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Abstract. The aim of the article is to disclose the requirements for the content
and training of PhDs in the specialty 151 Automation and computer-integrated
technologies, the implementation of which will contribute to the successful
accreditation of educational and scientific programs of other specialties of
higher educational institutions in Ukraine.

Research Methods. The study involved the analysis of the regulatory framework
of documents for the training of doctors of philosophy, standards of higher
education, scientific and methodological literature, educational and scientific
programs of higher educational institutions.

The results of the study consist in highlighting the main aspects that should be
taken into account for the successful accreditation of educational and scientific
programs.
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1 Проблема та її зв’язок з науковими i
практичними завданнями

Вiтчизняна система пiдготовки й атестацiї наукових кадрiв вищої
квалiфiкацiї упродовж тридцяти рокiв української державностi
пройшла складний шлях становлення, на якому вона не раз зазнавала
й продовжує зазнавати суттєвих трансформацiй, у зв’язку з чим
актуалiзується необхiднiсть подальших наукових дослiджень у цiй
сферi [1]. Головне завдання української держави — розвиток, всебiчна
пiдтримка та модернiзацiя освiти. Саме вона є важливим кроком до
соцiального, полiтичного, економiчного розвитку України. Освiта в
Українi повинна бути якiсною, вiд цього залежить розвиток особистостi.
Держава зi свого боку повинна надати особистостi саме якiсну освiту.

Реформи Мiнiстерства освiти i науки України, спрямованi на
Євроiнтеграцiю України, обумовлюють постiйнi змiни, як у сферi освiти
у цiлому, так i у сферi вищої освiти зокрема, тому актуальнiсть питання
реформування вищої освiти в Українi не викликає сумнiвiв. Для
забезпечення розширення меж ринку iнтелектуальної працi в Українi
є актуальною проблема «зближення форматiв» освiтнiх програм
вiдповiдно до процесiв гармонiзацiї українського та європейського
просторiв [2, c. 86].

На сьогоднi вiдбулася модернiзацiя системи пiдготовки наукових i
науково-педагогiчних кадрiв у рiчищi основних вимог Болонського
процесу та Мiжнародної стандартної класифiкацiї освiти, а саме:
запроваджено трициклову систему пiдготовки фахiвцiв iз вищою
освiтою (бакалавр — магiстр — доктор фiлософiї (Philosophy Doctor,
PhD)). Сучасний поступ освiти України в європейський освiтнiй i
науковий простiр зумовлює новi завдання щодо пiдготовки фахiвцiв
вищої квалiфiкацiї, модернiзацiї структури освiтньо-квалiфiкацiйних
рiвнiв, оновлення вимог до третього ступеня — доктора фiлософiї,
який у Болонськiй декларацiї визначено як невiд’ємний складник
триступеневої системи пiдготовки [5].

2 Аналiз дослiджень i публiкацiй

Питання пiдготовки наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї
розглянуто у дослiдженнях Г.Ващенка, В.Андрущенка, В.Кременя,
В.Скуратiвського, В.Лугового та iн. Вагомий внесок у вирiшення
окресленої проблематики здiйснено вченими А.Рачинським [4],
I. Регейло [6, 7], С.Сисоєвою [7], О.Спiрiним [8–14], Ю.Носенко [14]
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та А. Яцишин [8, 12, 14]. Цiнний досвiд у цьому напрямi є i у науково-
педагогiчних працiвникiв Криворiзького нацiонального унiверситету.
Аналiз науково-навчальної лiтератури згаданого закладу вищої освiти
показує, що потребують обґрунтування новi пiдходи до пiдготовки
кадрiв вищої квалiфiкацiї, зокрема перегляд освiтньо-наукових програм
(ОНП) пiдготовки докторiв фiлософiї, якi б враховували тенденцiї
європейської освiти та вимоги до сучасностi у вищiй школi України.

Метою статтi є розкриття вимог до змiсту та пiдготовки докторiв
фiлософiї зi спецiальностi 151 Автоматизацiя та комп’ютерно-
iнтегрованi технологiї, виконання яких сприятиме успiшнiй акредитацiї
ОНП, що можна вдало застосувати i до iнших спецiальностей закладiв
вищої освiти України.

У Законi України «Про вищу освiту» резюмовано: «Доктор
фiлософiї — це освiтнiй i водночас науковий ступiнь, що здобувається
на третьому рiвнi вищої освiти на основi ступеня магiстра» [15].
Не допускається здобуття наукового ступеня доктора фiлософiї без
успiшного виконання освiтньої складової та набуття вiдповiдних
компетентностей. У Законi України «Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть» [16] зазначено, що аспiрантура та докторантура є основними
формами пiдготовки здобувачiв наукових ступенiв. Аспiрантом
називають вченого, який проводить фундаментальнi та (або) прикладнi
науковi дослiдження в рамках пiдготовки в аспiрантурi в закладi вищої
освiти/науковiй установi для здобуття ступеня доктора фiлософiї, а
докторант — це науковий або науково-педагогiчний працiвник, який
проводить фундаментальнi та (або) прикладнi науковi дослiдження
в рамках пiдготовки в докторантурi в закладi вищої освiти/науковiй
установi для здобуття ступеня доктора наук. У Постановi Кабiнету
Мiнiстрiв України «Про Порядок пiдготовки здобувачiв вищої освiти
ступеня доктора фiлософiї та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)» [17] визначено, що «протягом строку
навчання в аспiрантурi (ад’юнктурi) аспiрант (ад’юнкт) зобов’язаний
виконати всi вимоги ОНП, зокрема здобути теоретичнi знання,
умiння, навички та iншi компетентностi, достатнi для продукування
нових iдей, розв’язання комплексних проблем у галузi професiйної
та/або дослiдницько-iнновацiйної дiяльностi, оволодiти методологiєю
наукової та педагогiчної дiяльностi, а також провести власне наукове
дослiдження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне
та/або практичне значення, та захистити дисертацiю». Вiдповiдно до
Закону України «Про вищу освiту» [15] «ОНП — єдиний комплекс
освiтнiх компонентiв (навчальних дисциплiн, iндивiдуальних завдань,
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практик, контрольних заходiв тощо), спрямованих на досягнення
передбачених такою програмою результатiв навчання, що дає право
на отримання визначеної освiтньої або освiтньої та професiйної
(професiйних) квалiфiкацiї (квалiфiкацiй)».

3 Викладення матерiалу та результати
Питання успiшної акредитацiї освiтнiх/освiтньо-наукових програм

закладiв вищої освiти України є актуальним, тож вважаємо доречним
висвiтлення власного досвiду акредитацiї ОНП зi спецiальностi 151
Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї i основних
аспектiв, на якi необхiдно звернути увагу задля успiшної акредитацiї
ОНП.

Незважаючи на те, що державнi стандарти за третiм (освiтньо-
науковим) рiвнем вiдсутнi, ОНП удосконалюються та розвиваються за
рахунок:

• модернiзацiї та оновлення матерiально-технiчних баз;

• налагодження мiжнародних вiдносин з метою вiдкриття та
реалiзацiї наукових проєктiв;

• пiдвищення рiвня апробацiї наукових робiт здобувачiв освiти;

• удосконалення викладання дисциплiн iноземними мовами;

• розвитку академiчної мобiльностi й iнновацiйних методiв
навчання.

Постiйно вiдбувається процес:
• укладання договорiв як i з провiдними пiдприємствами України,

так i з зарубiжними органiзацiями;

• удосконалення навчально-методичної документацiї обов’язкового
їх веб-представлення;

• пiдвищення кiлькостi публiкацiй у журналах, проiндексованих
мiжнародними наукометричними базами даних, насамперед
Scopus, Web of Science та iн.;

• збiльшення кiлькостi наукових проєктiв, що фiнансуються за
рахунок коштiв державного бюджету;

Розглянемо бiльш детально аспекти, що сприяли успiшнiй
акредитацiї ОНП «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi
технологiї» за спецiальнiстю 151 Автоматизацiя та комп’ютерно-
iнтегрованi технологiї у Криворiзькому нацiональному унiверситетi.
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В унiверситетi з 1997 року працює спецiалiзована вчена рада
Д09.052.03 iз правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата
технiчних наук за спецiальнiстю 05.13.07 «Автоматизацiя процесiв
керування».

У 2016 роцi наказом №204 ДВНЗ «Криворiзький нацiональний
унiверситет» затверджено тимчасовий стандарт вищої освiти та ОНП
«Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї», наступний
перегляд освiтньо-наукової програми вiдбувся згiдно з наказом №556
вiд 29 грудня 2018 року, на сьогоднi є проєкт цiєї ОНП.

Обсяг часу на пiдготовку за освiтньою складовою ОНП складає 48
кредитiв ЄКТС, термiн навчання — 4 роки. Програма реалiзується
за очною (денною) та заочною формами навчання. Реалiзацiя ОНП
«Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» передбачає
формування компетентностей:

• iнтегральної: здатностi розв’язувати складнi спецiалiзованi задачi
та практичнi проблеми, що характеризуються комплекснiстю
i невизначенiстю умов пiд час професiйної дiяльностi в галузi
автоматизацiї та приладобудування i передбачають глибоке
переосмислення наявних i створення нових цiлiсних знань,
оволодiння методологiєю наукової та науково-педагогiчної
дiяльностi, проведення власного наукового дослiдження,
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення;

• п’ять загальних;

• п’ять фахових.

ОНП складається з нормативних (обов’язкових) дисциплiн та
варiативної частин (дисциплiни за вибором аспiранта) i включає такi
дисциплiни:

I. Цикл загальнонаукової пiдготовки:

• Фiлософiя науки та iнновацiї;

• Органiзацiя та реалiзацiя дослiджень здобувача наукового
ступеня доктора фiлософiї.

Цикл унiверсальної пiдготовки:

• Сучаснi методики викладання та органiзацiї занять у вищiй
школi;
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• Управлiння науковими проєктами та фiнансуванням
дослiджень;

• Викладацька практика.

Цикл мовної пiдготовки:

• Iноземна мова для академiчних i наукових цiлей;

• Iноземна мова наукової комунiкацiї.

II. Нормативнi дисциплiни циклу професiйної пiдготовки:

• Промисловий iнтернет речей у системах автоматизацiї;

• Адаптивне керування динамiчними об’єктами;

• Iнтелектувальнi системи керування комп’ютерно-
iнтегрованим виробництвом;

III. Вибiрковi дисциплiни циклу професiйної пiдготовки:

• Керування багатовимiрними мехатронними системами;

• Хмарнi обчислення в комп’ютерно-iнтегрованих системах
автоматизацiї;

• Застосування методiв оптимiзацiї в задачах автоматизацiї;

• Оптимальне керування багатовимiрними системами;

• Енергозбереження та використання альтернативних джерел
енергiї;

• Статика та динамiка гiдропневмоавтоматичних систем;

• Будь-яка дисциплiна з банку вибiркових дисциплiн.
Слiд зауважити, що здобувач вищої освiти має право обрати 3

дисциплiни серед вибiркових.
У Криворiзькому нацiональному унiверситетi оцiнювання

навчальних дисциплiн докторiв фiлософiї здiйснюється за
системами: 100-бальною (рейтинговою), шкалою ECTS, нацiональною
чотирибальною. Види контролю: поточний, тематичний, перiодичний,
пiдсумковий, самоконтроль.

Оцiнка наукових досягнень аспiрантiв вiдбувається на кафедрi
автоматизацiї, комп’ютерних наук i технологiй у виглядi:

• промiжного контролю (атестацiї) у формi звiту вiдповiдно до
iндивiдуальних планiв;

• апробацiї результатiв дослiджень на наукових заходах
(конференцiях, семiнарах та iн.);
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• публiкацiї результатiв дослiджень у фахових наукових виданнях,
у виданнях, що iндексуються наукометричними базами даних
(Scopus, Web of Science та iнших, вiдповiдно до рекомендацiй
Мiнiстерства освiти i науки України);

• публiчного захисту дисертацiї.

Матерiально-технiчне забезпечення Криворiзького нацiонального
унiверситету надає можливiсть повнiстю забезпечити освiтнiй процес
протягом усього циклу пiдготовки за ОНП. Для якiсної пiдготовки
докторiв фiлософiї є навчальнi примiщення, комп’ютеризованi робочi
мiсця, мультимедiйне обладнання, що вiдповiдає лiцензiйним умовам.
Для проведення дослiджень є комп’ютерна технiка в лабораторiї
програмованих контролерiв фiрми Schneider Electric, лабораторiї
засобiв для автоматизацiї фiрми Festo, Siemens та iншi спецiалiзованi
лабораторiї.

Керiвництво аспiрантами здiйснюють науково-педагогiчнi
працiвники з науковими ступенями «професор» чи «доцент», що
є обов’язковою вимогою задля ефективної пiдготовки докторiв
фiлософiї. Аспiранти мають можливiсть безкоштовно публiкувати
результати власних дослiджень як у фахових виданнях Криворiзького
нацiонального унiверситету — «Вiсник Криворiзького нацiонального
унiверситету», «Гiрничий вiсник», так i у збiрниках матерiалiв
мiжнародних конференцiй/симпозiумiв, якi органiзовують в
унiверситетi — «Розвиток промисловостi та суспiльства», “English
StudyLab”, «Проблеми прикладної механiки енергозбереження та
механiзацiї в гiрничо-металургiйному комплексi», «Назустрiч викликам
сьогодення: забезпечення якостi мовної освiти в умовах змiшаного
навчання», “Мeeting challenges of today: quality assurance of blended
language teaching/learning” та iн.

Вiдповiдно до напрямiв наукових дослiджень унiверситету на
регулярнiй основi здiйснюються науково-дослiднi роботи за рахунок
бюджетного фiнансування, а саме:

• «Оптимiзацiя процесу бурiння свердловин на основi визначення
фiзико-механiчних i хiмiко-мiнералогiчних характеристик гiрської
породи» (номер державної реєстрацiї 0117U007193);

• «Визначення закономiрностей поширення високоенергетичного
ультразвуку у неоднорiдних середовищах для оптимiзацiї
процесiв збагачення залiзної руди» (номер державної реєстрацiї
0116U001519);
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• «Розробка системи адаптивного контролю знань у фаховiй
пiдготовцi бакалаврiв з iнженерiї програмного забезпечення»
(номер державної реєстрацiї 0119U002043);

• «Методи i програмно-технiчнi комплекси контролю i управлiння
якiстю залiзорудної сировини при видобутку i переробцi» (номер
державної реєстрацiї 0120U102310).

Проаналiзувавши стан пiдготовки за третiм освiтньо-науковим
рiвнем за освiтньо-науковою програмою «Автоматизацiя та
комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» можемо резюмувати про те,
що створено всi умови для належної та якiсної пiдготовки фахiвцiв
вищої квалiфiкацiї.

4 Висновки
Належний рiвень пiдготовки докторiв фiлософiї зi спецiальностi «151

Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї» у Криворiзькому
нацiональному унiверситетi вiдзначено як членами експертної групи,
так i Галузевою експертною радою — рiшенням Нацiонального
агентства узагальнено, що «Експертна група, утворена для проведення
акредитацiйної експертизи, дiйшла висновкiв щодо вiдповiдностi
освiтньої програми Критерiям оцiнювання якостi освiтньої програми»
на рiвнi В (для усiх Критерiїв).

У Криворiзькому нацiональному унiверситетi створено та
забезпечено належну пiдготовку за третiм (освiтньо-науковим) рiвнем
вищої освiти доктор фiлософiї ОНП «Автоматизацiя та комп’ютерно-
iнтегрованi технологiї» за спецiальнiстю 151 Автоматизацiя та
комп’ютерно-iнтегрованi технологiї з галузi знань 15 Автоматизацiя та
приладобудування. В окресленiй ОНП «Автоматизацiя та комп’ютерно-
iнтегрованi технологiї» яскраво представленi основнi компоненти: мета,
перелiк навчальних дисциплiн, кiлькiсть кредитiв, компетентностi та
багато iншого вiдповiдно до нормативних документiв.

Гарантом ОНП i проєктною групою серед напрямiв удосконалення
ОНП вiдзначено:

• участь у мiжнародних проєктах (Horizon 2021 та iнших
європейських iнiцiативах);

• укладання договорiв iз провiдними освiтнiми платформами
(Coursera, edX, Prometheus) щодо надання пiльгових цiн на
сертифiкацiю для здобувачiв освiти Криворiзького нацiонального
унiверситету;
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• розвиток спiвпрацi з компанiями Schneider Electriс та Siemens,
асоцiацiєю автоматизацiї промислових пiдприємств у напрямi
спiльного виконання проєктiв, розширення залучення здобувачiв
освiти до програми розвитку та промоцiї передових рiшень з
напрямiв Industry 4.0;

• розширення мобiльностi, як викладачiв, так i здобувачiв освiти.
Зокрема, у рамках проєкту “CybPhys” заплановано ознайомчi
вiзити до Католицького унiверситету Льовена (м.Брюгге,
Бельгiя) та дослiдницько-iнновацiйного центру Унiверситету
Кiпру (м. Нiкосiя, Кiпр);

• у рамках вiзиту заплановано вiдвiдування технiчних лабораторiй,
спiлкування з європейськими викладачами та науковцями у сферi
iнформацiйних технологiй та, зокрема, автоматизацiї промислових
процесiв, дiджиталiзацiї освiтнiх процесiв. Прогнозовано, що
результатом таких вiзитiв буде визначення нових наукових трендiв
i сфер наукових iнтересiв, якi будуть вiдображенi як в оновленiй
ОНП, так i серед напрямiв дисертацiй.
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Анотацiя. Метою статтi є розкриття вимог до змiсту та пiдготовки
докторiв фiлософiї зi спецiальностi 151 Автоматизацiя та комп’ютерно-
iнтегрованi технологiї, виконання яких сприятиме успiшнiй акредитацiї
освiтньо-наукових програм iнших спецiальностей закладiв вищої освiти
України.

Методи дослiдження. Пiд час проведення дослiдження здiйснено аналiз
нормативної бази документiв для пiдготовки докторiв фiлософiї, стандартiв
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вищої освiти, науково-методичної лiтератури, освiтньо-наукових програм
закладiв вищої освiти.

Результати дослiдження полягають у висвiтленнi основних аспектiв, на якi
слiд звернути увагу задля успiшної акредитацiї освiтньо-наукових програм.

Ключовi слова: доктори фiлософiї, освiтньо-наукова
програма, автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi
технологiї.
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