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Проблема забезпечення якості докторської
підготовки в документах
Європейського простору вищої освіти
Проблема була поставлена на порядок денний у 2003 році в
Берліні на конференції міністрів, відповідальних за вищу
освіту, де докторська підготовка була офіційно інтегрована у
цей процес та проголошено інтеграцію EHEA та ERA, які є
двома опорами суспільства, що:
• базуються на знаннях;
• потребують створення більш тісних зв’язків між просторами
у «Європі знань»;
• демонструють важливість досліджень як складової
(інтегрованої) частини вищої освіти, дослідницького
навчання і підтримки міждисциплінарності в досягненні
рівня якості вищої освіти та посилення
конкурентоспроможності європейської вищої освіти у світі.

Аналіз Болонських декларацій і комюніке дав змогу
констатувати, що підходи до забезпечення якості
докторських останнє десятиріччя формуються на
таких основах:
• Рівень докторської підготовки розглядається як зона перетину
EHEA та ERA.
• Одним із пріоритетів було визначено забезпечення якості.
• Докторські програми необхідно розглядати як частину
неперервного процесу реалізації вищої освіти, центральним
компонентом третього циклу є розвиток знання завдяки
оригінальному та самостійному дослідженню.
• Докторська підготовка є не тільки третім циклом відповідно
до системи структурованої кваліфікації EHEA), але першим
етапом кар’єри молодого дослідника.
• Докторським програмам мають бути притаманні
студентоцентрований та компетентнісний (результативний)
підходи.

1. Визначення принципів та процедур
забезпечення якості вищої освіти
Відповідно чинному законодавству основними принципами забезпечення
якості освіти у стандартах для третього (освітньо-наукового) рівня
визначено:
• «відповідність європейським та національним стандартам якості вищої
освіти;
• автономія вищого навчального закладу, який несе відповідальність за
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
• здійснення моніторингу якості;
• системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях
освітньо-наукового процесу;
• постійне підвищення якості освітньо-наукового процесу;
• відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості».

_________________________________________
Стандарт вищої освіти України. Третій (освітньо-науковий) рівень. Доктор філософії.МОН України – URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/.../222-meditsina-doktor-filosofii-10122018.doc,, с.18-22

Основними процедурами (механізмами)
забезпечення якості освіти є:
• забезпечення дослідницького та освітнього середовища;
• удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та
періодичне оновлення освітньої програми;
• якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти освітньо-наукового
рівня доктор філософії;
• якісний відбір наукових керівників для підготовки докторів філософії;
• удосконалення матеріально-технічної та науково-методичної бази для
реалізації освітньої програми;
• забезпечення необхідних ресурсів для фінансування підготовки
здобувачів вищої освіти за рівнем доктора філософії;

Основними процедурами (механізмами)
забезпечення якості освіти є:
• розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
управління освітньо-науковим процесом;
• забезпечення публічності інформації про діяльність ЗВО (наукової
установи);
• створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників ЗВО (наукової установи) і
здобувачів вищої освіти рівня доктор філософії;
• створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в
освітньому процесі ЗВО.

2. Здійснення моніторингу та періодичного
перегляду освітніх програм
Показниками сучасності освітньо-наукової програми є:
• оновлюванність у відповідності до сучасного розвитку;
• участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітньо-наукову
програму;
• позитивні відгуки рецензентів на освітньо-наукову програму;
• достатній рівень задоволеності аспірантів змістом освітньо-наукової
програми;
• позитивні відгуки роботодавців, наукових опонентів та рецензентів
щодо рівня підготовки аспірантів.»
____________________________________________________
Стандарт вищої освіти України. Третій (освітньо-науковий) рівень. Доктор філософії – URL:
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3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої
освіти, науково-педагогічних і педагогічних
працівників ЗВО та регулярне оприлюднення
результатів
на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та будь-який інший спосіб:
• Оцінювання знань, навичок та вмінь аспірантів (набутих компетентностей)
здійснюється у ЗВО (науковій установі) на підставі власного положення про
організацію підготовки докторів філософії.
• На офіційному сайті ЗВО (наукової установи) оприлюднюються: статут, власне
положення про організацію освітнього процесу, правила прийому, ступені
вищої освіти, за якими проводиться підготовка фахівців, у тому числі за рівнем
доктор філософії, основні дані про освітні програми.
• Критерії, правила, процедури оцінювання здобувачів освіти, діяльності
науково-педагогічних працівників та управлінської діяльності керівних
працівників закладу.
____________________________________
Закон України «Про освіту» 2017– URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. –С.44

4. Забезпечення підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників
• Науково-педагогічний склад ЗВО (наукової установи) підвищує
кваліфікацію в Україні та за кордоном.ЗВО (наукова установа)
забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників не рідше одного разу на 5 років
відповідно до п’ятирічного плану-графіку, який затверджується
вченою радою ВНЗ (наукової установи) та вводиться в дію наказом
ректора (директора наукової установи).
• ЗВО (наукова установа) має право реалізувати власні програми та
форми підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи,
тренінги, конференції, вебінари, круглі столи, школи педагогічної
майстерності тощо).
_______________________________________
• Стандарт вищої освіти України. Третій (освітньо-науковий) рівень. Доктор філософії – URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/.../222-meditsina-doktor-filosofii-10122018.doc,, с.18-22

5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів
для організації освітнього процесу, у тому числі
самостійної роботи аспірантів
Ресурсами для організації підготовки докторів філософії у ЗВО (науковій
установі) є:
• стандарт вищої освіти за рівнем підготовки докторів філософії зі
спеціальності;
• положення про підготовку докторів філософії;
• освітньо-наукова програма аспірантури закладу вищої освіти (наукової
установи);
• робочий навчальний план;
• робочі навчальні програми дисциплін;
• індивідуальний навчальний план аспіранта.
________________________________________
•

Закон України «Про вищу освіту» 2014 (зі змінами) Розділ 5. Забезпечення якості вищої
освіти – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n271

Відповідно до діючих ліцензійних умов:
• належне навчально-методичне забезпечення освітньої складової
програми підготовки докторів філософії;
• сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка;
• власна веб-сторінка підрозділу, який відповідає за підготовку докторів
філософії;
• інтернет-зв’язок;
• бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими,
довідниковими та фаховими періодичними виданнями;
• технічні засоби навчання;
• наявність навчальних аудиторій для проведення всіх видів робіт
передбачених програмою підготовки докторів філософії;
• належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін і
керування науковими дослідженнями.
______________________________________
•

Ліцензійні умови 2018 р. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF

6. Забезпечення наявності
інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом
• Електронна система збору і аналізу інформації щодо
підготовки докторів філософії;
• Дистанційна платформа навчання та обміну інформацією;
• Система електронного документообігу;
• Електронна скринька.

7. Забезпечення публічності
інформації

• На офіційному сайті ЗВО (наукової установи)
оприлюднюються: статут, положення про
організацію освітнього процесу, правила прийому,
ступені вищої освіти, за якими проводиться
підготовка фахівців, у тому числі за рівнем доктор
філософії, основні дані про освітні програми тощо.

8. Система і механізми забезпечення
академічної доброчесності
• Наявність положення про академічну доброчесність з
оприлюдненими механізмами:
• запобігання та виявлення академічного плагіату;
• формування колективу ЗВО (наукової установи), який не
сприймає і не допускає академічну нечесність;
• створення умов нетерпимості до випадків академічного
плагіату;
• створення експертних комісій для виявлення академічного
плагіату в наукових статтях, монографіях, підручниках,
навчальних та методичних виданнях, дисертаціях тощо.

.

Для отримання докторського ступеня PhD-аспіранти
Вільнюського університету мають подати дисертацію на захист
за наступних умов:орського ступеня PhD-аспіранти мають подати дисерт умов:
•
•

складення усіх іспитів, передбачених освітнім планом докторантури;
підготовлення щонайменше двох статей про основні результати дослідження,
опублікованих (або прийнятих до друку) у рецензованих дослідницьких журналах
чи монографіях дослідження. Докторант повинен опублікувати результати свого
дослідження:
• а) в гуманітарних та суспільних науках: принаймні в двох статтях, що рецензуються
у дослідницьких (наукових) журналах, або опубліковано в міжнародному журналі
(з більш ніж половиною членів редакційної колегії з-за кордону) або монографія;
• б) в біомедичній, фізичній та технічній науці: принаймні в двох статтях на
міжнародному рівні в дослідницьких журналах з індексом цитування в базі даних
Clarivate Analytics Web of Science (CAWoS);
• представлення (оприлюднення) результатів своєї роботи принаймні на двох
міжнародних академічних заходах;
• проходження стажування в закордонній науково-дослідній установі, щонайменше
протягом трьох місяців (рекомендовано).
__________________________________________________
Regulations for doctoral studies at Vilnius university (Положення про докторантуру
Вільнюського університету) – URL:https://www.vu.lt/en/studies/phd-students/regulations

Досвід забезпечення
якості
докторської
В Університеті
Тампере складовими
забезпечення
підготовки
якості докторської
підготовки є:Фінляндії (1)
• якісний відбір талановитих та вмотивованих здобувачів;
• обов’язковий курс «Етика дослідження» (Research Ethics), результати
навчання цього курсу описуються наступним чином: здобувачі
розуміють, «що "добро" і "якість" в належній науковій практиці має
гносеологічні, моральні та соціальні виміри. Вони знайомі з
"Відповідальністю за проведення досліджень" та "Етичними
принципами досліджень в гуманітарних та соціальних та поведінкових
науках" (офіційні документи Фінської консультативної ради з цілісності
досліджень), а також Європейським кодексом поведінки щодо
цілісності досліджень»;
• зворотній зв'язок з PhD-аспірантами обов’язковий по завершенню
кожного пройденого курсу освітньої складової;
______________________________________
Research Ethics (Етика дослідження):URL:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38325 с.1.

•
•
•

•
•

Досвід забезпечення якості докторської
система регулярних
семінарів дляФінляндії
презентації та обговорення
підготовки
(2)

результатів досліджень PhD-аспірантів;
перевірка виконаного дослідження на плагіат через електронний
ресурс: https://www.turnitin.com/;
попередня експертиза є найважливішим етапом контролю якості в
процесі дисертації. Для кожної дисертації призначаються
щонайменше два попередніх експерти. Обидва попередні експерти
повинні бути незалежними від відповідної наукової школи. Крім того,
принаймні один попередній експерт – незалежний від університету
Тампере. Таким чином опонентом на захисті дисертації дуже часто
виступає зарубіжний дослідник;
оприлюднення та доступність усіх дисертацій он-лайн;
фінансування надається PhD-аспіранту на рік з можливістю
подальшого продовження фінансової підтримки, за умови якісного
звіту щодо виконання етапу дослідження за попередній рік, і подачі
нової заяви

Освітньо-наукова програма має включати не менше
чотирьох складових, що передбачають набуття
аспірантом таких компетентностей відповідно до НРК
України
•

•

•

•

здобуття глибинних знань зі спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими)
аспірант (ад’юнкт) проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій,
розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану
наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з
досліджуваного наукового напряму;
оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями,
спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та
загального культурного кругозору;
набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації
результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування
сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення
навчальних занять, управління науковими проектами та / або складення пропозицій
щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;
здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення
результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою
відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для
повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності

Висновки (2)
• В основу оцінювання якості підготовки докторів філософії в Фінляндії,
Литві і Естонії закладений, в першу чергу, якісний дослідницький
продукт і як результат – вчасний і якісний захист дисертації PhDаспіранта.
• Відповідальність за якісну докторську підготовку розподіляють між:
- аспірантом (який розуміє цю відповідальність та виконує план
освітньої та наукової частини підготовки),
- адміністративними підрозділами (з детально прописаними
положеннями і рекомендаціями із забезпечення якості підготовки та
процедурами її оцінювання) та
- науковими керівниками,обов’язкам та ролі яких приділяють особливу
увагу.

Висновки (3)
• Важливим механізмами забезпечення
якості та її оцінювання є:
• інтернаціоналізація докторської підготовки
та впровадження системи подвійного
керівництва дослідженням.
• процедура фінансування докторської
підготовки

Інститут вищої освіти НАПН України
Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти
27 березня 2019 р.

Дякуємо за увагу!
???
Ірина Линьова,
к.пед.н., доцент,
провідний науковий співробітник
відділу політики та врядування у вищій освіті

