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ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ
• докторська підготовка (doctoral training): викладання та наукове
керівництво (формування знань, навичок, цінностей) здобувачами ступеня
доктор філософії;
• докторська освіта (докторантура) (doctoral education) - основні
інституційні структури та процеси, спрямовані на здобуття докторського
ступеня (передусім ‒ доктора філософії, а також доктора за професійним
спрямуванням (професійний докторат - professional doctorate),
промисловим спрямуванням (промисловий докторат - industrial doctorate);
• докторська програма (doctoral programme): сукупність взаємопов'язаних
форм діяльності докторанта, після завершення яких здобувач отримує
ступінь доктора філософії;
Джерело: EUA-CDE. (2016). Survey on Doctoral Education in Europe. Retrieved
from: http://www.eua-cde.org/reports-publications.html
• соціальний вимір (social dimension) Болонського процесу – складова
частина ЄПВО і необхідна умова підвищення його привабливості та
конкурентоспроможності, що передбачає ставлення до вищої освіти як до
соціального блага та суспільної відповідальності.
Джерело: Glossary on the Bologna process. (2006). Beiträge zur Hochschulpolitik
7. Bonn, German Rectors’ Conference.

ВІХИ РЕФОРМУВАННЯ ДОКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ У ЄПВО
2003 р. - перетворення докторської підготовки на третій етап вищої освіти з (Berlin
Communiqué, 2003);
2003 р. – вперше в документи болонських реформ (Berlin Communiqué, 2003)
включено положення щодо соціального виміру реформ вищої освіти (доступність,
соціальна справедливість, гарантування фінансової можливості завершення навчання)
2005 р. – Конференція EUA у Зальцбурзі («Salzburg I») - визначення принципів, що
пояснюють специфіку докторської освіти, відповідальність та права суб'єктів освітньонаукової діяльності, організаційні, процесуальні та фінансові умови успішної
докторської підготовки. Соціальний вимір:забезпечення працевлаштування та
кар’єрного росту здобувача PhD, якість освітніх програм та їх стале
фінансування,забезпечення прав молодих науковців на інтелектуальну власність
тощо.
2008 р. – інституалізація утворення європейського виміру докторської освіти,
створення спеціалізованої структури Асоціації європейських університетів ‒ Ради з
докторської освіти (Council for Doctoral Education‒ EUA-CDE);
2010 р. – Конференція EUA «Salzburg II» у Берліні («Salzburg IІ»): докторська підготовка
як унікальна, оригінальна та індивідуальна; незалежність та гнучкість у особистісному
та науковому розвитку аспіранта,
2016 р. – початок структурної реформи докторської освіти в Україні (Постанова КМ
України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
від 23 березня 2016 р. № 261).
2019 р. - нові вимоги до якості публікацій результатів дисертаційних досліджень.

1. ЗАЛУЧЕННЯ УЧАСНИКІВ PhD-ПРОГАМ ДО ПРОБЛЕМАТИКИ,
ПОВ᾿ЯЗАНОЇ ІЗ РОЗВ’ЯЗАННЯМ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬСТВА

Чинники розвитку такої тенденції :
• перетворення Університету на складову інноваційної екосистеми
суспільства;
• усвідомлення Університетом, академічною громадою своєї
відповідальності за вирішення актуальних глобальних проблем
людства;
• посилення уваги до актуальних глобальних проблем у трьох
провідних сферах : економіка, соціальна сфера, оточуюче
середовище.
Прояви розглядуваної тенденції: запровадження міждисциплінарних
та міжсекторальних дослідницьких програм, спрямованих на цілісне
вирішення проблем, що становлять спільний інтерес та спрямовані на
«загальне благо» («common good») людства

2. Зростання потреби різних сфер сучасного матеріального та
нематеріального виробництва, зокрема реального сектору
економіки, у кваліфікованих фахівцях з PhD ступенем

2.а. структурні зміни у докторській освіті: докторат 1) науковий,
2)професійний, 3) промисловий.
2.б. зміни ставлення роботодавців до фахівців з докторським
ступенем:
75% опитаних роботодавців: фахівці із PhD суттєво впливають на
якість виробничих процесів,
20% : втрата фахівців із PhD може мати катастрофічні наслідки для
виробництва
Джерело: EUA-CDE Annual Meeting (2019).
Retrieved from: https://eua.eu/events/32-2019-eua-cde-annual-meeting.html).

3. Посилення уваги розробників PhD-програм до розвитку у аспірантів
соціально значимих компетентностей та особистісних якостей
Джерело: EUA-CDE Annual Meeting (2019). Retrieved from: https://eua.eu/events/32-2019-eua-cde-annual-meeting.html).

3.а. соціально значимі компетентності та особистісні якості
Джерело: EUA-CDE Annual Meeting (2019). Retrieved from: https://eua.eu/events/32-2019-eua-cde-annual-meeting.html

3.b.Оцінка різними групами працедавців професійних якостей PhD
Джерело: EUA-CDE Annual Meeting (2019). Retrieved from: https://eua.eu/events/32-2019-eua-cde-annual-meeting.html

• Аналітичні уміння
• Навички розв’язання
проблем
• Вмотивованість
• Навички
менеджменту проектів

• Міжособистісне
спілкування
• Лідерство
• Обізнаність у
комерції

Група 1 – активно
орієнтуються на PhD як
на робочу силу
Група 2 – проявляють
інтерес до PhD

Група 3 – іноді
проявляють
uh інтерес та
наймають на роботу
Група 4 - не
проявляють інтересу
до PhD як до робочої
сили

4.
Розвиток
відкритих
освітньо-наукових
просторів
(міжнуніверситетського, національного, міжнародного)
• Кількісне та якісне розширення інформаційних та методичних
ресурсів для докторської підготовки та реалізації власних
наукових проектів;
• нові можливості для залучення до колективних наукових
програм провідних вишів світу;
• можливість, право та зобов’язання кваліфікованої й
компетентної участі у подальшому розвитку контенту відкритих
просторів (репозитарії, блоги тощо);
• поширення мереж випускників докторських програм
(наприклад, на базі Linkedin ), що є корисними у питаннях
розширення професійних контактів, подальшого
працевлаштування та професійного розвитку осіб, що
набувають ступінь PhD.

5. Трансформація моделей керівництва дисертаційними роботами

від моделі індивідуального керівництва (модель «майстер-учень»
(master–apprentice model),
до моделей групового керівництва (модель спільного
керівництва (collaborative cohort model),
та моделі «дисертаційний дім» (dissertation house model), що
передбачає співробітництво докторанта з кількома керівниками в
рамках міждисциплінарного дослідження
Колективне
(колаборативне)
наукове
керівництво
урізноманітнює наукові контакти здобувача, однак ускладнює
його звітність, вимагає від усіх представників так званого
«дисертаційного дому» і, зокрема, від молодого дослідника,
відповідальної взаємодії та дотримання етики наукових
відносин.

6. Перетворення університету на дружню до молодого науковця
екосистему, яка має інклюзивний характер як у науковому,
інноваційному, освітньому, так і у соціальному вимірах

Інклюзивний соціальний вимір екосистеми університету
передбачає :
• залучення здобувачів PhD-ступеня до широкого
різноманіття внутрішньо- та зовнушньоінституційних
програм, спрямованих на задоволення соціальних потреб
членів університетської та місцевої громад.
• Аспірант є рівноправним членом університетської та
місцевої громад, що виконує не тільки функції суб᾿єкта
реалізації соціальних програм, але й їх об᾿єкта;
• потреби забезпечення матеріального благополуччя,
фізичного та психічного здоров᾿я, подальшого
працевлаштування аспіранта перебувають у колі постійної
уваги університетської громади.

7. Проблеми ефективного працевлаштування випускників PhD-програм
компетентності потрібні для працевлаштування / компетентності отримані
(Джерело: European Science Foundation - Science Connect, 2017 Tallinn
EUA-CDE Annual Conference )
Критична аналітика
Розв’язання проблем
Ефективна комунікація
Знання предмета
Методологічна підготовка
Гнучкість
Робота в команді
Менеджмент проектів
Креативність
Робота в мережах
Знання мов
Управління кар’єрою
Інноваційність

Компетентності
потрібні
для роботи

Лідерство

Працевлаштування
Інтелектуальна власність
Підприємливість

Компетентності,
здобуті під час
засвоєння докторської
програми

висновки
Потребують подальшого осмислення:
• потреби ринку праці в фахівцях зі ступенем PhD;
• дизайн освітніх програм підготовки PhD;
• Підходи до визначення проблематики наукових досліджень,
що відповідає потребам сталого розвитку суспільства;
• соціальні потреби здобувачів та випускників докторських
програм;
• умови розвитку академічної громади як інклюзивного
освітнього та наукового середовища.
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