


В Україні у 2020 році за даними Національного агентства з якості освіти найбільші обсяги 

підготовки аспірантів демонстрували соціогуманітарні галузі знань, частка яких у 

загальнонаціональній чисельності аспірантів склала 58,5%; найбільше  аспірантів навчається 

за галуззю знань 08 Право – 14,34 % від загальної чисельності; на галузь знань 05 Соціально-

поведінкові науки припадає 12,02 %; спеціальності галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

формують 8,37 % від загального контингенту аспірантів; на галузь знань 03 Гуманітарні 

науки припадає 7,91% аспірантського загалу. Менш чисельними галузями знань, за якими 

здійснюється PhD-підготовка, є 10 Природничі науки – лише 4,43% від загальної чисельності 

аспірантів, 28 Публічне управління та адміністрування – 3,64 %, 09 Біологія – 2,2%, 

29 Міжнародні відносини – 1,32 % відповідно. Найменшу чисельність аспірантів забезпечують 

такі галузі як 24 Сфера обслуговування – 0,05 % та 23 Соціальна робота – 0,38 %.  

В Університеті розподіл аспірантів за агрегованими галузями знань загалом демонструє 

відповідність національним тенденціям – у 2020 році представники соціогуманітарних 

спеціальностей становили 60% загального контингенту здобувачів третього рівня вищої 

освіти. В Університеті найбільший контингент аспірантів сформовано в Інституті права (172 

особи), Інституті міжнародних відносин (90 осіб), Інституті філології (68 осіб), на філософському 

факультеті (67 осіб), факультеті психології (52 особи). Зазначені структурні підрозділи є лідерами 

підготовки аспірантів, навчання яких здійснюється на контрактній основі.    
 

 
За підсумками 2020 року лідери серед природничих підрозділів Університету мають значно 

менші обсяги PhD-підготовки:  ННЦ “Інститут біології та медицини” – 40 осіб, фізичний і 

хімічний факультети – по  31 особі, ФРЕКС і механіко-математичний факультет  – по 27 осіб 

відповідно. Причому контингент аспірантів природничого напряму забезпечено за рахунок 

обсягів  державного замовлення, контрактна форма підготовки аспірантів є винятком для цих 

підрозділів (у 2020 році на природничо-наукові спеціальності на умовах контракту зараховано 

лише 5 осіб).  

У розподілі контингенту аспірантів за спеціальностями природничого напряму 

(враховано природничі і технічні науки) Університет демонструє вищі від національного рівня 

показники розподілу контингенту аспірантів за спеціальностями галузей знань 10 Природничі 



науки (+15,4%), 11 Математика та статистика (+8,1%), 09 Біологія (+1,2%), проте нижчими є 

показники розподілу  аспірантів за спеціальностями галузей знань 12 Інформаційні технології 

(-17,4%), а також 17 Електроніка та телекомунікації (-7,1%).  

 
Результати вступної кампанії до аспірантури Університету у 2020 році засвідчили 

популярність соціогуманітарного напряму PhD-підготовки, найвищі показники конкурсу 

зафіксовано на відповідних спеціальностях, а саме: 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії – 5,5 заяв на одне місце державного замовлення, 

073 Менеджмент – 5,0 заяв, 081 Право – 4,0 заяви, 053 Психологія – 3,67 заяви. Натомість 

конкурс на природничі спеціальності склав від 1 до 1,5 заяви на одне місце державного 

замовлення. При цьому природничо-технічні та соціогуманітарні спеціальності в обсягах 

держзамовлення на 2020 рік представлено на паритетних засадах: 68 місць і 62 місця.    

Щодо галузевого розподілу контингенту аспірантів-першокурсників, то серед найбільш 

чисельних в Університеті наявні і соціогуманітарні, і природничі спеціальності. Так, у 

загально університетському контингенті зарахованих на навчання у 2020 році аспірантів 

спеціальність 081 Право становить 18,52%, на спеціальності галузі знань 10 Природничі 

науки припадає 17,13% аспірантів-першокурсників, на спеціальностях галузі знань 29 

Міжнародні відносини – 14,35% від загальної чисельності зарахованих аспірантів, на 

спеціальності галузі знань 03 Гуманітарні науки припадає 13,89% відповідно. Найменш 

чисельними є спеціальності галузей знань 01 Освіта/Педагогіка, 23 Соціальна робота, а 

також 24 Сфера обслуговування – частка аспірантів, які навчаються за кожною із цих галузей 

знань, становить менше одного відсотка.  

Шифр та назва галузі знань 

Частка зарахованих до 

аспірантури Університету 

 у 2020 році (%) 

08 Право 18,52 



Шифр та назва галузі знань 

Частка зарахованих до 

аспірантури Університету 

 у 2020 році (%) 

10 Природничі науки 17,13 

29 Міжнародні відносини 14,35 

03 Гуманітарні науки 13,89 

05 Соціальні та поведінкові науки 8,33 

12 Інформаційні технології 6,94 

07 Управління та адміністрування 5,09 

11 Математика та статистика 5,09 

09 Біологія 4,63 

06 Журналістика 2,78 

17 Електроніка та телекомунікації 0,92 

28 Публічне управління та адміністрування 0,92 

01 Освіта/Педагогіка 0,46 

23 Соціальна робота 0,46 

24 Сфера обслуговування 0,46 

 
Реалізація наукової складової  PhD-підготовки розпочинається на першому році навчання, 

її результативність відображають показники публікаційної активності аспірантів. Особливість 

сучасного контингенту аспірантів-першокурсників полягає у сформованості дослідницьких 

компетентностей під час їх навчання у магістратурі, так, 132 вступники до аспірантури 

Університету у 2020 році мали 1 – 5 наукових праць.       

 Незважаючи на карантинні заходи, структурні підрозділи Університету та Рада молодих 

вчених (РМВ) здійснювали необхідне організаційне забезпечення реалізації наукової складової 

PhD-підготовки. Минулоріч на базі Університету проведено 34 конференції, симпозіуми та 

форуми, з яких 10 – для молодих учених, аспірантів і студентів. Найбільш представницькі 

заходи для наукової молоді з чисельністю учасників понад 150 осіб: ХVIIІ Міжнародна 

науково-практична конференція “Шевченківська весна 2020” (РМВ), VII Міжнародна науково-

практична конференція “Інформаційні технології та взаємодії” (ФІТ), XХI Міжнародна наукова 

конференція молодих учених “Оптика та матеріалознавство високих технологій” (фізичний 

факультет), XXI  міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Сучасні 

проблеми хімії” (хімічний факультет). З нагоди Міжнародного дня науки РМВ провела VІІ 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених 

“Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень”.  

15 жовтня 2020 року, вже втретє, РМВ спільно з відділом підготовки та атестації наукових 

і науково-педагогічних кадрів, Науково-консультаційним центром, службою інформаційного 

моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, відділом академічної мобільності 

Університету організували і провели інформаційний захід для аспірантів-першокурсників 

“Аспірант КНУ: Info Day”. Учасників ознайомлено з принципами організації наукової 



роботи, особливостями  навчання в аспірантурі та можливостями, які надає Університет. Захід 

для всіх аспірантів-першокурсників та їхніх наукових керівників на платформі “KNU 

Education Online” об’єднав понад 300 учасників, відеозапис події отримав більше 1700 

переглядів, і його нині розміщено на сайті аспірантури Університету.     

Задля забезпечення якості PhD-підготовки в Університеті вперше застосовано 

інструментарій соціологічних опитувань аспірантів. У січні – лютому 2020 року навчальна 

лабораторія соціологічних та освітніх досліджень провела суцільне онлайн-опитування 

шляхом електронної розсилки запрошень. Серед 831 наданої електронної адреси  аспірантів 

дійсними виявились 824, на які 29.01.2020 р. були надіслані запрошення до участі в опитуванні. 

Упродовж двох тижнів усім, хто не відповів на запрошення або не повністю заповнив анкету, 

надсилались нагадування з інтервалом у 3 – 4 доби. Серед опитаних аспірантів 54,3% – жінки, 

45,7% – чоловіки. Більшість опитаних навчалися на програмах PhD-підготовки, частина з них 

перебували в академічних відпустках або у відпустках по догляду за дитиною. 

 

Всього 

запрошено,  

осіб 

Відгукнулись 

 на 

запрошення, 

осіб 

Одразу 

відмовились 

від опитування, 

осіб  

Частково 

заповнили 

опитувальник, 

осіб 

Завершили 

опитування, 

осіб 

831 551 164 52 335 

 

До опитування аспірантів було  включено блоки запитань щодо: 

 змісту освітньої програми та якості викладання;  

 комунікації з науковим керівником;  

 матеріального забезпечення навчального процесу;  

 академічної мобільності та апробації результатів наукових досліджень; 

 академічної доброчесності та конфліктних ситуацій.   

До анкети також включено відкриті запитання про можливі зміни ОНП. 

Наразі в Університеті триває підготовка до проведення наступного опитування аспірантів з 

урахуванням думки випускників, які здобули ступінь доктора філософії. Зокрема, у співпраці з 

Науково-методичним центром організації навчального процесу доповнено систему опитування 

з урахуванням пропозицій, які були надані експертними групами під час проведення первинної 

акредитації ОНП підготовки докторів філософії.   

Одним із ключових показників ефективності підготовки докторів філософії залишається 

кількість і якість наукових публікацій здобувачів. Згідно з інформацією бази публікацій 

Університету станом на 18.12.2020 р. публікаційна активність аспірантів у 2020 році в окремих 

структурних підрозділах була майже відсутня. Це жодним чином не корелює з реальною 

загальною кількістю наукових праць аспірантів, натомість ілюструє недостатність роботи 

кафедр зі здобувачами щодо своєчасного відображення показників щорічної атестації 

аспірантів у базі публікацій Університету, яка відбувається у вересні. Така ситуація нівелює 

вагомі наукові результати структурних підрозділів щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації.  

Наразі своєчасне внесення інформації до бази публікацій Університету є необхідною 

складовою звіту про результати наукової діяльності наукових, науково-педагогічних 

працівників, аспірантів і докторантів Університету.  



 
 Загальний внесок аспірантів до університетських показників публікаційної 

активності за 2016 – 2020 рр. склав майже 8,4 тис. од., із них 712 наукових праць були  

проіндексовані у МНБД Scopus та Web of Science Core Collection. При цьому загальна 

чисельність аспірантів Університету не перевищувала однієї тисячі осіб на рік. 

 За уточненими даними публікаційної активності аспірантів, які систематизовано у 

таблиці, за показником загальної кількості публікацій аспірантів серед лідерів і 

соціогуманітарні, і природничі підрозділи: Інститут філології – 1,2 тис. од., Інститут права 

– 0,9 тис. од., механіко-математичний факультет та Інститут міжнародних відносин – по 0,8 

тис. од. Водночас якісні показники публікаційної активності аспірантів з відповідною 

індексацією їх наукових праць у МНБД Scopus та Web of Science Core Collection забезпечили 

природничі факультети / інститути. Найбільший внесок до якісної складової публікаційної 

активності Університету здійснено аспірантами ННІ “Інститут геології”, які забезпечили 163 

наукові праці у МНБД Scopus та Web of Science Core Collection, при цьому чисельність 

аспірантів-геологів становила від 10 до 15 осіб на рік. Серед лідерів також хімічний 

факультет – 117 наукових праць (найвища чисельність аспірантів за ці роки склала 30 осіб), 

ФРЕКС – 108 од. документів (найвища чисельність аспірантів за чотири роки склала 27 осіб); 

механіко-математичний факультет – 74 од., а також Інститут високих технологій – 71 од. 

документів. 

 

 

 

 
Публікаційна активність аспірантів Університету у 2016 – 2020 рр.  

(уточнена інформація відділів аспірантури структурних підрозділів,  



станом на 18.02.2021 р.) 

№ 

з/п 

Структурний 

підрозділ 

Університету 

Чисельність аспірантів 

підрозділу, осіб  

Загальна кількість наукових публікацій аспірантів 

структурного підрозділу Університету, од. 

Наукові 

праці у 

Scopus 

 і 

 WoS, 

всього 

(2016-

2020) база відділу 

аспірантури 

інформація 

підрозділу 
2016 2017 2018 2019 2020 

2016-

2020 

1 

ННЦ “Інститут 

біології та 

медицини” 

32 29 13 23 12 19 18 85 32 

2 
Військовий 

інститут 
18 18 28 71 75 70 64 308 1 

3 
ННІ “Інститут 

геології” 
15 12 77 49 44 34 27 231 163 

4 
Інститут 

журналістики 
22 19 3 15 24 17 14 73 0 

5 

Інститут 

високих 

технологій 

21 16 58 12 17 11 16 114 71 

6 

Інститут 

міжнародних 

відносин 

84 92 138 143 136 178 155 750 2 

7 
Інститут  

права 
165 160 151 219 220 169 133 892 5 

8 
Інститут  

філології 
59 54 333 286 302 164 77 1 162 2 

9 
Географічний 

факультет 
27 28 109 102 86 59 66 422 32 

10 
Економічний 

факультет 
46 45 220 169 98 69 57 613 32 

11 
Історичний 

факультет 
34 30 71 99 84 40 28 322 2 

12 

Механіко-

математичний 

факультет  

26 24 270 218 118 96 107 809 74 

13 
Факультет 

психології 
51 51 126 82 158 160 159 685 1 

14 
Факультет 

соціології 
13 13 43 50 29 18 17 157 0 

15 
Фізичний  

факультет 
30 30 104 83 74 56 53 370 14 

16 
Філософський 

факультет 
63 53 78 91 77 52 46 344 2 

17 ФРЕКС 27 26 109 17 33 36 60 255 108 

18 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

14 13 12 17 28 43 40 140 20 

19 

Факультет 

комп’ютерних 

наук та 

кібернетики 

42 39 19 22 38 52 69 200 34 

20 
Хімічний 

факультет 
30 27 101 102 80 64 97 444 117 

  РАЗОМ: 819 779 2 063 1870 1733 1407 1303 8 376 712 

 

Як бачимо, питання підвищення якості публікаційної активності аспірантів є 

нагальними для більшості структурних підрозділів Університету.  

 

 

 

У 2020 році завершили аспірантуру Університету й отримали висновок про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на фаховому 

семінарі 171 аспірант і 7 ад’юнктів, підготовка яких здійснювалася відповідно до 

Постанови КМУ № 261 від 23 березня 2016 р. “Про затвердження Порядку підготовки 



здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)”. 

За результатами моніторингу руху аспірантів упродовж 2016-2020 рр. та 

показниками першого випуску здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

розраховано ефективність PhD-підготовки окремо за кожною з ОНП. При розрахунку 

ефективності PhD- підготовки враховувалися такі показники: 1) чисельність випускників 

аспірантури (ад’юнктури), які до 30.09.2020 р. на фахових семінарах отримали висновок 

про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації; 

2) чисельність аспірантів, відрахованих за невиконання  індивідуального плану; 

3) чисельність аспірантів, відрахованих за власним бажанням.  

Загалом середня ефективність PhD-підготовки в Університеті у  2020  році 

склала 75 %. Стовідсоткову ефективність мали 11 освітньо-наукових програм, а саме: 

 ОНП “Освітні, педагогічні науки” (Інститут філології, ф-т психології); 

 ОНП “Релігієзнавство”, ОНП “Філософія”, ОНП “Публічне управління та 

адміністрування” (філософський ф-т); 

 ОНП “Психологія” (факультет психології); 

 ОНП “Менеджмент”, ОНП “Маркетинг”, ОНП “Фінанси, банківська справа 

та страхування” (економічний ф-т); 

 ОНП “Екологія” (ННЦ “Інститут біології та медицини”); 

 ОНП “Соціальна робота” (факультет психології); 

 ОНП “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії” (Інститут міжнародних відносин). 

Високі показники ефективності випуску з аспірантури у 2020 р. мали такі ОНП: 

 ОНП “Історія та археологія”  (історичний ф-т) – 91 %; 

 ОНП “Право” (Інститут права) – 89 %; 

 ОНП “Хімія” (Інститут високих технологій, хімічний ф-т) – 86 %; 

 ОНП “Журналістика” (Інститут журналістики) – 83 %; 

 ОНП “Міжнародне право” (Інститут міжнародних відносин) – 83 %; 

 ОНП “Економіка” (економічний ф-т) – 75 %; 

 ОНП “Інженерія програмного забезпечення” (факультет комп’ютерних наук та 

кібернетики, факультет інформаційних технологій) – 75 %. 

Отже, високі показники ефективності PhD-підготовки в Університеті за результатами 

першого випуску досягнуто переважно соціогуманітарними підрозділами (лідери: Інститут 

права, Інститут міжнародних відносин, Інститут журналістики, Інститут філології, 

Військовий інститут, філософський, економічний, історичний факультети, факультет 

психології). Серед природничих підрозділів варто відзначити ННЦ “Інститут біології та 

медицини”, Інститут високих технологій, хімічний факультет, факультет комп’ютерних наук 

та кібернетики і ФІТ. При цьому значні резерви підвищення ефективності ОНП мають окремі 

природничі підрозділи, насамперед ННІ “Інститут геології” та географічний факультет – 

ефективність PhD-підготовки за ОНП “Науки про землю” склала лише 27%.     

У 2020 році одночасно з організаційними заходами щодо унормування процесів 

атестації докторів філософії одним із найважливіших напрямів роботи стало проведення 

первинної акредитації ОНП підготовки докторів філософії.  Станом на 01.03.2021 р. за 

рішеннями НАЗЯВО отримали статус “акредитована” 33 ОНП, з них: 

 11 ОНП отримали зразкову акредитацію (ОНП “Історія та археологія”, ОНП 

“Економіка”, ОНП “Журналістика”, ОНП “Фінанси, банківська справа та страхування”, 

ОНП “Біологія”, ОНП “Математика”, ОНП “Прикладна математика”, ОНП “Хімія”, ОНП 

“Філософія”, ОНП “Прикладна фізика та наноматеріали”, ОНП “Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії”); 

 21 ОНП має статус “акредитована” (ОНП “Філологія”, ОНП “Культурологія”, ОНП 

“Релігієзнавство”, ОНП “Політологія”, ОНП “Психологія”, ОНП “Соціологія”, ОНП 

“Менеджмент”, ОНП “Маркетинг”, ОНП  “Екологія”, ОНП “Статистика”, ОНП 



“Комп’ютерні науки”, ОНП “Комп’ютерна інженерія”,  ОНП “Фізика та астрономія”, ОНП 

“Системний аналіз”, ОНП “Науки про землю”, ОНП “Соціальна робота”, ОНП 

“Міжнародні економічні відносини”,  ОНП “Право”, ОНП “Інженерія програмного 

забезпечення”, ОНП “Телекомунікації та радіотехніка”, ОНП “Міжнародне право”); 

 1 ОНП має умовну акредитацію (ОНП “Освітні, педагогічні науки”). 

Результати акредитації засвідчили, що всі ОНП підготовки докторів філософії в 

Університеті мають інноваційну спрямованість, продовжують і розвивають вікові традиції 

підготовки кадрів вищої кваліфікації. Практично всі експертні групи під час первинної 

акредитації відзначили серед кращих практик за критерієм 8 “Внутрішнє забезпечення 

якості освітньої програми” проведення відділом підготовки та атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів (начальник відділу у 2005-2020 рр. Шевчук В.П.) щорічного 

моніторингу ефективності роботи наукових керівників аспірантів та ад’юнктів упродовж 

2005-2019 рр., усі матеріали моніторингу оприлюднено на сайті аспірантури Університету.    

Університет впевнено нарощує свої позиції академічного лідерства, розвиваючи та 

вдосконалюючи третій рівень вищої освіти за природничими та соціогуманітарними 

спеціальностями. Водночас розвиток PhD-підготовки в Університеті потребує актуалізації 

питань ліцензування підготовки докторів філософії з нових спеціальностей, насамперед з 

медичних спеціальностей у ННЦ “Інститут біологiї та медицини”, розроблення і внесення 

актуальних змін до акредитованих ОНП підготовки докторів філософії із затвердженням 

відповідних стандартів, продовження роботи над підвищенням якості PhD-підготовки. 

 

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює: 
 

1. Доповідь проректора з наукової роботи О.І. Жилінської “Галузеві диспропорції вступу 

до аспірантури та ефективність освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” взяти до відома та 

обговорити її матеріали на засіданнях кафедр і вчених рад факультетів / інститутів 

Університету. 

Відповідальні: декани факультетів/директори інститутів, 

заступники деканів/директорів з наукової роботи, завідувачі 

кафедр, гаранти ОНП підготовки докторів філософії. 

Термін виконання: до 01.04.2021 р. 

2. Провести опитування серед здобувачів третього рівня вищої освіти та випускників 

аспірантури/ад’юнктури для моніторингу якості PhD-підготовки докторів філософії на всіх 

структурних підрозділах. За результатами соціологічних опитувань і пропозицій первинної 

акредитації розробити та ввести актуальні зміни до ОНП підготовки докторів філософії. 

Відповідальні:  директор НМЦ ОНП Гожик А.П., начальник відділу 

підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Ткачук А.О., 

заступники деканів/директорів з наукової роботи, завідувач 

навчальної лабораторії соціологічних та освітніх досліджень Лапіна 

В.В., гаранти ОНП підготовки докторів філософії.  

Термін виконання: до 01.06.2021 р. 

3. Розробити перспективні напрями наукових досліджень здобувачів третього рівня 

вищої освіти у контексті реалізації науково-дослідних робіт фундаментальних і прикладних 

досліджень структурних підрозділів на 2021-2023 рр.   

Відповідальні: голова Постійної комісії Вченої ради з питань 

організації наукової роботи Вижва С.А., голови Координаційних 

рад комплексних наукових програм Університету, заступники 

деканів / директорів з наукової роботи, гаранти ОНП підготовки 

докторів філософії. 

Термін виконання: до 01.05.2021 р. 
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