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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю забезпечення оволодіння випускниками 

освітньо-наукових програм доктора філософії методології педагогічної діяльності. Метою статті 
є характеристика педагогічного складника освітньо-наукових програм підготовки доктора 
філософії. Досягнення мети статті уможливило використання загальнонаукових методів: аналізу, 
синтезу, порівняння, конкретизації, узагальнення, контент-аналізу для виокремлення та 
характеристики особливостей формування здатності до викладання здобувачів вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня в освітньому процесі сучасних закладів вищої освіти. 
Обґрунтовано важливість формування викладацької компетентності в контексті дотримання 
положень нормативно-правових документів підготовки докторів філософії, дескрипторів 
Національної рамки кваліфікацій, методичних рекомендацій для розроблення стандартів вищої 
освіти та професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладу вищої освіти». 
Наголошено, що нормативно передбачено наявність в освітньо-науковій програмі підготовки 
доктора філософії відповідних компетентностей, програмних результатів навчання та освітніх 
компонентів, спрямованих на його становлення як науково-педагогічного працівника високої 
кваліфікації. Акцентовано, що формування педагогічного складника освітньо-наукової програми 
підготовки доктора філософії узалежнене від політики закладу вищої освіти, який визначає обсяг 
педагогічної (викладацької) практики, встановлює дисципліни пререквізити. Окреслено можливості 
неформальної освіти для розвитку викладацької компетентності майбутніх докторів філософії. 
Подано висновок про роль і значення педагогічного складника освітньо-наукових програм підготовки 
доктора філософії. 

Ключові слова: викладацька діяльність, освітньо-наукова програма, методологія педагогічної 
діяльності, викладацька компетентність, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 
професійний стандарт, формальна освіта, неформальна освіта. 

 

 
Вступ. В академічних колах нині тривають дискусії про педагогічний складник освітньо-наукових 

програм підготовки доктора філософії, формування викладацької компетентності, набуття якої 
уможливлює ефективну науково-педагогічну діяльність здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня, 
незалежно від спеціальності. Актуалізації дискусії сприяють численні вебінари для гарантів освітніх 
програм, експертів, організовані Національним агентством забезпечення якості вищої освіти у 2018–
2021 рр., висновки експертних груп та результати акредитаційних експертиз, науково-комунікаційні 
заходи тощо. Науковці одностайно стверджують про необхідність належної педагогічної підготовки 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня, яка гарантуватиме їхню успішну професійну 
викладацьку діяльність. Проте у практиці закладів вищої освіти непоодинокими є випадки, коли «освітні 
програми містять лише освітній компонент «Педагогічна (викладацька) практика», метою якої є 
практичне закріплення теоретичного складника, водночас цей освітній компонент не забезпечений 
дисципліною пререквізитом» (Про забезпечення, 2021). 
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Проблема підготовки докторів філософії стала предметом досліджень О. Дубасенюк, 
Ю. Козловського, В. Меняйло, Н. Мукан, А. Сбруєвої, Н. Сидорчук та ін. У публікаціях із питань 
проведення педагогічної (асистентської, викладацької) практики М. Вовк, С. Ніколаєвою, І. Олійник 
схарактеризовано особливості формування здатності до викладання у здобувачів вищої освіти у 
процесі реалізації освітньо-наукових програм закладами вищої освіти та науковими установами. У 
попередніх публікаціях (Кірдан, 2020; Kirdan, 2020; Kirdan, 2021; Komisarenko, 2019) схарактеризовано 
освітній компонент «Методика викладання у вищій школі» як складник підготовки доктора філософії, 
теоретично обґрунтовано трансформацію системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. У 
монографії «Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників 
університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки» спроєктовано професійні профілі науково-
педагогічних працівників відповідно до кваліфікаційних рівнів (Теоретичні основи, 2020). У працях 
зарубіжних дослідників (Dominelli, 2007; Shaw, 2007; А. Barnard, J. Scourfield, 2008) схарактеризовано 
методологію розроблення і організацію докторських програм тощо.  

Мета та завдання дослідження. Мета статті – схарактеризувати педагогічний складник 
освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії. Досягнення мети статті уможливило 
використання загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, порівняння, конкретизації, узагальнення, 
контент-аналізу. 

Результати дослідження. Нині стандарти вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня 
відсутні. Згідно чинного законодавства за відсутності стандартів вищої освіти для визначення змісту і 
обсягу педагогічного складника у процесі проєктування, перегляду / оновлення освітньо-наукових 
програм доцільно керуватися такими документами:  

1. Законом України «Про вищу освіту», відповідно до якого «третій (освітньо-науковий) рівень 
вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та / або 
дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а 
також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення» (Про вищу освіту, 2014). 

2. Національною рамкою кваліфікацій для 8-го кваліфікаційного рівня.  
3. Методичними рекомендаціями для розроблення стандартів вищої освіти (редакції 2017, 2019, 

2020 рр.).  
4. Професійним стандартом на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (Професійний 

стандарт, 2021).  
Зауважимо, що до автономного права закладів вищої освіти належить визначення назв, змісту та 

обсягу освітніх компонентів педагогічної підготовки майбутніх докторів філософії. Однак незалежно від 
їхньої спеціальності, керуючись нормами п. 25 постанови КМУ № 261 «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 
(наукових установах)», заклади вищої освіти мають ураховувати, що «протягом строку навчання в 
аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової 
програми, зокрема здобути теоретичні знання, вміння, навички та інші компетентності, достатні для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та / або дослідницько-
інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності» (Про 
затвердження Порядку, 2016).  

Отже, у нормативно-законодавчих документах передбачено наявність в освітньо-науковій 
програмі підготовки доктора філософії відповідних компетентностей, програмних результатів навчання 
та освітніх компонентів, спрямованих на оволодіння методологією педагогічної діяльності та його 
становлення як науково-педагогічного працівника високої кваліфікації. 

У професійному стандарті визначено перелік трудових функцій і професійних компетентностей 
відповідно до посад (Професійний стандарт, 2021: 5–16). Деталізуємо у табл. 1 трудові функції та 
професійні компетентності викладачів закладів вищої освіти, що працюють на посадах асистента, 
викладача, старшого викладача. 
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Таблиця 1 
Трудові функції та професійні компетентності викладачів закладів вищої освіти, що 

працюють на посадах асистента, викладача, старшого викладача  
[укладено за Професійним стандартом, 2021: 5-6] 

Трудові функції Професійні компетентності  
Розроблення та оновлення 

програм навчальних 
дисциплін, підготовка 

навчальних і методичних 
матеріалів. 

Здатність розробляти програму навчальної дисципліни або її 
складники, навчальні та методичні матеріали до них. 

Здатність оновлювати програму навчальної дисципліни відповідно 
до вимог внутрішньої системи забезпечення якості. 

Викладання, консультативна 
підтримка студентів. 

Здатність проводити навчальні заняття та забезпечувати 
досягнення запланованих результатів навчання з урахуванням 

індивідуальних особливостей та потреб студентів. 
Здатність консультувати студентів із предмета навчальної 

дисципліни відповідно до їхніх індивідуальних освітніх потреб. 
Здатність здійснювати індивідуальний супровід студента 

(наставництво, менторство) під час навчання. 
Оцінювання результатів 

навчання. 
Здатність розробляти критерії та обирати інструменти оцінювання. 

Здатність здійснювати об’єктивне оцінювання результатів 
навчання. 

Здатність надавати студентам зворотний зв'язок щодо результатів 
оцінювання та рекомендації щодо покращення результатів 

навчання.
Участь у роботі кафедри, 

інших колегіальних органів, 
професійних об’єднань, 
організація освітніх та 

наукових заходів.

Здатність готувати документи та матеріали до засідань кафедри, 
інших колегіальних органів, брати участь у нарадах, робочих 

групах, професійних об’єднаннях. 
Здатність готувати і проводити освітні й наукові заходи. 

Відповідно ст. 53 Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні працівники закладів 
вищої освіти «провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну 
діяльність», а їхній обов’язком, згідно зі ст. 58 є «забезпечення викладання на високому науково-
теоретичному і методичному рівнях навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю» (Про вищу освіту, 2014). 

Працевлаштування випускників освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
передбачене в закладах фахової передвищої та вищої освіти, інших установах та організаціях, що 
здійснюють підготовку фахівців у відповідній сфері діяльності. Окрім професійної діяльності за 
спеціальністю, професійна діяльність випускника такої освітньої програми відповідно до Національного 
класифікатора професій України (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) може провадитися на таких посадах: 2310 Викладачі закладів вищої освіти; 2322 Викладачі 
закладів фахової передвищої освіти та ін. 

Зважаючи на викладене вище, було виокремлено педагогічні компоненти у структурі освітньо-
наукових програм підготовки доктора філософії, які подано у табл. 2. 

Таблиця 2 
Педагогічний складник освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії  

[укладено на основі Професійного стандарту, 2021; МСКО 2011] 
Основні види  

науково-педагогічно 
діяльності 

Програмні результати навчання  

Професійна педагогічна компетентність: здатність до планування, організації, реалізації 
освітнього процесу та провадження науково-педагогічної діяльності в закладах фахової передвищої 
та вищої освіти відповідно до спеціальності здобувача вищої освіти третього (освітньо-наукового) 
рівня. 

Навчальна Здатність планувати, готувати й проводити в закладах фахової 
передвищої та вищої освіти навчальні заняття, консультації та 
здійснювати індивідуальний супровід здобувачів вищої освіти.
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Здатність здійснювати об’єктивне оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти.

Методична Здатність розробляти й оновлювати навчальні програми та навчально-
методичні матеріали для реалізації освітнього процесу в закладах 

фахової передвищої та вищої освіти. 
Здатність розробляти критерії та інструментарій оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти. 
Організаційна 

 
Здатність готувати документи й матеріали до засідань кафедри, інших 

колегіальних органів, нарад. 
Отже, педагогічна підготовка докторів філософії повинна бути спрямована на формування 

професійної педагогічної компетентності, що передбачає здатність до планування, організації, 
реалізації освітнього процесу та провадження науково-педагогічної діяльності в закладах фахової 
передвищої та вищої освіти відповідно до спеціальності здобувача вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня. До цілей навчання докторів філософії, окрім фундаментальної та спеціальної 
підготовки, доцільно внести формування здатності до здійснення науково-педагогічної діяльності, що 
охоплює освітню, методичну та організаційну діяльність. 

Зауважимо, що у 2019–2021 рр. проаналізовано досвід ЗВО України з досліджуваного питання, у 
тому числі під час роботи у складі експертних груп з акредитації освітніх програм. Проведений аналіз 
дозволяє констатувати, що за ознакою наявності / відсутності політики щодо педагогічного складника 
підготовки докторів філософії умовно ЗВО можна об’єднати у 3 групи. До першої варто зарахувати ЗВО, 
у яких наявна чітка політика щодо формування здатності до планування, організації, реалізації 
освітнього процесу та провадження науково-педагогічної діяльності здобувачами вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня, яку підкріплено відповідними професійними (фаховими, спеціальними) 
компетентностями, програмними результатами навчання в ОНП, відповідними їм обов’язковими 
освітніми компонентами та педагогічною (викладацькою, асистентською) практикою. До другої, умовно 
виокремленої нами, групи зараховуємо ЗВО, на інституційному рівні у яких є загальне бачення потреби 
підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня до провадження науково-
педагогічної діяльності, проте в освітніх програмах наявний лише обов’язковий компонент «Педагогічна 
(викладацька, асистентська) практика», а інші освітні компоненти, наприклад «Методика викладання у 
вищій школі», «Інноваційні технології навчання», «Освітні інновації», «Професійна компетентність 
викладача» тощо, є вибірковими. До третьої, умовно виокремленої нами, групи зараховуємо ЗВО, якими 
проігноровано чинні нормативні вимоги щодо підготовки докторів філософії як науково-педагогічних 
працівників вищої кваліфікації.  

На основі вказаного вище акцентуємо, що формування педагогічного складника освітньо-наукової 
програми підготовки доктора філософії узалежнене від політики закладу вищої освіти, який визначає 
обсяг педагогічної (викладацької, асистентської) практики, встановлює дисципліни пререквізити та 
постреквізити, формує пул вибіркових освітніх компонентів. Позитивним досвідом, на наш погляд, є 
наскрізність формування здатності до планування, організації, реалізації освітнього процесу та 
провадження науково-педагогічної діяльності здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) 
рівня у межах опанування змісту обов’язкових дисциплін-пререквізитів, проходження практичної 
підготовки, вивчення дисциплін-постреквізитів, вибіркових освітніх компонентів, що підкріплені 
неформальною освітою аспірантів.  

На наш погляд, доцільно підвищити поінформованість здобувачів вищої освіти щодо розвитку 
здатності до викладацької діяльності у неформальній освіті. Так, на платформі Prometheus станом на 
10.11.2021 р. доступні такі безкоштовні курси: «Зміцнення викладання та організаційного управління в 
університетах», «Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів», «Експерт з організації 
освітніх програм: онлайнт-тренінг» та ін. (Prometheus, 2021). У рамках Програми вдосконалення 
викладання у вищій освіти за підтримки Британської ради започатковано серію вебінарів «Сучасні 
підходи до викладання», участь у яких надає можливість підвищити професійну педагогічну 
компетентність.  

Висновки. Отже, роль і значення педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня нормативно закріплено та зумовлено соціальним запитом на науково-
педагогічну діяльність докторів філософії як кадрів вищої кваліфікації. Перспективи подальших розвідок 
вбачаємо у дослідженні наступності педагогічної підготовки здобувачів на другому (магістерському) та 
третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти. 
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The urgency of the study is due to the need to provide graduates of the Doctor of Philosophy educational 

and scientific programs with the mastery in methodology of pedagogical activities. The purpose of the article 
is to analyze the content, scope, components of the pedagogical component of educational and scientific 
programs aimed at training a Doctor of Philosophy. To achieve the purpose of the article we used these general 
scientific methods: analysis, synthesis, comparison, specification, generalization, content analysis to identify 
and characterize the peculiarities of developing the ability to teach students of the third (educational-scientific) 
level within the educational process of modern higher education institutions. The importance of the formation 
of teaching competence in the context of compliance with the provisions of legal documents related to the 
training of Doctors of Philosophy, descriptors of the National Qualifications Framework, criteria for assessing 
the quality of the educational program and professional standards is substantiated. It is emphasized that 
relevant competences, programme learning outcomes and educational components providing student’s 
development as a representative of academic staff are normative provisions of the programme under focus. It 
is emphasized that the formation of the pedagogical component of educational and scientific programs aimed 
at training a Doctor of Philosophy depends on the policy of an institution of higher education, which determines 
the scope of pedagogical (teaching) practice, sets disciplines prerequisites. Some possibilities of non-formal 
education for the development of the future PhD’s teaching competence are outlined. The conclusion about 
the role and importance of the pedagogical component of educational and scientific programs aimed at training 
a Doctor of Philosophy is made. 

Keywords: teaching activity, educational-scientific programme, methodology of pedagogical activity, 
teaching competence, third (educational-scientific) level of higher education, occupational (profession-related) 
standard, formal education, non-formal education. 
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