
Про підсумки прийому до аспірантури  
та особливості реалізації освітніх програм 

підготовки докторів філософії 

Доповідач: Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО 



192 - Денна форма 

35 - Вечірня форма 
 
5 - ІСЗЗІ 
 

Обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за 
рахунок державного фінансування на 2021 рік 



Підсумки прийому до аспірантури у 2021 році 

Подано заяв до вступу до аспірантури 
315 осіб  

в тому числі: 
 4 особи вступники ІСЗЗІ  

3 особи іноземні громадяни 



Розподіл ступників до аспірантури 
 у 2021 році 

випускники 
інших ЗВО 

7% 

випускники 
КПІ 

магістри за ОНП  
(82 особи) 

30% 

магістри за ОПП 
63% 

93% 



Перерозподіл бюджетних місць 
у 2021 році 

Код та назва спеціальності денна вечірня Перерозподілити на такі спеціальності 
Код та назва спеціальності денна вечірня 

122 Комп’ютерні науки 2   121 Інженерія програмного 
забезпечення 

2   

124 Системний аналіз 1   121 Інженерія програмного 
забезпечення  

1   

133 Галузеве 
машинобудування 

1 1 132 Матеріалознавство 1 1 

131 Прикладна механіка 1   136 Металургія 1   
136 Металургія   1 134 Авіаційна та ракетно-

космічна техніка 
  1 

142 Енергетичне 
машинобудування 

1   144 Теплоенергетика 1   

161 Хімічні технології та 
інженерія 

  1 163 Біомедична інженерія   1 



Фактичний прийом за державним замовленням  
у 2021 році 

Всього – 218 осіб 

189  
 денна форма 

29  
 вечірня форма 



Особливості вступної кампанії 

Терміни прийому документів 

Організація та форма проведення вступних 
випробувань 



Особливості проєктування та реалізації  
ОНП PhD 

За результатами аналізу зауважень ГЕР потрібно звернути увагу на: 
1. Недостатнє залучення здобувачі вищої освіти та стейхолдерів до 

процесу формування ОНП (з 47 ОНП PhD: у 34 відсутнє залучення 
здобувачів, у 22 – не погоджено зі стейхолдерами !!!). 

2. Необґрунтоване зменшення обсягу певних освітніх компонент у різних 
редакціях ОНП. 

3. Недостатню базу вибіркових дисциплін та їх блоковість, що звужує 
можливості вибору. 

4. Необхідність активізувати роботу з інформування здобувачів про зміст 
дисциплін перед вибором. 

5. Недопущення помилок у заповненні матриць відповідності 
компетентностей та ПРН освітнім компонентам, дотримання такої  
відповідності у силабусах. 

6. Невідповідність обсягів ОНП для різних років вступу та не дотримання 
процедури переведення аспірантів на оновлені ОНП. 

7. Проблеми планування: піки та провали аудиторного навантаження 
здобувачів освіти; незбалансованість самостійної роботи (планування 
одного екзамену на два тижні сесії). 



Забезпечення педагогічних 
компетентностей в ОНП PhD університету 

Тільки 12 освітніх програм мають 
компетентності,   які спрямовані на 
формування саме педагогічної майстерності. 
 
Найчастіше зустрічаються  змішані 
компетентності для пед.практики: 
• Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу нових та складних ідей 
• здатність проводити дослідницьку та/або 

інноваційну діяльність у галузі соціальних 
комунікацій 

• Здатність усно і письмово презентувати та 
обговорювати результати наукових 
досліджень та/або інноваційних розробок 

43 

3 1 

Педагогічна практика 2 кредити 

Педагогічна практика 4 кредити 

Педагогічна практика 7 кредитів 

281 Публічне управлення та адміністрування 
Практика та дисципліна «Педагогічна 
акмеологія» 3 кредити 

з них 2 ОНП  (186 та 061) 
мають додаткову 
педагогічну дисципліну 1 та 
4 кредити відповідно 

Розподіл освітніх компонент ОНП направлених на формування компетентностей 
з педагогічної діяльності  



Приклад некоректного формування  
матриць відповідності 



ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

1. Головам предметно-екзаменаційних комісій з прийому вступних випробувань до аспірантури надати пропозиції 
Приймальній комісії університету щодо зміни (подовження) термінів прийому до аспірантури . 

2. Рекомендувати предметно-екзаменаційним комісіям запровадити комбіновану форму вступного випробування 
в аспірантуру (наприклад, тестування + усна співбесіда). 

3. Деканам факультетів/директорам інститутів, головам НМКУ зі спеціальностей забезпечити реалізацію вибору 
аспірантами навчальних дисциплін у встановлені терміни. 

4. Головам НМКУ зі спеціальностей, гарантам освітніх програм підготовки докторів філософії здійснювати 
моніторинг виконання освітніх програм та за необхідності їх перегляд. 

5. Навчально-методичному відділу та відділу інноваційних технологій в освіті забезпечити проведення 
педагогічних тренінгів для аспірантів  в рамках проєкту  «Школа молодого викладача». 

6. Рекомендувати грантам ОНП PhD здійснити перегляд  програм педагогічної практики аспірантів та передбачити 
в рамках практики проведення педагогічних інструктажів з основ методології педагогічної діяльності. 
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