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Освітянська,  наукова,  інноваційна діяльність  університету  спрямована

на підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації у докторантурі,

аспірантурі та ад’юнктурі, спроможних генерувати нові знання, виконуючи

фундаментальні та прикладні дослідження. 

Підготовка  кадрів  вищої  кваліфікації  здійснюється  на  186  кафедрах

7 інститутів  та  13  факультетів  університету  за  166  науковими

спеціальностями,  що  складає  38%  від  загальної  кількості  наукових

спеціальностей в Україні. 

Слайд 1.
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В  докторантурі  університету  перебувають  124  докторанти  (13%  від

загальної  кількості  докторантів  в  Україні),  в  аспірантурі  навчаються  1631

аспірант: 1165 – з відривом та 466 – без відриву від виробництва (9% від

загальної кількості аспірантів в Україні) та 14 ад’юнктів. 

Слайд 2.

Слайд 3.
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Стратегічна  програма  розвитку  Університету  передбачає  щороку

збільшувати  обсяги  державного  замовлення  на  підготовку  докторантів  та

аспірантів  в середньому на 5%, однак ситуація  в країні  не завжди сприяє

здійсненню цих амбітних планів.

Передова  роль  університету  серед  вищих  навчальних  закладів  в

підготовці  кадрів  вищої  кваліфікації  підтверджується  наданням  широкого

спектру освітніх послуг в 20 галузях наук, в той час як в Україні підготовка

докторантів та аспірантів здійснюється за 27 галузями наук. 

Наукове  консультування  докторантами  та  наукове  керівництво

аспірантами здійснюють 518 докторів  наук (серед  яких 52 –  академіки та

члени-кореспонденти НАН України та галузевих академій) та 189 кандидатів

наук, які мають дозвіл Вченої ради університету на керівництво. 

Слайд 4. 

Вступна  кампанія  до  докторантури,  аспірантури  та  ад’юнктури  в

2014 році була проведена організовано, професійно, відповідально.

Основні особливості вступної кампанії полягають в наступному:

1. План  прийому  до  докторантури  складав  29 місць;  подано  46 заяв,

загальний  конкурс  до  докторантури  склав  1,6  особи  на  місце.  Конкурс

3 особи на місце був на факультеті кібернетики, географічному факультеті, а
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2 особи на місце – на факультеті психології, історичному та філософському

факультетах. Жодної  заяви не подано на хімічний факультет та факультет

радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

План  прийому  до  аспірантури  складав  –  409  місць  в  т.ч.:  329 –

з відривом від виробництва,  80 – без відриву від виробництва. Подано заяв

для вступу до аспірантури: всього – 602 (загальний конкурс – 1,5 особи на

місце), в тому числі:  461 – з відривом від виробництва та 141 – без відриву

від виробництва. 

План  прийому  до  ад’юнктури,  затверджений  Міністерством  оборони

України,  складав  3  місця.  До  ад’юнктури  університету  подано  4  заяви

(конкурс – 1,3 особи на місце).

Найвищий конкурс серед вступників до аспірантури був на юридичні

(2,8 особи на місце), економічні (2,2 особи на місце), психологічні (1,5 особи

на місце), соціологічні (1,8 особи на місце), політичні (2,1 особи на місце),

філологічні (1,5 особи на місце) спеціальності.Слайд 5.
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На деякі наукові спеціальності конкурс сягав від 2-х до 4-х осіб на місце,

зокрема:  08.00.08  гроші,  фінанси  і  кредит  (економічний  факультет);

27.00.01 теорія та історія соціальних комунікацій, 10.02.16 перекладознавство

(інститут  філології);  11.00.02  економічна  та  соціальна  географія

(географічний  факультет);  12.00.03  цивільне  право  та  цивільний  процес,

сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.07 адміністративне право і

процес;  фінансове  право;  інформаційне  право   (юридичний  факультет);

19.00.05  соціальна  психологія;  психологія  соціальної  роботи  (факультет

психології);  12.00.11  міжнародне  право,  23.00.04  політичні  проблеми

міжнародних  систем  та  глобального  розвитку  (інститут  міжнародних

відносин) та інші.
В  цьому  році  низький  конкурс  був  на  багатьох  природничих

факультетах, зокрема: на хімічному факультеті (конкурс 0,8 особи на місце),

факультеті  інформаційних  технологій  (1,0  особи  на  місце),  на  механіко-

математичному, факультеті кібернетики, факультеті радіофізики, електроніки

та  комп’ютерних  систем,  в  ННЦ  «Інститут  біології»,  –  конкурс  сягав

1,1 особи на місце. В той же час необхідно відзначити той факт, що зросла

кількість заяв на деякі спеціальності фізичного факультету («оптика, лазерна

фізика»,  «фізика  твердого  тіла»),  радіофізичного  факультету  (радіофізика),

геологічного факультету (геофізика), інституту високих технологій («фізика

напівпровідників і діелектриків», «молекулярна біологія») тощо.

2. У 2014 році на високому рівні залишається якісний склад вступників

до докторантури, аспірантури та ад’юнктури.

Всі вступники до докторантури мали не менше 10 публікацій у фахових

виданнях  з  теми  майбутньої  дисертації  після  захисту  кандидатської

дисертації, в тому числі по 2-3 статті, опубліковані у закордонних виданнях.

Дещо збільшилась кількість заяв, поданих вступниками до докторантури на

природничі спеціальності: від 10 заяв у 2013 році до 12 заяв у 2014 році; а

також збільшилась кількість заяв від працівників університету: у 2013 році –

10 заяв, у 2014 році – 14 заяв.
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Серед вступників до аспірантури: 521 – випускник нашого Університету,

що  становить  87%  від  загальної  кількості  вступників,  в  тому  числі

236 магістрів, що мають диплом з відзнакою та рекомендацію Вченої ради

факультету (інституту) до аспірантури.

З  кожним  роком  збільшується  кількість  заяв  до  аспірантури  від

випускників інших вищих навчальних закладів (від 67 у 2011 році до 81 у

2014 році, з яких 72 особи рекомендовані до зарахування в аспірантуру).
Достатньо високим залишається відсоток вступників до аспірантури, які

мають наукові публікації та брали участь у роботі конференцій (від 384 осіб

у 2011 році до 486 осіб у 2014 році). 

Слайд 6.

3. У 2014 році вперше за останні роки кількість вступників, зарахованих

до аспірантури за  державним замовленням з  природничих спеціальностей,

майже  досягла  кількості  вступників,  зарахованих  на  соціогуманітарні

спеціальності  (на  природничі  спеціальності  зараховані  200  осіб,  на

соціогуманітарні – 209 осіб). 
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Слайд 7.

4. Потрібно  відзначити,  що  чітко  та  злагоджено  працювали

екзаменаційні комісії на всіх факультетах та в інститутах, в тому числі і під

час  прийому  вступних  іспитів  з  іноземної  мови.  Мали  місце  поодинокі

випадки, коли члени екзаменаційних комісій по прийому вступного іспиту з

англійської мови зазнавали впливу зацікавлених осіб на хід іспитів. Для того,

щоб  позбутися  можливих  впливів,  доцільно  на  наступний  рік  в  інституті

філології  створити  лише  дві  екзаменаційні  комісії  по  прийому  вступного

іспиту з англійської мови: одну – для природничих факультетів, іншу – для

соціогуманітарних;
5. Результати  вступних  випробувань  з  іноземної  мови  в  цьому  році

показали  недостатній  рівень  володіння  іноземною  мовою  майбутніми

науковцями.  Значна  частина  вступників  до  аспірантури  на  факультетах/в

інститутах, зокрема – хімічного (9 осіб), ННЦ «Інститут біології» ( 18 осіб),

ННІ «Інститут геології (7 осіб), факультету психології (12 осіб), факультету

соціології (9 осіб) отримали на вступному іспиті з англійської мови оцінку

«задовільно»;
6. 29 вступників до аспірантури склали кандидатські іспити з філософії

та  іноземної  мови  (а  два  вступники  юридичного  факультету  склали  і

кандидатський іспит зі спеціальності). Відповідно до нормативних
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документів оцінки за кандидатські  іспити були зараховані  як вступні.  Для

забезпечення прозорості, відкритості та з метою створення рівних умов для

всіх  вступників,  доцільно  запровадити  в  університеті,  який  має  статус

самоврядного,  автономного,  дослідницького,  національного  Університету,

новий  порядок  допуску  до  складання  вступних  іспитів  зі  спеціальності,

філософії та іноземної мови. Цей порядок полягатиме в наступному: 
- вступні  іспити  зі  спеціальності,  філософії  та  іноземної  мови

зобов’язані  складати  і  ті  вступники,  які  до  вступу  в  аспірантуру  та

ад’юнктуру заздалегідь склали кандидатські іспити з цих дисциплін, 
- кандидатські іспити аспіранти та ад’юнкти університету складають за

місцем навчання.

7. Державне  замовлення  на  підготовку  кадрів  вищої  кваліфікації  у

докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі університет виконав. 

До докторантури зараховані 12 працівників університету; 14 працівників

інших  вищих  навчальних  закладів;  3  наукові  співробітники  академічних

інститутів НАН України.

До аспірантури за державним замовленням зараховані  409 вступників

(329  –  з  відривом  та  80  без  відриву  від  виробництва);  за  контрактом

зараховані 52 вступники економічного та юридичного факультетів, інституту

міжнародних відносин.

Університет отримав замовлення на підготовку кадрів в аспірантурі від

516  організацій  та  установ  державної  форми  власності;  40  вступників  до

аспірантури факультети/інститути планують залишити для власних потреб.

До ад’юнктури зараховані 3-и ад’юнкти.

В цілому по країні має місце тенденція до зменшення кількості місць за

державним  замовленням  як  в  системі  МОН  Україні,  так  і  в  науково-

дослідних інститутах. Зокрема, у 2014 році план прийому до докторантури та

аспірантури Університету було зменшено в середньому на 20%.
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Слайд 8.

Підбір кадрів до вступу в докторантуру та аспірантуру поряд з такими

формами  діяльності,  як  постійний  моніторинг  результативності  наукового

керівництва, підвищення ролі та значення атестаційних процесів, контроль за

виконанням індивідуальних планів роботи кожного докторанта та аспіранта

сприяють  підвищенню  ефективності  роботи  докторантури  та  аспірантури.

Якщо  середня  ефективність  роботи  докторантури  та  аспірантури  вищих

навчальних  закладів  України  становить,  відповідно,  32,5 % і  28,9 %,  то  в

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ефективність

діяльності  докторантури  та  аспірантури  вдвічі  вища:  62 %  і  60 %;

ефективність  ад’юнктури  –  100 % (Державна  служба  статистики  України.

Підготовка наукових кадрів у 2013 році. Статистичний бюлетень. К. 2014 р.).

Проведений  порівняльний  аналіз  діяльності  аспірантури  та

докторантури вузів України та Київського національного університету імені

Тараса  Шевченка  за  галузями  знань  у  2013/14  н.р.  свідчить  про  суттєве

підвищення ефективності роботи докторантури та аспірантури університету

порівняно із загальнонаціональними показниками.
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Діаграми  засвідчують  високу  результативність  захистів  дисертацій

випускниками  докторантури,  аспірантури  та  ад’юнктури  університету  в

галузі  технічних,  фізико-математичних,  біологічних,  геологічних,

географічних,  економічних,  філософських,  юридичних,  історичних,

психологічних, політичних наук, наук у сфері соціальних комунікацій.

Слайд 9.

Слайд 10.

Впродовж  2000-2014  року  випускниками  аспірантури  та  ад’юнктури

університету  захищені  3063  кандидатські  дисертації.  Найбільша  кількість
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дисертацій  аспірантами  та   ад’юнктами  захищена  в  галузі  фізико-

математичних  наук  (482  кандидатські  дисертації),  філологічних  наук

(428 кандидатських  дисертацій),  філософських  наук  (279  кандидатських

дисертацій),  історичних  наук  (281  кандидатська  дисертація),  економічних

наук  (263  кандидатські  дисертації),  біологічних  наук  (226  ка  ндидатських

дисертацій). 

Слайд 11.

За такий же період випускниками докторантури університету захищені

296 докторських дисертацій. Найбільша кількість дисертацій докторантами

захищена  в  галузі  філологічних  наук  (61  докторська  дисертація),  фізико-

математичних  наук  (44  докторські  дисертації),  філософських  наук

(32 докторські дисертації), економічних наук (27 докторських дисертацій). 
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Слайд 12.

На кожному факультеті/в інституті усвідомлюють необхідність переходу

від нарощування кількісних показників до забезпечення якості у підготовці

докторів та кандидатів наук: наскільки той чи інший дисертаційний проект

збагатив  вітчизняну  науку  і  який  має  соціально-економічний  ефект  від

впровадження.

На  жаль,  в  Університеті  не  в  повній  мірі  використовується  науковий

потенціал  аспірантів.  Після  захисту  дисертації  (або подання  дисертації  до

спецради, чи навіть рекомендації кафедрою дисертації до захисту) аспірант

випадає  з  поля  зору  університету,  а  потрібно  було  б  залишити  його  на

науковій темі для продовження досліджень.

Для  надання  допомоги  докторантам,  аспірантам  і  ад’юнктам  в

організації  навчально-наукової  діяльності  створений  організаційно-

методичний портал «Докторантура. Аспірантура. Ад’юнктура.», на якому всі

бажаючі  можуть  черпати  будь-яку  інформацію:  починаючи  від  паспорта

наукової  спеціальності,  наявності  спеціалізованих учених рад,  всіх  зразків
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атестаційних документів, розкладів занять, програм спецкурсів, вітчизняних і

закордонних  наукових  видань,  і  завершуючи  переліком  документів,  які

подаються до спецради і навіть зразком рішення кафедри про рекомендацію

дисертації до захисту. На сайті розташовані аналітичні матеріали, рейтинги

викладачів та науковців університету в підготовці кадрів вищої кваліфікації

тощо.

Слайд 13.

Діяльність університету має багатопрофільний характер, тому сьогодні

створюються  системи  керування  ВНЗ  на  основі  сучасних  інформаційних

технологій.  Відділом  докторантури  та  аспірантури  університету  створена

база даних «Докторант. Аспірант. Здобувач.», яка дає можливість інтегрувати

дані   про  аспірантів,  докторантів,  ад’юнктів,  здобувачів  та  їх  наукових

керівників в різноманітні інформаційні та статистичні звіти.  Базу даних та
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організаційно-методичний  портал  можна  вважати  складовими

функціональними підсистемами «Електронного університету». 

Слайд 14.

До  стратегічних  завдань,  які  стоять  перед  Університетом  в  галузі

підготовки кадрів вищої кваліфікації, відповідно до прийнятого Закону «Про

вищу освіту» належить розробка «Стандарту підготовки докторів філософії у

Київському  національному  університеті  імені  Тараса  Шевченка»,  в  основі

якого буде покладена нова модель побудови освітньо-наукових докторських

програм. 

Перед Університетом постає завдання розробити структуру докторських

програм, зокрема:

• розробити за кожною спеціальністю навчальний план, який визначає

перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність їх

вивчення,  форми  проведення  навчальних  занять  та  їх  обсяг,  графік

навчального  процесу,  форми  поточного  і  підсумкового  контролю.  Для
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конкретизації  планування  навчального  процесу  на  кожний навчальний рік

скласти робочий навчальний план;

• розробити  критерії  управління  навчальним  процесом  (звітність  за

аудиторними  заняттями,  оцінка  підготовки  обґрунтування  дисертаційної

роботи,  стану  виконання  наукового  дослідження  та  його  апробації,

підготовки наукових публікацій);

• науково-педагогічним  та  науковим  працівникам  Університету

розробити  і  впровадити  в  навчальний  процес  нові  міждисциплінарні  та

спеціальні курси докторської підготовки; 

• розробити  нові  форми  атестації  упродовж  терміну  докторської

підготовки;

• розробити  і  впровадити  систему  контролю  якості  до  докторських

програм.


