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Підготовка докторів філософії. ВСТУП.
На етапі подачі заяв вступників є важливим:

1. Відповідність наукового керівника вимогам (таблиця відповідності керівників 7 
підпунктам п.30 ЛУ із обов’язковими публікаціями WoS/Scopus). Картка самоаналізу 
кожним НПП заповнюється двічі на рік (на 01.10 і на 30.04);

2. Відповідність наукових інтересів вступника і потенційного наукового керівника (шляхом 
співбесіди і формування таблиці відповідності, що наповнюється протягом всього періоду 
навчання аспіранта);

3. Здатність створити спеціалізовану вчену раду для разового захисту вступника (таблиця 
відповідності публікаційної активності потенційних внутрішніх рецензентів і голови 
спеціалізованої вченої ради для разового захисті). 

4. Специфіка контингенту : викладачі та співробітники ЗВО України, практики (судді, 
психологи, керівники підприємств), Громадські діячі, держслужбовці, представники бізнес-
спільноти, депутати ВРУ, обласних і міських рад;  консультант Європарламенту тощо.

5. Наукові керівники : 81 доктор наук, професори; провідні доценти.



Підготовка докторів філософії. ВСТУП.



Підготовка докторів філософії. Навчання.
Протягом перших двох місяців навчання затверджуємо:

1. Наукового керівника (-ів), тему, індивідуальну траєкторію навчання і
дослідження, академічний календар підготовки доктора філософії, участь у
наукових групах, проєктній діяльності кафедри/факультету/Університету.

2. «Навчання через дослідження» і проєктна діяльність (менторство аспірантів).

3. Відповідність НПП дисциплінам, що вони забезпечують (квітень-травень щороку).

4. Англомовні ОК.

5. Практика викладача-дослідника.

Особливості: подвійне керівництво; широкий формат публічних атестацій;
індивідуальна траєкторія навчання за межами Університету (включене навчання і
неформальна освіти (навчальні модулі провідних європейських університетів) і
перезарахування результатів навчання.



НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

https://science.donnu.edu.ua/uk/

https://www.donnu.edu.ua/uk/pidvishhennya-rivnya-ekspertno-analitichnoyi-
spromozhnosti-vinnitskoyi-oblasti/

https://science.donnu.edu.ua/uk/
https://www.donnu.edu.ua/uk/pidvishhennya-rivnya-ekspertno-analitichnoyi-spromozhnosti-vinnitskoyi-oblasti/


ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОННУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА



Підготовка докторів філософії. Наука.
1. Наукові школи, теми, продукти, комерціалізація, патенти.

2. Публікаційна активність та можливості використання експериментальної бази
партнерів. Інтеграція до міжнародних і вітчизняних мереж дослідників.

3. Проміжні публічні атестації з презентацією результатів наукових розвідок
(іноземною мовою у тому числі). Попередня експертиза і захист кваліфікаційної
наукової роботи.



18 разових рад: 2 (035), 5 (051), 2 (052), 12 (081), 1 (102), 
2(292)

Подано до розгляду 9 докторських і 8 кандидатських.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації у 2019 – 2021рр.

Захищено 
57

дисертацій

11 докторів 
наук

28 
кандидатів 

наук

24 
докторів 
філософії



ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

http://www.donnu.edu.ua

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

http://www.donnu.edu.ua

Перший випуск 2016 р.н. здобувачів ступеня

доктора філософії

Практика подвійного наукового керівництва із залученням

фахівців Європейських університетів

на спеціальностях 052 «Політологія» і 292 «Міжнародні економічні відносини»



Особливості діяльності спеціалізованих вчених рад для 
разового захисту  ДонНУ імені Василя Стуса :

• Здатність формувати СВР для разового захисту на етапі зарахування
здобувача зміцнює ефективність аспірантури та академічну
репутацію ЗВО.

• Акредитована аспірантура збільшує запит на створення
спеціалізованих вчених рад для разового захисту випускників
освітньо-наукових програм інших ЗВО України.

• Соціальний капітал наукових шкіл, що має наступні результати:

- подвійне наукове керівництво;

- залучення іноземних опонентів та аспірантів – громадян інших
держав;

- широка географія опонування штатних НПП Університету.



Перелік закладів вищої освіти та наукових установ
України, в яких створено СВР для разового захисту за

участю НПП ДонНУ імені Василя Стуса у 2021 році

Назва установи Кількість СВР (10), спеціальність

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

1 (Право)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 (Політологія)

Уманський національний університет садівництва 2 (Економіка)

Київський національний торговельно-економічний університет 1 (Економіка)

Львівський національний аграрний університет 1 (Економіка)

Національний університет «Львівська політехніка» 1 (Політологія)

Національний університет «Одеська юридична академія» 1 (Політологія)

Державний університет «Житомирська політехніка» 1 (Менеджмент)

Київський національний університет будівництва і архітектури 1 (Комп’ютерні науки)



Вкладка «Експерту з якості вищої освіти» містить аналіз діяльності та нормативні документи
закладу вищої освіти в розрізі критеріїв оцінювання якості освітньої програми Національного
агентства (https://www.donnu.edu.ua/uk/ekspertu-z-yakosti-vyshhoyi-osvity/)

Вкладка «Акредитація освітніх програм» на головній сторінці сайту Університету містить
відомості про самооцінювання ОНП, програми проведення акредитаційних експертиз
(https://www.donnu.edu.ua/uk/akredytacziya-osvitno-naukovyh-program/)

Вкладка «Акредитація» на підсайтах факультетів/кафедр містить всю інформацію про
реалізацію освітньої програми: документальний супровід, кадрове забезпечення, здобутки та
досягнення здобувачів та викладачів тощо (https://fiat.donnu.edu.ua/akredytacziya/)

Профайли науково-педагогічних працівників розміщені у відкритому доступі та містять
інформацію про академічну та професійну активність НПП, зокрема список наукових праць
(http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt#search)

https://www.donnu.edu.ua/uk/ekspertu-z-yakosti-vyshhoyi-osvity/
https://www.donnu.edu.ua/uk/akredytacziya-osvitno-naukovyh-program/
https://fiat.donnu.edu.ua/akredytacziya/
http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt#search


Профілі дослідників



Етапи підготовки і проходження ЗВО зовнішнього оцінювання 
(акредитації Нацагенством). 15 кроків:

І етап (підготовчий)

1. Проведення аудиту:

локальної нормативно-правової документації закладу вищої освіти щодо організації та
провадження освітньої діяльності;

освітніх програм (у т.ч. навчальних та робочих навчальних планів), протоколів щодо їх
моніторингу та громадського обговорення, аудит протоколів засідань кафедр, вчених рад
факультетів, Ради з якості вищої освіти, Вченої ради Університету щодо затвердження ОНП та
НП;

навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності, у т.ч. робочих програм та
силабусів навчальних дисциплін/практик, індивідуальних планів здобувачів усіх рівнів освіти
і форм навчання, наповнення курсів на платформах, прозорість оцінювання;

особових справ здобувачів вищої освіти, наказів щодо складу здобувачів вищої освіти (у т.ч.
наказів щодо участі у програмах академічної мобільності, паралельного навчання,
перезарахування результатів навчання отриманих в інших закладах вищої освіти), відомостей
успішності тощо.



І етап (підготовчий)
2. Проведення аналізу кадрового складу науково-педагогічних працівників, які
забезпечують освітню діяльність на програмі, що акредитується:

• реалізація індивідуальних траєкторій розвитку НПП;

• відповідність діяльності НПП Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності; додатково відповідність наук.кер-в/консультантів
аспірантів/докторантів вимогам локальних документів;

• відповідність академічної та професійної активності науково-педагогічних
працівників дисциплінам, що вони викладають.

3. Проведення аналізу сайту закладу вищої освіти щодо актуальності
представленої інформації, підсайтів факультетів/кафедр, профайлів НПП.



ІІ етап (основний)
1. Розміщення на офіційних ресурсах закладу вищої освіти:

• всіх затверджених освітніх програм та відповідних навчальних планів;
• інформації щодо моніторингу та громадського обговорення освітніх програм.

2. Розробка та розміщення на офіційному сайті закладу вищої освіти вкладки
«Експерту з якості вищої освіти», що містить аналіз діяльності та нормативні
документи закладу вищої освіти в розрізі критеріїв оцінювання якості освітньої
програми Національного агентства.

3. Підготовка структурними підрозділами закладу вищої освіти загальної
інформації, що може бути використана Гарантом при підготовці відомостей про
самооцінювання ОП.

4. Підготовка попередньої редакції «Відомостей про самооцінювання освітньої
програми».

5. Подання заяви на акредитацію освітньої програми до Національного агентства.



ІІІ етап (підсумковий)
1. Розробка та розміщення на підсайтах факультетів/кафедр вкладку «Акредитація», що

буде містити всю інформацію про реалізацію освітньої програми (документальний
супровід, кадрове забезпечення, здобутки та досягнення здобувачів та викладачів,
тощо).

2. Внесення коректив, оприлюднення на офіційному сайті закладу вищої освіти та
подання до Національного агентства «Відомостей про самооцінювання освітньої
програми».

3. Формування фокус-груп, що можуть брати участь у зустрічах з Експертною групою,
познайомити їх із філософією акредитації ОП, метою ЕГ, критеріями оцінювання ОП.

4. Погодження графіку онлайн-сесій акредитації з ЕГ. Забезпечення присутності всіх
членів фокус-груп на зустрічах.

5. Проведення самоаналізу роботи Гаранта, науково-педагогічних працівників,
структурних підрозділів під час проходження акредитації.

6. Розробка дорожньої карти щодо реалізації ЗВО зауважень та рекомендацій Експертної
групи та Галузевої експертної ради.

7. Поширення кращих практик ОП, що пройшла акредитацію.



Процедура моніторингу і громадського обговорення ОП

 Моніторинг ОП (лютий – березень щороку). Внутрішнє розпорядження деканів ф-в, що містить заходи
моніторингу, дати і відповідальних. Продукт моніторингу – оновлений проєкт ОП або експертний висновок
про відповідність чинної редакції ОП акредитаційним вимогам, Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності, Стандартам вищої освіти, НРК України, ЄПВО.

 Громадське обговорення проєктів ОП (березень-квітень щороку)

https://www.donnu.edu.ua/uk/proyekty-osvitnih-program/

Результати громадського обговорення https://www.donnu.edu.ua/uk/rezultaty-gromadskogo-
obgovorennya/

 Експертиза ОП комітетами Ради з якості вищої освіти Університету

 Затвердження Вченою Радою Університету освітніх програм.

 Реалізація ОП

https://www.donnu.edu.ua/uk/proyekty-osvitnih-program/
https://www.donnu.edu.ua/uk/rezultaty-gromadskogo-obgovorennya/


ІНДИКАТОРИ АНАЛІЗУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

1. Динаміка контингенту спеціальностей і ОП Університету:

2.  Аналіз конкурентного середовища ОП Університету: цінова політика, привабливість ОП, 

унікальність ОП.

3. Частка працевлаштованих за фахом випускників спеціальностей Університету як показник їх

успішності.

4. Відповідність керівників спеціальностей, гарантів і членів проєктних груп ОП ліцензійним 

умовам провадження освітньої діяльності та локальним вимогам.

5. Виконання Ліцензійних умов НПП Університету, які реалізують ОП.

6. Відповідність НПП освітнім компонентам ОП.

7. Позиції НПП за результатами внутрішнього рейтингування та опитування здобувачів щодо

якості викладання дисциплін в розрізі ОП.

8. Академічний потенціал спеціальностей: наявність фахового видання (категорії А / Б) Університету; 

практика подвійного керівництва із залученням іноземних професорів; залучення викладачів-візитерів для 

викладання на ОП; опонування дисертацій і кваліфікаційних наукових праць; проєктна наукова діяльність; 

наявність спеціалізованих вчених рад; практика мобільності  здобувачів/викладачів.



Сильні 

Одночасно є «ресурсоутворюючими», рентабельними, 
відносяться до національного або регіонального лідера, 
характеризуються зростаючим або стабільним попитом

Іміджеві

Англомовні, ключові або стратегічно важливі для 
Університету. Незалежно від їхньої рентабельності та 
конкурентної позиції, стійкості попиту, повинні бути 

збережені та мати право на підтримку через провідні 
позиції в рейтингах, опитуваннях, показниках 

працевлаштованості випускників, академічного 
потенціалу.

Інвестиційні 

Навіть в разі її поточної нерентабельності, є
регіональним претендентом або має зростаючий в 
регіоні попит та потенціал покращити конкурентну

позицію на регіональному ринку. В якості «інвестицій» 
можуть розглядатися маркетингова підтримка, кадрова

підтримка, «ціновий демпінг», заохочення НПП.   

Слабкі

Мають малий вплив на доходи Університету, 
нерентабельні, є регіональними аутсайдерами та 
характеризуються спадаючим попитом, слабким

кадровим забезпеченням. Рекомендоване закриття.

Матриця 
розподілу ОП 

усіх рівнів



ДОННУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР ОСВІТИ ТА НАУКИ, ЯКИЙ 
КЕРУЄТЬСЯ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ ЯК СУСПІЛЬНОЮ ЦІННІСТЮ



Дякую за увагу!


