить охоплення кожного з регіональних ДокХабів.

З огляду на досвід роботи аспірантури та докторантури в університеті 
виявляються проблемні зони в українській університетській освіті, пов’я-
зані із слабким розвитком у ній наукової і науково-інноваційної діяльності 
та відповідних механізмів її фінансової підтримки, а саме:

– частка фінансування досліджень і розробок у бюджетах закладів не 
перевищує декілька відсотків , що недостатньо;

– не запроваджена парадигма навчання на основі досліджень, відтак 
розрахунок вартості підготовки фахівців з вищою освітою не передбачає 
видатків на наукову і науково - технічну діяльність. 

– несформована система інституційного самофінансування досліджень 
і розробок та підготовки фахівців найвищої дослідницької кваліфікації 
(докторів філософії та докторів наук);

– відсутність в освітніх програмах дослідження міждисциплінарних кур-
сів, використання світових інформаційних  ресурсів, найновіших даних у 
галузі спеціальності, яка набувається, що містяться в зарубіжних джерелах.

– більшість досліджень з огляду на їх дослідницько- інноваційну ді-
яльність ще не відповідають вимогам і характеру  сучасного глобального 
розвитку.

Тому проект «Структуризація співпраці щодо аспірантських дослі-
джень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіо-
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нальному рівні України» сприятиме впровадження нормативних докумен-
тів і положень учасниками кластерів, їх погодження в Міністерстві освіти 
і науки та інших міністерствах, відкриє можливість реальної міжінститу-
ційної співпраці: ліцензування та акредитацію спільних освітньо-науко-
вих (PhD) програм, дійсного трансферу кредитів і кредитної мобільності 
на третьому циклі освіти в Україні, перерахування коштів між закладами 
вищої освіти і науки.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 
ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ У  

ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
МОЗ УКРАЇНИ» 

Перцева Т.О., Мамчур В.Й., 
Онул Н.М., Горбунцов В.В.,

Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України

Наукові та науково-педагогічні кадри вищих медичних навчальних за-
кладів, виступаючи осередком інтелектуальних ресурсів суспільства, є 
формуючим чинником конкурентноздатності вищої медичної освіти, адже 
від їх кваліфікації залежить якість вищої школи, що відповідальна за про-
дукування високоефективних спеціалістів медичного профілю. 

Важливою складовою сучасної системи підготовки науково-педаго-
гічних кадрів є навчання в аспірантурі та здобуття вищої освіти ступеня 
доктора філософії поза аспірантурою. У зв’язку із  реформуванням ви-
щої освіти в Україні, надзвичайно важливим є питання підвищення ефек-
тивності організації системи підготовки наукових і науково-педагогічних 
кадрів закладів вищої медичної освіти  відповідно до нових освітньо-на-
укових програм, розробка і реалізація яких в межах ліцензованих спеці-
альностей здійснюється кожним вищим навчальним закладом окремо на 
правах їх автономії і самоврядності.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Дер-
жавному закладі «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
(далі - ДМА) здійснюється відповідно до існуючої в Україні норматив-
но-правової бази атестації науково-педагогічних кадрів, зокрема: ст. 53 
Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Закону України «Про 
освіту» №1060-XII від 23.05.1991, Закону України «Про вищу освіту» 
№1556-VII від 01.07.2014,  Постанови 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)» та інших.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ДМА 
здійснюється в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною 
формами навчання, а також поза аспірантурою (для осіб, які професійно 
провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в 
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ДМА) за   наступними галузями знань і спеціальностями: галузь знань: 09 
Біологія, спеціальність 091 Біологія; галузь знань: 22 Охорона здоров´я, 
спеціальності: 221 Стоматологія; 222 Медицина; 227 Фізична терапія, 
ерготерапія; 228 Педіатрія; 229 Громадське здоров’я,  згідно з наказами 
МОН України: №707 від 23.06.2016 та №95-л від 15.05.2017 «Про ліцен-
зування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (іден-
тифікаційний код 02010681).

Здобуття вищої освіти третього рівня, відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту», передбачає успішне виконання особою відповідної 
освітньо-наукової програми та навчального плану, які затверджуються 
Вченою радою в межах ліцензованих спеціальностей.

Метою освітньо-наукових програм на третьому рівні вищої освіти у 
ДМА  є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, ін-
тегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця 
освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, відпо-
відно до восьмого кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфіка-
цій, який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спе-
ціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, 
науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяль-
ності, а також викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

Освітньо-наукові програми ДМА визначають передумови доступу до 
навчання, орієнтацію та основні напрямки програми, обсяг кредитів Євро-
пейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС), 
необхідних для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, 
перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, норматив-
ний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах 
результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти. 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії у ДМА  роз-
раховані 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 засво-
єння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 
історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціаль-
ністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму та 
передбачає вивчення обов’язкових дисциплін за спеціальністю в обсязі 12 
кредитів ЄКТС, а також вибіркових дисциплін удосконалення професій-
ної спеціалізації - 15 кредитів ЄКТС;
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– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 
спрямованими на формування системного наукового світогляду, профе-
сійної етики та загального культурного кругозору - в обсязі 10 кредитів 
ЄКТС;

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмо-
вої презентації результатів власного наукового дослідження українською 
мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій ді-
яльності, організації та проведення навчальних занять, управління науко-
вими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування науко-
вих досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності – в обсязі  10 
кредитів ЄКТС;

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

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 
власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника та 
оформлення його результатів у вигляді дисертаційної роботи. Наукова скла-
дова освітньо-наукової програми оформляється здобувачем наукового сту-
пеня доктора філософії у вигляді індивідуального плану наукової роботи.

Обсяг освітньої програми складає 57 кредитів ЄКТС, які здобувач на-
укового ступеня доктора філософії освоює протягом 3-х років навчання. 
Освітня складова програми оформляється здобувачем наукового ступеня 
доктора філософії у вигляді індивідуального навчального плану. 

Навчальний план аспірантури містить інформацію про перелік та об-
сяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення 
навчальних занять, кількість аудиторних та позааудиторних годин, графік 
навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Перед-
бачає лекційні курси, семінари, консультації, самопідготовку у бібліотеці 
та інтернет-мережі та індивідуальні консультації. 

У ДМА створюються усі передумови для успішного освоєння освіт-
ньо-наукових програм здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 
завдяки сформованій концепції викладання дисциплін циклів загальної та 
професійної підготовки, а також створення належних умов виконання на-
укової складової шляхом: гуманістичного, аксіологічного, особистісного, 
діяльнісного, ресурсного, синергетичного  та компетентнісного підходів.

Для допомоги в освоєнні освітньо-наукової програми здобувачами ви-
щої освіти ступеня доктора філософії у ДМА, за редакції ректора, чле-



185

на-кореспондента НАМН України,  професора  Т.О. Перцевої, видано 
«Довідник здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Мініс-
терства охорони здоров´я України»», який містить різні аспекти атестації 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, умови вступу й навчання 
в аспірантурі та поза аспірантурою, положення про антиплагіат, основні 
вимоги до публікацій результатів дисертації, до оформлення первинної 
документації,  дисертації та автореферату дисертації, бібліографічних 
посилань та бібліографічного опису,  перелік та зразки документів, що 
регламентують підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, облі-
ково-звітної документації. 

Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозді-
лами  ДМА: навчальним відділом, факультетами та кафедрами, за якими 
закріпленні відповідні навчальні дисципліни. Наукова частина та відділ 
аспірантури координують діяльність навчальних підрозділів, які здій-
снюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 
Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури 
здійснює Вчена рада.

Отже, у ДМА підготовка докторів філософії проводиться згідно з чин-
ним законодавством України відповідно до освітньо-наукових програм в 
межах ліцензованих спеціальностей, що передбачають надання здобува-
чам освітньо-наукового рівня необхідних навичок для здобуття особою 
теоретичних знань, умінь та інших компетентностей, достатніх для про-
дукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі профе-
сійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методо-
логією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власних 
наукових досліджень, результати якого мають наукову новизну, теоретич-
не та практичне значення. Керівництво ДМА та науково-педагогічні кадри 
створюють всі умови ефективної організації освітньої та наукової складо-
вих відповідних програм підготовки докторів філософії.
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 
У ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ

Колесник Ю.М., Сергєєва Л.Н.,
Запорізький державний медичний університет

Підготовка докторів філософії у Запорізькому державному медичному 
університеті здійснюється за чотирма спеціальностями відповідно до на-
казу МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому 
освітньо-науковому рівні» від 18.05.2016 № 523 (спеціальності 222 «Ме-
дицина» та 226 «Фармація»), наказу МОН України «Про ліцензування 
освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 11.11.2016 
№ 1491л (спеціальність 221 «Стоматологія»), наказу МОН України «Про 
ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» 
від 24.03.2017 № 60л (спеціальність 228 «Педіатрія»). Загальний ліцензій-
ний обсяг складає 78 осіб.

 В 2016-2017 навчальному році до аспірантури ЗДМУ було зарахо-
вано 20 осіб, в тому числі 18 очної денної форми навчання, 1 очної вечір-
ньої форми навчання та 1 заочної форми навчання. В 2017-2018 навчаль-
ному році прийом на заочну форму навчання триває, на 01 вересня 2017 
року зараховано 24 особи на очну форму навчання, зокрема 22 на денну та 
2 на вечірню. 

Оскільки всі означені спеціальності відносяться до однієї галузі 22 
«Охорона здоров’я» навчальні плани містять узгоджену нормативну ча-
стину, дисципліни якої забезпечують, зокрема, оволодіння загальнонау-
ковими компетентностями, спрямованими на формування системного 
наукового світогляду, професійної етики та загального культурного круго-
зору (3 кредити); набуття універсальних навичок дослідника, а саме: ус-
ної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження 
українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у 
науковій діяльності, організації та проведенні навчальних занять, реєстра-
ції прав інтелектуальної власності (9 кредитів); здобуття мовних компе-
тентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї 
наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для 
повного розуміння іншомовних наукових текстів (8 кредитів). Варіативна 
частина навчальних планів розрахована на 12 кредитів і передбачає теоре-
тичну і практичну підготовку за спеціальністю і спеціалізацією аспіранта.

Особливістю підготовки докторів філософії в галузі охорони здоров’я 
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є велика кількість спеціалізацій за кожною спеціальністю та необхідність 
оволодіння аспірантом широким спектром специфічних методів дослід-
ження, не всі з яких можливо опанувати на базі одного вищого навчаль-
ного закладу. З огляду на це, було розроблено, ухвалено рішенням Вченої 
Ради університету (протокол №7 від 20.12.2016 р.) і впроваджено в прак-
тику підготовки аспірантів «Положення про академічну мобільність учас-
ників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній ступінь 
доктора філософії в Запорізькому державному медичному університеті». 
На першому етапі, базуючись на цьому положенні, укладено «Угоди 
про співробітництво щодо реалізації програм внутрішньої академічної 
мобільності» між Запорізьким державним медичним університетом та 
Запорізькою медичною академією післядипломної освіти, а також між 
Запорізьким державним медичним університетом та Запорізьким націо-
нальним університетом.

Таким чином, реалізуючи право на академічну мобільність, аспіранти 
ЗДМУ мають змогу проходити наукове стажування в ВНЗ-партнерах, що 
значно підвищує якість підготовки їх до виконання індивідуального плану 
наукових досліджень. В свою чергу, ЗДМУ приймає аспірантів із ЗНУ та 
ЗМАПО на програми наукового стажування.

Перспективним напрямом подальшого вдосконалення підготовки док-
торів філософії є запровадження міжнародних програм співробітництва, 
зокрема шляхом реалізації програм міжнародної академічної мобільності.
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ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 
ЗДОБУВАЧІВ НА ІІІ ТА ІV РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ім. М.І. ПИРОГОВА

Власенко О.В., 
 Драчук О.П.,

Вінницький національний медичний 
університет ім. М.І. Пирогова

Сучасна аспірантура вимагала термінових перетворень, передусім лі-
цензування ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти з підготовки док-
торів філософії. У Вінницькому національному медичному університеті 
ім. М.І. Пирогова це відбулось за спеціальностями «Медицина», «Стома-
тологія», «Педіатрія», «Громадське здоров’я», «Біологія», створено ос-
вітньо-наукові програми з підготовки докторів філософії обсягом по 30,5 
кредити ЄКТС, з врахуванням чотирьох груп необхідних компетентностей 
для здобувачів: професійних, філософських, мовних та навичок дослідни-
ка. Крім того здійснено модернізацію навчальних планів для аспірантури 
з 54 дисциплін; оновлено нормативно-правову базу для роботи відділу 
аспірантури, докторантури в сучасних умовах.  Відповідно до вимог за-
конодавства з’явились сучасні та корисні для аспірантів дисципліни, на 
кшталт «Публікаційна активність та наукометричні бази даних», «Біое-
тичні та медико-правові основи наукових досліджень», «Усна та письмова 
презентація результатів дослідження», «English Academic Writing» тощо. 
Також організовано вступну кампанію за сучасними підходами – вступні 
іспити до аспірантури включають іспит зі спеціальності, з іноземної мови 
в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти та презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень з об-
раної спеціальності. Користь останнього іспиту в тому, що допомагає зго-
дом (через 2 місяці після вступу) пройти планування на Вченій раді. Ор-
ганізовано навчальний процес для аспірантів очної (денної та вечірньої) 
зі щоденними заняттями з дисциплін згідно плану,  для заочної форми 
навчання – сесії двічі на рік.

Ця діяльність здійснювалась у стислі терміни із розумінням необхідно-
сті змін, баченням європейського вектору розвитку, але з багатьма питан-
нями, пошук відповідей на які продовжується, зокрема: приналежність на-
укового керівника аспіранта/прикріпленого асистента поза аспірантурою/
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докторанта/здобувача наукового ступеня доктора наук поза докторанту-
рою до відповідного ВНЗ; реєстрація даних в Єдиній державній електро-
нній базі з питань освіти; перспективи аспірантів, які навчаються за по-
переднім Положенням (1999 р.); молоді факультети без ліцензії обмежені 
в можливості підготовки кадрів; функціонування в майбутньому спеціа-
лізованих вчених рад, рад для проведення разового захисту; підготовка 
та видача додатків до диплому доктора філософії європейського зразка 
аспірантам та прикріпленим асистентам поза аспірантурою тощо. Адже 
відповіді на питання, які можливо виникнуть  в майбутньому, допоможуть 
коректно організувати процес сьогодні. 

Вважаємо дуже важливим налагодження діалогу між основними стей-
кхолдерами української вищої освіти та відповідними міністерствами та 
відомствами для сумісного обговорення нагальних проблемних питань та 
пошуку шляхів їх вирішення.
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СВІТОГЛЯДНА КОМПОНЕНТА У ФОРМУВАННІ 
СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ 

ФІЛОСОФІЇ В ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ

Шабанова Ю.О., 
Національний гірничий університет

В Україні, як і в багатьох країнах пострадянського простору, підготовка 
аспірантів до 2017 року здійснювалася за стандартами радянського періо-
ду, в якому домінувала матеріалістична парадигма науки, звужена до іде-
ологічних запитів відповідної доби. Третій рівень сучасної вищої освіти в 
Україні, що відповідно до «Закону про вищу освіти»  визначається як  Док-
тор філософії, до тепер  був представлений в Україні рівнем кандидата наук 
та мав суттєві відмінності від Доктора філософії (PhD), а саме: 3 роки нав-
чання; недостатня увага формуванню світоглядної компетенції; відсутність 
широких поглядів в науковій сфері, що з часом була зведена до сервісних 
технологій; звуженість поглядів до матеріалістичної парадигми науки. Та-
ким чином, виникає необхідність формування стандартів освітніх програм 
підготовки фахівців даного рівня, відповідно до вимог сучасної європей-
ської науки, що в своїх прогресивних проявах прагне до холономної карти-
ни світу та постматеріалістичної парадигми науки. Тобто, суттєвим змінам 
підлягає саме світоглядна основа підготовки дослідників. 

Метою дослідження є обґрунтування  світоглядної детермінанти освіт-
ньої програми підготовки Докторів філософії в технічній сфері. Завдання 
дослідження: визначити  загальну концепцію підготовки Докторів філо-
софії, обґрунтувати ключові професійні, соціальні, особистісно-креативні 
компетенції Докторів філософії; експлікути універсальну схему науково-о-
світньої програми та навчального плану підготовки Докторів філософії, а 
також навчальної програми дисципліни «Філософія науки і основи наукової 
етики» як світоглядної основи наукових досліджень в інженерній сфері.

Методологічною основою дослідження є парадигма цілісної освіти,  у 
вигляді органічного синтезу формування особистості вченого в  єдності 
професійних, соціальних, світоглядних компетенцій. Базове значення в 
обґрунтуванні науково-освітньої програми підготовки Докторів філосо-
фії технічного напряму мають компетенції світоглядного рівня, що доз-
воляють формувати еволюційні цілі та дослідницькі  підходи в науці. Для 
здійснення підготовки Докторів філософії в даному напрямку був застосо-
ваний міждисциплінарний і синергетичний підходи.
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 Світ все більше представляється цілісним, а людина та її соціокультур-
ний простір все більше вписується в холономную картину. Тому у XXI сто-
літті  вчений все більше несе відповідальність за наслідки своєї діяльності, 
відповідно до збереження  навколишнього середовища та світу в цілому.  
У цьому зв’язку,  наукові дослідження вимагають не тільки професійних 
відкриттів, але й осмислених підходів до розуміння еволюційних перспек-
тив розвитку науки. Сутність і характер наукової діяльності детерміновані 
здатністю до усвідомлення цілепокладання, що базується на ціннісно-мо-
ральній орієнтації дослідника, розумінні їм своїх можливостей та наукових  
завдань. У зв’язку з цим, базовим завданням підготовки Докторів філософії 
в технічній сфері є формування інтегральної компетенції на основі між-
дисциплінарного підходу до всієї програми навчання, що прагне до фор-
мування  нових цілісних знань холономного змісту. Похідним інтегральної 
компетенції, є  формування  загальних компетенцій Доктора філософії, у 
вигляді  вмінь: спілкування в діалоговому режимі; ініціювання інновацій-
них комплексних проектів, лідерство та повної автономності при реаліза-
ції цих проектів; соціальної відповідальності за результати дослідження; 
етичної експертизи наслідків наукових новацій; системного мислення, що 
включає до себе аксіологічні, антропологічні й соціологічні компоненти; 
критичне мислення; еволюційне цілепокладання тощо. Саме загальні ком-
петенції виступають змістовною детермінантою в формуванні свідомості 
вченого,  а професійні компетенції, вступають в пряму залежність від цін-
нісно-смислової домінанти дослідницького простору.  

Світоглядна акцентуація в підготовці PhD визначає й напрямок опанування  
науково-методологічними, педагогічними, філологічними, презентаційними, 
комунікаційними, етичними здібностями, які ґрунтуються на системному на-
уковому світогляді й високому рівні аналітико-абстрактного мислення. Саме 
міждисциплінарний підхід до розвитку загальних компетенцій сприяє фор-
муванню зрілої свідомості вченого, налаштованого до еволюційних перспек-
тив науки. Слід зазначити, що загальні компетенції є фундаментальною ба-
зою підготовки Докторів філософії в технічній сфері та визначаються в якості 
сутнісної основи навчання і підготовки майбутніх вчених.

Похідними від загальних компетенцій є професійні компетенції Док-
тора філософії, які диференційовані щодо видів професійної діяльності: 
дослідницька, інноваційна, проектувальна.

Виходячи з переважного значення загальних компетенцій PhD вважає-
мо визначальним для формування свідомості сучасного дослідника дис-
ципліну «Філософія науки та основи наукової етики», мета якої – сформу-
вати цілісне уявлення щодо ролі науки і вченого в розвитку суспільства, а 
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також історії та перспективи становлення науки в еволюційних цивіліза-
ційних процесах.

На відміну від попередньої програми підготовки аспірантів, що здійсню-
валась за зразками та вимогами радянського періоду та містила дисциплі-
ну «Філософія», запропонована дисципліна, включає в себе філософський 
компонент як визначальний смисловий зміст, що відповідає високому 
рівню абстрактного мислення вченого. Гносеологічні та соціально-філо-
софські установки, представлені в даній дисципліні, детермінують вибір 
пріоритетів та переваг в процесі соціо-технічної діяльності дослідника. 
Філософське осмислення сутнісних аспектів діяльності людини виявляє 
іманентний зміст наукової діяльності, а також специфіку підготовки вче-
них рівня PhD в технічній сфері. Сучасна програма дисципліни «Філо-
софія науки і основи наукової етики», розроблена на кафедрі філософії 
та педагогіки Національного гірничого університету (далі НГУ), якісно 
відрізняється від застарілих ідеологізований поглядів й містить в собі не 
тільки широкий спектр історичних ракурсів наукових шкіл, а й методо-
логічні, соціальні, етичні аспекти сучасних проблемних питань науки, 
відповідно до європейських вимог підсилення аксіологічного компоненту 
в інженерії та осмислення відповідальності за еволюційну соціалізацію 
результатів наукових досліджень. 

В результаті формування програми підготовки Докторів філософії в 
технічній сфері НГУ і впровадження її в навчальний процес 2016-2017 
року вже на начальному етапі навчання можна констатувати усвідомлений 
підхід докторантів до вибору теми й формування шляхів її дослідження 
відповідно до ко-еволюційного підходу і концепції сталого розвитку. На 
прикладі докторської програми НГУ констатується цілепокладання науко-
вих досліджень докторантів відповідно до еволюційних завдань науки на 
основі синергетичного та міждисциплінарного підходів. 

Розробка і впровадження стандартів підготовки Докторів філософії в 
технічній сфері на основі парадигми цілісної освіти, дозволить оптимізу-
вати підготовку інженерів-дослідників відповідно до гармонійного фор-
мування компетенцій професійного, соціального і світоглядного рівнів, 
що сприяє посиленню ціннісної компоненти інженерії та її еволюційному 
становленню. Саме тому, кандидатський іспит з «Філософії науки та ос-
нов наукової етики» повинен виступати як головний маркер відповідності 
вченого та його спроможності отримати статус Доктора філософії, рівень 
досліджень якого відрізняє, на сам перед,  світоглядна зрілість. 
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ДОСВІД ДВНЗ «НГУ» З ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Проців В.В., 
Національний гірничий університет

Закон України Про вищу освіту [1] вимагає від науково-педагогічних 
працівників провадження повноцінного навчального процесу для аспіран-
тів, які згодом мають стати докторами філософії. У Державному вищому 
навчальному закладі «Національний гірничий університет» (який лише за 
назвою є гірничим, а насправді вже давно перетворився на повноцінний 
політехнічний університет, тобто «гірничий» – це бренд найстарішого та 
найвідомішого за якістю освіти вишу України,) проектування навчаль-
ного процесу аспірантів побудовано за внутрішнім стандартом (стандарт 
підприємства) так само, як для бакалаврів або магістрів[2]. До того ж, 
розроблена комп’ютерна програма, що дозволяє вводити початкові данні 
(сформовані проектними групами за галузями знань та спеціальностями 
під керівництвом гарантів вищої освіти) для здобувачів вищої освіти за 
усіма рівнями (з першого по третій), та отримувати (як похідні) плани ос-
вітнього процесу, робочі (річні) плани освітнього процесу, освітні програ-
ми й робочі програми усіх дисциплін. Алгоритм проектування освітнього 
процесу наведений на рисунку 1.

Усі дисципліни за відповідним рівнем освіти (у нашому випадку – док-
торів філософії) поділяються на дві великі частини, – нормативна та ви-
біркова. Перша, у свою чергу складається з дисциплін циклу загальної 
підготовки та циклу професійної підготовки. Цикл загальної підготовки 
для повноцінного університету, яким є ДВНЗ «НГУ», наповнюється дис-
циплінами, що мають бути вивчені аспірантами певного напрямку знань, 
– для юристів це один набір дисциплін, для філологів інший, для педаго-
гів, економістів та здобувачів технічних наук – формуються окремі пере-
ліки дисциплін, що створюють у аспіранта загальні уявлення про всесвіт 
та надають наукову ерудицію, відповідні навички з іноземної мови для 
професійного спілкування тощо.
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Рисунок 1 – Блок-схема опрацювання освітнього процесу
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Цикл професійної підготовки розподіляється на базові дисципліни за 
галуззю знань (що повинні вивчати усі аспіранти-студенти, які навчають-
ся в університеті за спеціальностями відповідної галузі знань), та фахових 
дисциплін за спеціальністю (що мають біти опановані усіма здобувачами 
певної спеціальності незалежно від обраної ними спеціалізації). Вибір-
кова частина складається з дисциплін спеціалізацій (їх повинно буди де-
кілька), що разом з нормативною частиною утворюють освітню програму, 
та дисциплін за вибором студента (її може бути одна – дві на три – шість 
кредитів ECTS).

Важливим моментом, на наш погляд, є можливість вибору аспіран-
том (ще до моменту вступу в університет) освітньої програми, за якою 
він буде навчатися і за якою буде протягом чотирьох років опрацьовувати 
свою кваліфікаційну роботу. Освітня програма визначається спеціаліза-
цієюза спеціальністю, що обирає здобувач з кількох можливих наперед 
розроблених вишем спеціалізацій.

Дисциплін спеціалізацій не повинно бути багато, але вини мають відпо-
відати затвердженій темі кваліфікаційної роботи доктора філософії й сто-
суватися найактуальніших та найперспективніших для людства (і, перш за 
все, для господарства України) галузей науки, техніки, а також соціальної 
та гуманітарної сфер. Дуже бажано, щоб майбутній здобувач попередньо 
познайомився з імовірним керівником його кваліфікаційної роботи (як це 
традиційно відбувалося раніше, коли випускники аспірантури готували 
захист кандидатських дисертацій) та визначився з напрямами своїх дослі-
джень в аспірантурі.

Кожен аспірант повинен вправлятися зі сучасними комп’ютерними тех-
нологіями наукових досліджень та вміти доводити свої думки до широ-
кого загалу, тому потрібна практики з презентації результатів наукових 
досліджень.Вона має закінчуватися індивідуальною роботою, що вико-
нується аспірантом за окремою частино його кваліфікаційної роботи, та 
складати не менше трьох кредитів ECTS. 

Звісно, усі майбутні доктори філософії повинні вміти навчати інших, 
бо вони – головний кадровий резерв системи вищої освіти, тому для аспі-
рантів також потрібна викладацька практика. Її бажано здійснювати серед 
студентів бакалаврів або магістрів разом з керівником практика – провід-
ним викладачем з однієї – двох дисциплін, що найбільш відомі для аспі-
ранта. Є сенс не тільки проводити практичні чи лабораторні заняття, а й 
прочитати декілька лекцій під наглядом керівника.

Величезну проблему університетам утворює відсутність задекларова-
них МОН України стандартів вищої освіти для навчання майбутніх докто-
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рів філософії. Досвід підготовки таких стандартів для бакалаврів та магістрів 
оголив принципову неузгодженість між робочими групами МОН за загальни-
ми компетентностями, які мають опанувати усі студенти однієї галузі знань. 
Зараз вони чомусь різні. Найчастіше професійні компетентності виглядають 
як загальні та навпаки. До того ж, компетнтності стандартів вищої освіти під-
міняють дисциплінарні компетентності, – тобто конкретні компетентности, 
що має отримати студент вивчивши відповідну дисципліну.

Найбільш невизначеним на цей момент є питання публічного захисту 
кваліфікаційної роботи доктора філософії. Чи повинен він робити це 
обов’язково як, наприклад, магістр по завершені терміну навчання (через 
чотири роки після вступу до аспірантури), чи лише за готовністю роботи у 
період навчання або після, наприклад, упродовж року? Немає уяви про те, 
де має відбуватися захист кваліфікаційної роботи випускника аспіранту-
ри, – у звичайній спеціалізованій раді з відповідної спеціальності, чи тим-
часово скликаній раді для захисту роботи одного (кількох) випускників?

Нам здається за потрібне встановити норму обов’язкового представлен-
ня до захисту кваліфікаційної роботи кожним випускником аспірантури. 
По-перше, на міжкафедральний семінар – за три місяці до закінчення чо-
тирирічного терміну навчання. По друге, за позитивного висновку семіна-
ру та (за потреби) додаткового опрацювання тексту рукопису й демонстра-
ційних матеріалів, у останній тиждень навчання відбувається публічний 
захист кваліфікаційної роботи на випусковій кафедрі, до складу якої за 
рішенням вченої ради університету можуть бути залучені провідні фахів-
ці з вченими ступенями за відповідною спеціальністю (або спорідненими 
за галуззю знань спеціальностями) з інших кафедр та, навіть, інших на-
вчальних закладів або підприємств, щоб загальна кількість членів такої 
спецради з захисту роботи складала від семи до 11 осіб.

Аспіранти, що своєчасно не представили до захисту свої кваліфікаційні 
роботи, відраховуються з аспірантури з можливістю такого захисту через 
рік, або вільного захисту роботи за готовністю у одній зі спецрад України 
за відповідною спеціальністю.

Такий підхід до завершального етапу навчання та атестації аспірантів, 
як здобувачів вищої освіти третього рівня (ступеня «доктор філософії»), є, 
на наш погляд, цілком логічним, оскільки вкладається у традиційну канву 
освітнього процесу і логічно подовжує два попередні рівні.

Загалом, слід зазначити, що наявність висвітлених проблем не уповіль-
нює процес підготовки докторів філософії у ДВНЗ «НГУ», але якнайско-
ріше їх розв’язання на рівні МОН та уряду України додало б впевненості 
як науково-педагогічним працівникам, так і аспірантам.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КУРСУ 
«ОСНОВИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ» 

У ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD) В ЗНУ 

Терно С.О.
Запорізький національний університет

Критичне мислення вважають умінням ХХІ століття, без якого немож-
ливо бути ефективним у цифрову епоху. На всесвітньому економічному 
форумі в Давосі у 2016 році було визначено 10 ключових навичок необхід-
них для успішної кар’єри до 2020 року. Другу позицію в рейтингу посіло 
уміння критично мислити. Існує багато визначень критичного мислення, 
й запропонований курс передбачає ретельний їх розгляд та аналіз. Пере-
дусім під критичним мисленням мають на увазі процес оцінювання яко-
гось фрагменту реальності, наслідком чого є оцінювальне судження (оцін-
ка). Така оцінка завжди робиться відповідно до певної системи цінностей 
(ідеалів, стандартів, критеріїв) – тих бажаних приписів або образів, відпо-
відність яким є важливою для нас в даному випадку. 

Отже, існує певний ідеал (опис бажаних якостей об’єкта оцінювання), 
наявність яких ми відшукуємо в оцінюваній реальності й тим самим ви-
значаємо відповідність реальності бажаному для нас стану речей. Якщо 
реальність відповідає нашому ідеалу, то ми оцінюємо її позитивно, якщо 
ні – негативно. Саме оцінювальна процедура є ключовою у критичному 
мисленні, власне, воно тому і називається «критичне мислення», що має 
винести вердикт так само, як це робиться на судовому засіданні. Разом із 
тим, ми всі добре знаємо, що судочинство не завжди добре справляється із 
винесенням справедливих вердиктів, так само і мислитель може виносити 
цілковито помилкові судження щодо об’єктів пізнання. Адекватність оці-
нювального судження залежить від багатьох чинників: доречність обрано-
го ідеалу, виявлення і заперечення припущень; перевірка фактичної точ-
ності та логічної послідовності; розгляд контексту; вивчення альтернатив 
тощо. Для оцінки ситуації суб’єкт думки може обрати не той стандарт, або 
потрапити у вир хибних припущень та перекручених фактів, або припу-
ститися банальної помилки у власних розмірковуваннях, або зігнорувати 
контекст та упустити можливість альтернативних пояснень тощо. 

Саме розгляду пасток нашого мислення та убезпечення від банальних 
помилок у розумовому процесі присвячений курс «Основи критичного 
мислення». Стратегії та процедури критичного мислення необхідні для 
того, аби усесторонньо проаналізувати реальну життєву ситуацію та об-
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міркувати способи доцільної дії в ній. Люди, що мислять критично, здатні 
реалізувати свої задуми, тому що чесні перед собою, відкидають підтасу-
вання, переборюють плутанину, ставлять запитання, роблять свої висно-
вки на очевидних фактах, слідкують за зв’язками між явищами, інтелекту-
ально незалежні. Саме на прищеплення цих якостей розрахована ціннісна 
складова курсу «Основи критичного мислення».

Сьогодні проблема розвитку критичного мислення в освіті активно 
розробляється педагогами та науковцями. Пишуться фахові статті, моно-
графії, захищаються дисертації, публікуються методичні розробки тощо. 
Хотілось би одразу звернути увагу на ту обставину, що термін «критичне 
мислення» – це умовна назва, яка закріпилася за науковим типом мис-
лення для розв’язання нетривіальних практичних проблем в англо-аме-
риканському освітньому просторі. Критичне мислення розглядається як 
науковий підхід до вирішення широкого кола проблем – від житейських 
до професійних. Наукове мислення зазвичай пов’язують із наукою як сфе-
рою дослідницької діяльності, спрямованої на виробництво нових знань 
про природу, суспільство та мислення. В той час як критичне мислення 
вважається практичним застосуванням наукового підходу до розв’язання 
житейських, професійних, особистих проблем тощо. Можна стверджу-
вати, що для західного прагматичного світогляду напрацьована концеп-
ція критичного мислення була інструментом удосконалення практичного 
мислення своїх громадян, яке почало давати збої в умовах швидкоплин-
них змін другої половини ХХ ст. 

Засновник цієї педагогічної новації професор Колумбійського універ-
ситету та Монтклерського державного коледжу (США) М. Ліпман ствер-
джував, що освіта завжди ставила перед собою дві принципові мети – пе-
редачу знання та культивування мудрості. Слід відзначити, що мудрість 
розуміється у філософському значенні – самокритика розуму, вічний рух 
уперед; не просто широкі знання, а передовсім уміння розмірковувати. 
На думку М. Ліпмана, в стабільних традиційних суспільствах переважала 
перша з цих цілей, в сучасному інформаційному суспільстві слід надавати 
перевагу гнучкості та винахідливості, а не знанням. Свою концепцію осві-
ти як дослідження (education as inquiry) він розглядав як таку, що гармо-
нійно поєднує дві принципово важливі для освіти цілі – передачу знань та 
здійснення дослідження з метою встановити істину. Критичне мислення 
він розглядав як нагальну потребу для життя в сучасному світі, оскільки 
це складене уміння дозволяє правильно вирішувати широке коло прак-
тичних проблем в будь-якій професійній діяльності (архітектора, юриста, 
лікаря тощо), в людських взаєминах (ситуації морального вибору),  
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в науковій діяльності, в повсякденному житті тощо. Отже, критичне мис-
лення розглядалось М. Ліпманом як навчання умінню розмірковувати.

В основі такого навчання знаходиться висунення гіпотез, їх перевірка, 
розгляд альтернатив, доведення і обґрунтування. Термін «критичне мис-
лення» передбачає, що його суб’єкт має пересвідчитись у логічній доско-
налості, фактичній обґрунтованості та ціннісній доцільності будь-яких 
знань. Цей тип мислення розглядається як антипод догматичного (ша-
блонного) мислення. Безперечно, впровадження навчання, орієнтованого 
на розвиток критичного мислення, є нагальною методичною проблемою 
сучасної освіти. ХХІ ст. стане часом, коли саме розумові здібності окре-
мих людей, а не природні ресурси, капітал і технології, визначатимуть ви-
рішальну грань між успіхом і невдачею, між лідерами та веденими. Умін-
ня критично мислити забезпечує науково-технічний і суспільний прогрес 
та є запорукою демократії, а освіта відграє в його розвитку першорядну 
роль.

Затребуваність такого типу мислення зумовлюється особливостями ін-
формаційного суспільства, яке характеризується змінами, що прискорю-
ються. Інформація набуває якісно нових функцій, які можна порівняти 
з базисними функціями землеволодіння в Середньовіччі або капіталу в 
Новий час. Інформаційна революція містить вагому антропологічну скла-
дову, що передбачає вдосконалення не лише техніки та технологій, але й 
людини, передусім її мислення. В недалекому майбутньому, передбачає 
Р. Пауль, головним капіталом буде вже не сама інформація, а її ефективний 
виробник. Отже, здібність обробляти інформацію буде підвищуватися в 
ціні, відповідно й навички критичного мислення стануть запорукою успі-
ху в інформаційному суспільстві. Сучасний світ, стверджує автор, потре-
бує постійного вдосконалення навичок мислення. Це так би мовити перша 
вагома причина, чому слід навчати критичного мислення. 

Друга причина – критичне мислення – це вагомий чинник існування і 
формування демократичного суспільства, оскільки в демократичному су-
спільстві на перше місце виходить здібність та готовність оцінювати ситу-
ацію критично. Оскільки цивілізований спір – природній спосіб відносин 
двох або більшого числа вільних особистостей щодо питань із сфери пе-
ретину їхніх інтересів, остільки критичне мислення виявляється необхід-
ною умовою досягнення успіху у вільному демократичному суспільстві.

Отже, результатом проходження курсу має стати розвинуте критичне 
мислення майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів як ключова 
компетентність в самозміні та саморозвитку особистості; як потужний ін-
струмент доцільного розв’язування проблем власної життєдіяльності; як 
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неодмінна навичка ухвалення продуманих рішень та адекватної взаємодії 
з реальністю, а також як засіб управління своїм сприйняттям. Внаслідок 
проходження курсу має стати більша ефективність здобувачів наукового 
ступеня під час ухвалення рішень; здатність усвідомлювати проблеми 
власної життєдіяльності та правильно їх формулювати; а коректно фор-
мулюванні проблеми доцільно переводити у завдання із відповідним на-
бором можливих шляхів розв’язування (евристики та алгоритми); вільне 
володіння способами та засобами розв’язування дослідницьких та на-
вчальних проблемних ситуацій.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ 
ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 102 «ХІМІЯ» 

ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ФІЗИЧНА ХІМІЯ» 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сокольський Г.В., Мірошников О.М.
Національний університет харчових технологій

Національний університет харчових технологій (НУХТ) є провідним 
закладом, що має власні освітні та наукові традиції, загальновизнані на-
укові школи. Хіміко-технологічна складова освітніх програм є основним  
напрямком розвитку з часів заснування нашого університету. З 2016 року 
в університеті вперше було ліцензовано програму підготовки докторів фі-
лософії за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Фізична хімія». Необ-
хідність такого кроку викликана значним науковим потенціалом професор-
сько-викладацького складу, наявністю хіміко-технологічної спеціальності 
в НУХТ з 2011 р., потребою підготовки власних спеціалістів з хімічної 
спеціальності. 

В рамках університетської моделі освіти в Європі та закордоном у ці-
лому значна увага має приділятися науково-дослідницькій діяльності з 
метою зближення навчального процесу із останніми досягненнями науки. 
Модернізований зміст підготовки докторів філософії, затверджений уря-
дом останнім часом, зміщує акценти на освітню складову, певним чином 
підвищує та стандартизує рівень знань учасника та випускника даної про-
грами, бо забезпечує можливість отримати знання від керівника, провідних 
фахівців у відповідній галузі науки в університетській аудиторії та лабора-
торії, а не тільки шляхом виконання власного дослідження. 

Проблемним аспектом такої підготовки на наш погляд є «штучність» 
аспіранта у буквальному розумінні слова для того, щоб проводити повно-
цінний навчальний процес, а т’юторство наша освітня система не здатна 
підтримувати. Навчально-методичної забезпечення такої програми – яким 
воно має  бути? Врешті решт —  якими мають бути основні критерії успіш-
ності у програмі підготовки докторів філософії? Чи традиційний захист 
дисертації відійшов у минуле? Наслідком невизначеності зазначених про-
блем може бути зниження якості підготовки фахівців, тому нагальною по-
требою є  їх швидке розв’язання.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «БІОІНФОРМАТИКА» 
ЯК СКЛАДОВА  НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Мороховець Г.Ю., Сілкова О.В.,
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)

Із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» [1] та Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 216 змінено порядок під-
готовки здобувачів наукових ступенів. На третьому освітньо-науковому 
рівні вищої освіти проводиться підготовка докторів філософії через ас-
пірантуру та поза нею. Підготовка докторів філософії за освітньо-науко-
вою програмою передбачає виконання навчального плану та проведення 
наукових досліджень згідно індивідуального плану роботи. 

Ключові слова: Біоінформатика, навчальний план, освітньо-наукова 
програма, робоча навчальна програма, доктор філософії.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний вико-
нати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні 
знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продуку-
вання нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією на-
укової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослі-
дження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або прак-
тичне значення, та захистити дисертацію [2].

Навчальний план аспірантури містить інформацію про перелік та обсяг 
навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення на-
вчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного 
і підсумкового контролю. Навчальний план аспірантури Вищого держав-
ного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна 
академія», окрім спеціальності, складається з циклів загальнонаукової та 
мовної підготовки,  дослідницького циклу. Кожен цикл підготовки склада-
ється зі змістових модулів, що забезпечують оволодіння загальнонаукови-
ми компетентностями, набуттям навичок дослідника.  

Нормативними змістовими модулями циклу загальнонаукової під-
готовки є «Біоетика», «Психологія спілкування» та «Біоінформатика».  
Мета змістового модуля «Біоінформатика»: навчити аспірантів орієн-
туватися в сучасних концепціях біоінформатики, дати цілісне уявлення 
про структуру та методи аналізу біологічних послідовностей, структуру 
та методи аналізу просторових структур біологічних молекул,   сформува-
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ти у аспірантів  цілісний і системний   погляд на організацію біологічної 
інформації на молекулярному рівні.

У найбільш загальному визначенні біоінформатика є комплексом під-
ходів до аналізу результатів біологічних експериментів. Модуль склада-
ється із лекційних та практичних занять, на яких будуть поставлені певні 
задачі з експериментальної біології та надано підходи, методи, прийоми 
для їхнього вирішення сучасними методами обчислювальної техніки, які 
забезпечуються спеціалізованими комп’ютерними програмами. У модулі 
надаються базові визначення з біоінформатики та алгоритми, які дають 
змогу працювати з матрицями біологічних даних.

Робоча навчальна програма змістового модуля «Біоінформатика» наці-
лена на ознайомлення з сучасними світовими базами біологічних даних, 
базами даних, що містять публікації медичного та біологічного профілю, 
а також програм, сервісів, плагінів, що спрощують роботу з науковими 
публікаціями, вебресурсами та оптимізують роботу з великими масивами 
інформації. Вона передбачає вивчення аспірантами наступних тем: «Вве-
дення в біоінформатику», «Біоінформатика послідовностей», «Вирівню-
вання біологічних  послідовностей», «Секвенування геномів. Синтез пеп-
тидів-аналогів та дослідження їх біологічної активності», «Інструменти 
біоінформатики: інструменти роботи з біологічними даними, світові бази 
даних», «Фармакогенетика як структурна частина фармакогеноміки», 
«Філогенетичний аналіз» [3]. Особливої уваги, на нашу думку, у змісто-
вому модулі заслуговує тема «Інструменти біоінформатики: інструменти 
роботи з біологічними даними, світові бази даних», що висвітлює основи 
роботи з науковими публікаціями [5]. У межах теми розглядаються основи 
роботи з Google Scholar, міжнародною мультидисциплінарною рефератив-
ною платформою Web of Science,  програмою Mendeley, базою GenBank, 
світовим архівом послідовностей нуклеїнових кислот  Protein Data Bank,  
електронно-пошуковою системою PubMed, базою даних медичної інфор-
мації MEDLINE та ін. Використання вищевказаних ресурсів може стати 
підґрунтям для подальшого вивчення дисципліни і подальшого виконання 
наукових досліджень аспірантами.

Для оптимізації процесу підготовки здобувачів наукового ступеня доктор 
філософії, формування компетентностей, передбачених освітньо-науковими 
програмами змістового модуля «Біоінформатика» для спеціальностей 091 
«Біологія», 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» розроблено навчальний 
посібник «Біоінформатика. Вступний курс». Посібник оснащено великою 
кількістю ілюстрацій, що дасть змогу аспірантам самостійно оволодіти 
навичками роботи з біоінформатичними сервісами.  Посібник розрахова-
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но на аспірантів, викладачів, які цікавляться інструментарієм сучасної бі-
оінформатики і є впевненими користувачами персонального комп’ютера.

Таким чином, введення змістового модуля «Біоінформатика» до на-
вчального плану підготовки докторів філософії спрямоване на активіза-
цію наукової діяльності аспірантів, поєднання навчальної діяльності з 
науковим пошуком, активацію пізнавальної діяльності, використання спе-
ціальних комп’ютерних програм та електронних ресурсів.
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ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 022 

ДИЗАЙН У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ 
ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Гончар О.В.,
Бондаренко І.В. 

 Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Згідно із новою редакцією Закону України від 01.07.2015 №1556-VII 
«Про вищу освіту» підготовка аспіранта здійснюється відповідно до змісту 
освітньо-наукової програми (ОНП), яка складається із наступних навчаль-
них складових: спеціальних (за фахом), загальнонаукових (філософські), 
дослідницьких, мовних. Для освітнього і одночасно першого наукового 
ступеня доктора філософії об’єм освітньої складової може коливатись в 
межах 30–60 кредитів. Цей установлений Законом кредитний обсяг освіт-
ніх програм відповідає сучасним міжнародним, зокрема європейським, 
документам і світовій практиці. Враховуючи, що модерний освітній про-
цес базується на концепції студентоцентрованого навчання, освітньо-нау-
кова програма підготовки доктора філософії має орієнтуватись на набуття 
майбутнім науковцем компетентностей, які характеризують універсальні і 
спеціальні  навички, вміння та здатності.

Під компетентостями ми розуміємо  динамічне поєднання знань, розу-
міння, навичок, умінь і здатностей, що формуються в різних навчальних 
дисциплінах і оцінюються на різних етапах [1, с.8].

Програмою, що розроблена в Харківській державній академії дизайну 
і мистецтв для підготовки аспірантів за спеціальністю 022, Дизайн при 
вивченні дисциплін, що відносяться до спеціальної (фахової) складової,  
передбачено набуття компетенцій, які визначають:

- здатність орієнтуватись в процесі становлення і подальшого розвитку  
дизайнерської практики, застосування механізму її аналізу та знання су-
часного стану наукової літератури за обраною спеціальністю;

- здатність використовувати знання сутності провідних мистецьких кон-
цепцій, теоретичних та практичних проблем з історії вітчизняної та зару-
біжної дизайнерської діяльності;

- здатність орієнтуватись у сучасних проблемах дизайну.
Для контролю процесу підготовки аспірантів у межах фахової складо-

вої, програмою передбачено проведення докторського іспиту зі спеціаль-
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ності. Іспит складається з двох частин. Перша передбачає виявлення рівня 
знань із загально-теоретичної підготовки за науковою спеціальністю. Дру-
га має виявити обізнаність здобувача в межах обраної наукової проблеми.

Вивчення  загальнонаукових (філософських) дисциплін спрямовано 
на  вироблення здатностей щодо володіння професійними знаннями, на-
уковим і культурним кругозором, осмислення основних категорій мисте-
цтва в аспекті філософської парадигми, а також здатності володіти знан-
нями з теорії розвитку вітчизняної та зарубіжної культури і мистецтва, 
аналізування та формування культурологічні моделі.

Необхідні для майбутніх науковців дослідницькі дисципліни передба-
чають, що характеристикою випускника аспірантури буде здатність до

- аналізу наукових питань та виявлення проблем в сфері розвитку мис-
тецької діяльності;

- формування методики проведення наукового дослідження для отриман-
ня достовірного результату,  компетентного вирішення професійних питань 
на усіх етапах і в межах складових процесу наукового дослідження;

- застосовування знань на практиці, обирання оптимальних методів ви-
кладання матеріалу, планування власної науково-педагогічної діяльності;

- представлення наукових результатів в усній і письмовій формі, відпо-
відно до сучасних вимог наукового середовища;

- до організації та забезпечення навчального процесу, комунікації та  
взаємодії у міжкультурному просторі;

- управління науковими проектами та складання пропозицій щодо між-
народного наукового співробітництва.

Щодо блоку мовних дисциплін, то їх опанування спрямоване на виро-
блення компетенцій,  які характеризують  здатність майбутнього науковця 
до представлення наукових результатів в усній і письмовій формі інозем-
ною мовою та спроможність спілкування у міжкультурному середовищі.

Таким чином, нормативне збільшення навчальної складової в процесі 
підготовки аспіранта сприяє виробленню широкого спектру компетенцій 
майбутнього науковця, і  дозволяє вищим навчальним закладам розробля-
ти свої авторські програми підготовки докторів філософії, орієнтуючись 
на максимально якісну підготовку аспірантів, виходячи із позицій оцінки 
рівня їх підготовки майбутніми роботодавцями.

Список використаних джерел:
1. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації /В.М.Захар-

ченко, В.І.Луговий, Ю.М.Рашкевич, Ж.В.Таланова/За ред. В.Г.Кременя. – 
К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
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ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ 

ПРОЕКТАМИ» ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ 
ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Мамотова Т.В.,
Рудік Н.М.,

ДРІДУ НАДУ при Президентові України

У 2016 році у Дніпропетровському регіональному інституті держав-
ного управління Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України здійснено перший набір аспірантів, що здобуватимуть 
освітній ступінь «доктор філософії» у галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміні-
стрування». 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Управління науковими 
проектами» складено відповідно до освітньо-наукової програми підго-
товки доктора філософії зі спеціальності 074 «Публічне управління та 
адміністрування». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Управління науковими 
проектами» є методологія та технології управління проектами публічного  
сектору та науковими проектами.

Дисципліна викладається у першій половині освітньо-наукової програ-
ми, коли слухачі засвоюють фундаментальні засади наукового пізнання, 
сталого суспільного розвитку, економіки знань.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління науковими 
проектами» є розвиток культури проектної діяльності, опанування мето-
дологією та технологіями управління проектами, формування умінь та 
навичок, що пов’язані із застосуванням універсального інструментарію 
розробки та реалізації проектів розвитку соціально-економічних систем.

Результатом вивчення дисципліни є формування у майбутніх докторів 
філософії складових компетентності з ефективного управління науко-
вими проектами, а також проектами, програмами і портфелями у сфері 
суспільного розвитку.

Під час вивчення дисципліни аспірантам пропонується опанувати сім 
змістовних модулів:

1. Методологія та технологія управління проектами.
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2. Особливості управління проектами публічного сектору.
3. Особливості управління науковими проектами.
4. Основи підготовки проектних заявок і фандрайзинг.
5. Сучасні інформаційні технології у сфері управління проектами.
6. Науково-дослідні роботи як різновид наукових проектів.
7. Підготовка і захист дисертації як проект.
Модуль 1. Методологія та технологія управління проектами. Сучасна 

концепція управління проектами. Базові поняття з управління проектами. 
Класифікація проектів та типи проектного управління. Організаційні струк-
тури управління проектами. Цикл управління проектом (фази ініціалізації, 
розробки, реалізації, експлуатації). Обґрунтування проекту. Процеси управ-
ління проектами (планування проекту, управління часом при виконанні 
проекту, планування ресурсного забезпечення проекту, моніторинг ходу ре-
алізації та оцінювання успішності проектів, управління ризиками проектів, 
управління якістю проекту, управління персоналом у проектах).

Модуль 2. Особливості управління проектами публічного сектору. Різ-
ниця між стратегічною, операційною і проектною діяльністю, між функ-
ціональним управлінням і управлінням проектами в публічному секторі. 
Зв’язок проектів регіонального та місцевого розвитку із стратегіями роз-
витку територій. Ідентифікація проблем місцевого розвитку, визначення 
її актуальності та розгляд альтернативних варіантів її розв’язання.  Заін-
тересовані сторони проектів публічного сектору – підходи до розбудови 
стратегії взаємодії та залучення. Особливості проектів місцевого розвитку 
у порівнянні з бізнес-проектами та науковими проектами. 

Модуль 3. Особливості управління науковими проектами.  Норматив-
но-правова база регулювання наукової та науково-технічної діяльності. 
Особливості ініціації наукових проектів. Заінтересовані сторони наукових 
проектів. Планування та дизайн наукових досліджень та проектів. Управ-
ління проектними командами наукових проектів. Особливості моніторин-
гу ходу реалізації та оцінювання наукових проектів та програм. Міжна-
родні наукові проекти. «Горизонт 2020»: зміст та методи програми.

Модуль 4. Основи підготовки проектних заявок і фандрайзинг. Фан-
драйзинг: функції та види. Організації-донори, грантодавці, спонсори. 
Особливості подання заявок на фінансування, що залежать від пріори-
тетів, специфіки тематики та роботи фондів. Сутність пропозиції, ідеї та 
опису потреб проекту. Стратегія й тактика спілкування з фондами-доно-
рами. Етапи написання пропозиції проекту. Самооцінювання проектної 
пропозиції.  Звітування донорам щодо ходу реалізації та прогресу проек-
ту. Краудфандинг наукових проектів.
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Модуль 5. Сучасні інформаційні технології у сфері управління проекта-
ми. Програмний продукт для обґрунтування ефективності проекту: Project 
Expert.  MS Project 2010: базові та розширені функції програмного комп-
лексу з управління проектами. Он-лайн системи з управління проектами. 

Модуль 6. Науково-дослідні роботи як різновид наукових проектів. Ме-
тоди дослідження, що відрізняють наукові дослідження від усіх інших 
видів досліджень. Обґрунтування та доцільність виконання науково-до-
слідної роботи (НДР). Цілі та завдання НДР, її актуальність, соціальна 
та економічна значимість. Стан розробки проблеми. Досвід і доробок ав-
торів, залучених до науково-дослідної роботи. Структура дослідження, 
загальний план та методи дослідження, етапи дослідження. Очікувана 
наукова і науково-технічна продукція (концепція, теорія, новий метод). 
Матеріально-технічна база для виконання НДР. Календарний план НДР. 
Фінансові аспекти реалізації НДР.

Модуль 7. Підготовка і захист дисертації як проект. Життєвий цикл про-
екту підготовки та захисту дисертації. Основні пакети робіт з підготовки 
та захисту дисертації. Структуризація проекту. Часове та ресурсне плану-
вання. Основні обмеження у проектах підготовки та захисту дисертації.

Аспірантам пропонується вивчення основних нормативних документів 
та публікацій за темою [1-12].  

За модулем 6 передбачено Практикум «Обґрунтування теми науко-
во-дослідної роботи». Аспіранти готують подання на розроблення НДР з 
урахуванням вимог, презентують їх у навчальній групі, аргументують ви-
бір тих чи інших методів наукового дослідження, визначають доцільність 
їх застосування. Характеризують результати дослідження що очікуються. 

За модулем 7 передбачено Практикум «Концепція проекту підготовки 
та захисту дисертації». Аспіранти готують проект концепції проекту, пре-
зентують його у навчальній групі, обговорюють з колегами та виклада-
чем. За результатами обговорення вносять коригування й удосконалюють 
концепцію проекту. Здійснюють структуризацію, календарне та ресурсне 
планування проектів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 
МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD) 

З МЕДСЕСТРИНСТВА В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Гордійчук С.В.,
Житомирский інститут медсестринства

Входження України до Європейського простору вищої освіти (ЄПВО)   
вимагає: постійний перегляд та оновлення стандартів підготовки фахівців 
за напрямом «Охорона здоров’я»; підвищення якості освітнього процесу; 
проектування сучасних студентоцентрованих освітніх програм; реалізацію 
компетентнісного підходу, що, в свою чергу, призведе до підвищення рівня 
конкурентоспроможності випускників та якості надання медичної допомо-
ги населенню.

На сьогодні в Україні медсестринська освіта здійснюється відповідно до 
американської моделі, що є комплексною та окресленою нормативними до-
кументами з урахуванням інноваційних процесів. У сфері медсестринської 
освіти США є декілька освітніх ступенів: ліцензована молодша медсестра 
(LPN), вчений  ступінь у сестринській справі (Associate in Science Nursing 
або  ASN), бакалавр сестринської справи (Bachelor of Science in Nursing – 
RN to BSN), магістр сестринської  справа (Master of Science in Nursing або 
MSN) та доктор філософії або докторський науковий ступінь у медсестрин-
стві «The Doctor of Philosophy» (DNS) [1].

 Вітчизняна система медсестринської освіти передбачає трьохступеневу 
систему підготовки (молодший спеціаліст – бакалавр – магістр), де згідно 
галузевого стандарту магістр сестринської справи визнано як завершений 
освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця з повною вищою освітою, який 
здобув поглиблені спеціальні знання та вміння, а також захистив на вченій 
раді ВМНЗ  магістерську роботу.

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту»[2] сту-
пенева освіта в охороні здоров’я передбачає підготовку молодшого бакалав-
ра, бакалавра, магістра та доктора філософії. Отже, доктор філософії -  це 
освітній і, водночас, перший науковий ступінь, що здобувається на третьо-
му рівні вищої освіти на основі ступеня магістра медицини, стоматології, 
фармації, медсестринства, медичної та психологічної реабілітації тощо[3]. 

На виконання наказу МОЗ України 09.11.2015 року №733  «Про утворен-
ня координаційної та робочих груп для формування  переліку спеціалізацій 
та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 
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«Охорона здоров’я» [4] було оновлено освітній стандарт підготовки бака-
лаврів [5], магістрів [6] та створено проект стандарту з підготовки докторів 
філософії з медсестринства. 

PhD програма з медсестринства спрямована на поглиблення знань у га-
лузі «Охорона здоров’я» та забезпечує формування компетентностей, під 
якими розуміють динамічну комбінацію знань, умінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, мо-
рально-етичних цінностей, які визначають здатність особи успішно здійс-
нювати професійну та подальшу діяльність і є результатом навчання на пев-
ному рівні вищої освіти. 

Інтегральною компетентністю докторів філософії з медсестринства необ-
хідно вважати здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі профе-
сійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або профе-
сійної практики.

Загальні компетентності - це універсальні компетентності, що не залежать 
від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та 
соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного 
розвитку. Згідно Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 
вищої освіти (проект TUNING) [7] було виділено наступні загальні компе-
тентності докторів філософії з медсестринства: здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу; здатність до планування, організації та управ-
ління; здатність спілкуватися другою мовою; навички використання інфор-
маційних та комунікативних технологій; здатність до пошуку, оброблення, 
аналізу інформації з різних джерел та проведення досліджень на відповідно-
му рівні; навички міжособистісної взаємодії; здатність навчатись та навчати; 
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність діяти на основі 
етичних міркувань (мотивів); здатність до адаптації та дії у новій ситуації.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – це компетентності, що 
залежать від предметної області та є важливими для успішної професійної 
діяльності за певною спеціальністю. Для спеціальності 223 «Медсестрин-
ство» освітнього ступеню доктор філософії були вибрані наступні спеці-
альні компетентності: здатність виявляти зв’язок патогенезу захворювань 
з клінічними проявами та результатами додаткових методів дослідження; 
навички оцінювання організації та якості надання різних видів медичної 
допомоги та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; вміння 
орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, осо-
бливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки; здатність виконувати 
медсестринські втручання відповідно до клінічних протоколів та стандартів 
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медсестринської діяльності; використання теоретичних знань та практич-
них умінь з клінічного медсестринства у внутрішній медицині при надан-
ні медичної допомоги населенню у межах компетенції доктора філософії 
з медсестринства; використання теоретичних знань та практичних умінь з 
клінічного медсестринства в хірургії при наданні медичної допомоги насе-
ленню у межах компетенції доктора філософії з медсестринства; викори-
стання теоретичних знань та практичних умінь з клінічного медсестринства 
в педіатрії при наданні медичної допомоги населенню у межах компетенції 
доктора філософії з  медсестринства; застосування основ діагностики, лі-
кування і профілактики найбільш поширених хвороб імунної системи та 
алергологічної патології; здатність організовувати та надавати невідкладну 
допомогу при різних гострих станах; здатність організовувати та надава-
ти невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях  у мирний та воєнний 
час; здатність оцінювати вплив небезпечних чинників щодо ризику розвит-
ку найпоширеніших захворювань у світі; опанування основними методами 
діагностики в клініці хвороб цивілізації; використання теоретичних знань 
та практичних умінь з паліативної медицини та хоспісної допомоги при на-
данні медичної допомоги тяжкохворим та агонуючим у межах компетенції 
докторів філософії з медсестринства; використання теоретичних знань та 
практичних умінь при організації надання медичної допомоги за принци-
пом сімейної медицини;  використання знань з питань раціонального та ді-
єтичного харчування в залежності від фізіологічних потреб, навантажень 
та захворювань; використання теоретичних знань та практичних умінь при 
організації управління в медсестринських структурних підрозділах.

Освітня складова (навчальний план) освітньо-наукової програми для PhD 
з медсестринства повинна складатись з 36 кредитів ЄКТС; містити перелік 
дисциплін вільного вибору в обсязі, що становить не менше ніж 25% за-
гальної кількості кредитів ЄКТС передбачених навчальним планом.

За результатами засвоєння інтегральної, загальних та спеціальних (фа-
хових,  предметних) компетентностей випускники повинні оволодіти гли-
бинними професійними знаннями шляхом засвоєння методології наукового 
аналізу, управління науковими проектами та набути мовні компетентності 
для представлення наукових результатів досліджень іноземною мовою в ус-
ній та письмовій формі.

Необхідною складовою освітнього стандарту підготовки доктора фі-
лософії зі спеціальності 223 «Медсестринство» є вимоги до системи вну-
трішнього забезпечення якості вищої освіти, удосконалення планування 
освітньої діяльності, моніторинг та періодичне оновлення освітніх про-
грам; якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти освітнього рівня 
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доктор філософії; збільшення частки викладачів з науковими ступенями та 
вченими (почесними) званнями в складі кафедр ВНЗ; удосконалення ма-
теріально-технічної та навчально-методичної баз для реалізації освітньо-
го процесу;  забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів 
вищої освіти за рівнем доктора філософії; розвиток інформаційних систем 
з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; забезпе-
чення публічності інформації про діяльність ВНЗ; створення ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях 
працівників ВНЗ і здобувачів вищої освіти  рівня PhD; створення ефектив-
ної системи запобігання корупції та хабарництву в освітньому процесі ВНЗ. 

Висновки:  Для запровадження програми підготовки докторів філосо-
фії з медсестринства необхідно: затвердження проекту стандарту на рів-
ні держави за погодженням з галузевими об’єднаннями роботодавців та 
Національним агентством забезпечення якості освіти; отримання ВМНЗ  
в установленому порядку ліцензії на відповідну освітню діяльність;                          
визначення вченими радами освітніх та наукових установ МОЗ України пе-
реліку наукових спеціалізацій у рамках спеціальності «Медсестринство».

Література:
1. Ястремська С.О. Перспективний аналіз наукових передумов станов-

лення світової та вітчизняної системи медсестринської освіти/С.О. Ястрем-
ська// «Молодий вчений» №4 (44). – квітень, 2017. – С.510 – 514

2. Про вищу освіту: Закону України від 01.07.2014 р. №1556-VII.
3. Волосовець О.П. PhD програма в охороні здоров’я/О.П. Волосовець// 

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною 
участю «Актуальні питання якості медичної освіти» – Тернопіль: ТДМУ, 
2016. – Т. 2. - С.36-39.

4. Про утворення координаційної роботи та робочих груп для форму-
вання переліку спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за 
спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»: наказ МОЗ України від 
09.11.2015 р. №733.

5. Гордійчук С. В. Створення стандартів нового покоління у забезпеченні 
якості медичної освіти / С.В. Гордійчук // Неперервна професійна освіта: 
теорія і практика. Науково-методичний журнал. – К.,– Випуск 1-2 (46-47), 
2016. – С. 121-126.

6. Гордійчук С.В. Якість формування професіоналізму майбутніх фахів-
ців в умовах магістратури шляхом стандартизації медичної освіти / С.В. 
Гордійчук // Нові технології навчання – № 89, частина І,  2016. –  С. 98-103.

7. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентно-
стями та прикладами стандартів - http://www.unideusto.org/tuningeu/.



Наукове видання

Підготовка докторів філософії (PhD)  
в умовах реформування вищої освіти

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  
(Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.)

Дизайн обкладинки, верстка і макетування
А.О. Стужук

Підписано до друку 27.09.2017 р. Формат 60x90/16.  
Папір офсетний. Друк різографічний.  
Замовлення № 120. Наклад 150 прим.

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41
вул. Жуковського, 66

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготовлювачів 

і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 2529 від 11.10.2016


