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В.о. ректора
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Губерському Л.В.

Шановний Леоніде Васильовичу!
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло
вже понад 80 справ Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, у тому числі понад 30 справ щодо освітніх програм третього циклу
освіти. Ми визнаємо визначні надбання Вашого Університету та високу якісь
переважної більшості освітніх програм, разом з тим, хочемо звернути увагу на
дискусію, що відбулася під час засідання Національного агентства 23 лютого
2021 року.
Члени Національного агентства зауважили, що у освітніх програмах
КНУ імені Тараса Шевченка рівня доктора філософії повною мірою не
виконується пункт 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук (затверджений Постановою КМУ № 261 від
23.03.2016 в редакції від 19.04.19), а саме забезпечення дисциплін чотирьох
компонент. Наприклад, у ряді освітніх програм відсутні дисципліни третьої
компоненти (універсальні дослідницькі навички).
Проректор О. Жилінська під час засідання ГЕР та Національного
агентства аргументує, що ця компонента в КНУ імені Тараса Шевченка
повною мірою забезпечується на рівні магістра та немає потреби включати
відповідні дисципліни на рівні PhD. Це хибна позиція, оскільки кожен рівень
навчання є завершеним і дослідницькі навички здобувачів вищої освіти за
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рівнем магістра та за рівнем доктора філософії різняться. Слід пам’ятати, що
випускники інших ЗВО мають право вступати на освітні програми доктора
філософії Вашого університету, отже, важливо забезпечити набуття ними
відповідних дослідницьких навичок.
Окрім того, занепокоєння викликає позиція представників Вашого
університету, що на освітній програмі PhD “Міжнародні відносини”
навчаються виключно випускники Інституту міжнародних відносин КНУ
імені Тараса Шевченка, що суперечить принципам доступності освіти,
відкритості та недискримінації, які мають бути реалізовані через умови вступу
на освітню програму.
Щиро сподіваємося, що вищезазначені моменти будуть враховані при
проєктуванні та реалізації освітніх програм КНУ імені Тараса Шевченка.

З повагою,
Голова

Сергій КВІТ

