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Постановка проблеми. Однією із європей-
ських тенденції у підготовці кадрів най-

вищої освітньої кваліфікації є упровадження 
циклу курсів з розвитку наскрізних/загальних 
(generic, transferable skills) компетентностей, що 
свідчить про універсальність підготовки здобу-
вачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
світи. Саме такі компетентності спрямовані на 
особистісну зорієнтованість освітнього процесу, 
посилення його інформатизації за рахунок про-
сування і підтримки фундаментальних і при-
кладних докторських досліджень.

Аналіз наукових досліджень. Контент-ана-
ліз зарубіжних докторських (PhD) програм для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти визначив системоутворювальну 
функцію вищої освіти у забезпеченні якості ста-
лого людського розвитку відповідно до європей-
ських вимог.

Аналіз європейських нормативно-право-
вих документів, зокрема, European commission. 
Directorate-gerenal for research and innovation 
(Directorate B – European Research Area 
Unit B.2 «Skills» Brussels, 27/06/2011 Report 
of Mapping Exercise on Doctoral Training in 
Europe «Towards a common approach» 27 June 
2011); European University Association (EUA) – 
Council for Doctoral Education – Salzburg I and 
II Principles and Recommendations; Research 
Careers in Europe Landscape and Horizons», 
European Science Foundation 2010, засвідчує 
універсальність підготовки здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої світи відповід-
но до вимог європейських вимог, орієнтація на 
особистісну зорієнтованість освітнього процесу 
і посилення його інформатизації, визначає систе-
моутворювальну функцію вищої освіти у забез-
печенні якості сталого людського розвитку.

Мета статті полягає у аналізі освітніх класте-
рів, які забезпечують індивідуалізацію навчаль-
ного і дослідницького планів студентів PhD рівня 
у закладах вищої освіти Північної Ірландії.

Виклад основної матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Метою підготовки кадрів найви-
щої освітньої кваліфікації у Республіці Ірландія 
є упровадження індивідуалізованого підходу до 
підвищення якості докторської підготовки, осно-

вним компонентом докторських (PhD) яких є під-
тримка і супровід новітніх знань за допомогою 
оригінальних досліджень.

Натомість розвиток національної системи 
вищої освіти на основі вимагає поступового за-
провадження європейських норм і освітніх стан-
дартів до змісту вищої освіти. У той же час ми 
визначаємо, що підготовка здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Україні 
все більше має відповідати міжнародному ринку 
праці, а також має містити вибіркові дисциплі-
ни, які спрямовані на розвиток загальних компе-
тентностей, отримані здобувачем у циклі освіт-
ньої підготовки на PhD рівні.

У контексті нашого дослідження актуальності 
набуває обґрунтування сутнісного поняття «індиві-
дуалізація» і «індивідуальність» більш детальніше.

У педагогічному словнику (за ред. М. Д. Яр-
маченка) [1] зазначено наступне визначення: «ін-
дивідуальність – сукупність психічних властивос-
тей, характерних рис і досвіду кожної особистості, 
що відрізняють її від інших індивідів; людина як 
носій індивідуальних властивостей, певних харак-
терних ознак і рис; особистість» [1]. Під поняттям 
«індивідуалізація навчання» розуміється виділен-
ня одного індивіда за його характерними особли-
востями, урахування особливостей кожної одини-
ці при вивченні сукупності предметів чи явищ [1].

Зміст поняття «індивідуалізація процесу на-
вчання» визначається як «організація освітнього 
процесу, при якій вибір способів, прийомів, тем-
пу навчання враховує індивідуальні відмінності, 
рівень розвитку їх здібностей до навчання» [8].

Зокрема, врахування психологічних особли-
востей, типу мислення, вміння використовува-
ти пошукові е-ресурси, аналізувати навчальний 
матеріал, осмислювати інформацію, якісно вико-
нувати завдання: все це тенденція до індивідуа-
лізації, що впливає на шляхи модернізації док-
торської освіти у Північній Ірландії.

Учений Posch P. у праці «Individualisierung – 
Ansätze und Erfahrungen» [12] схиляється до дум-
ки, що процес індивідуалізації навчання здій-
снюється відповідно до двох концепцій:

1) «згори-вниз» (Top-down Konzept);
2) «знизу-вгору» (Bottom-up Konzept).
Сутність цих концепцій полягає у тому, що 

вивчаються індивідуальні якості, рівень сприй-
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няття і розуміння нового матеріалу у освітньому 
процесі та створюють умови для самореалізації 
особистості. Позитивною рисою концепції «зни-
зу-вгору» вважається доступність використан-
ня інформаційних джерел у процесі підготов-
ки та вільне консультування з супервізором чи 
з науковим керівником [12].

Програма формує вміння популяризувати на-
укові досягнення та вести викладацьку діяль-
ність у ВНЗ.

Зазначимо, що у Рекомендаціях «Zalzburg 
Principles-2» (Зальцбург-ІІ), прийнятому у 2010 р. 
представлено повний набір інструкцій з підготовки 
докторських дисертацій, які охоплюють характер 
докторської підготовки, його структури та умови 
для якісної підготовки здобувачів третього (освіт-
ньо-наукового) рівня вищої освіти у контексті ре-
алізації управлінської діяльності. У зазначених 
рекомендаціях повністю визнається ключова роль 
університетів як акредитованих органів для отри-
мання докторських (PhD) ступенів.

Наразі існує низка ключових зацікавлених 
сторін, які визначають та сприяють досягненню 
передового досвіду (best practice) у галузі під-
готовки здобувачів третього (освітньо-науково-
го) рівня вищої освіти. Одним із таких ключових 
гравців (key actors) є Європейська асоціація уні-
верситетів (EUA). Метою створення EUA є асоці-
йоване членство, спрямоване на розробку, просу-
вання та удосконалення докторської підготовки 
та навчання у Європі.

На переконання М. Вінницького [2], у контек-
сті реалізації підвищення рівня якості доктор-
ської підготовки слушним є імплементація до-
свіду Північної Ірландії у систему забезпечення 
якості докторської (PhD) підготовки України. 
Зокрема, саме орієнтація на навчання студентів 
дослідницьким та суміжним компетентностям 
тощо, через створення та акредитацію Центрів 
та Партнерств досконалості докторської підго-
товки. Основним завданням останніх і є підви-
щення стандартів докторської освіти на основі 
принципів високої якості, гнучкості, інституцій-
ної співпраці, міждисциплінарності [2, с. 29].

Вимоги до формування компетентностей док-
торантів у Північній Ірландії визначені у доку-
менті «Спільна Декларація науково-дослідних 
рад щодо вимог до формування компетентностей 
у студентів докторських програм» [9], що міс-
тить перелік основних загальних та універсаль-
них компетентностей, які необхідно формувати 
у докторанта впродовж навчання на докторській 
програмі із залученням різних механізмів, неза-
лежно від спеціалізації.

Як зазначається у документі «Report of 
Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe 
«Towards a common approach» (27 June 2011) [4], 
загальний підхід може включати в себе рекомен-
дації, що підготовка здобувачів третього (освіт-
ньо-наукового) рівня вищої освіти повинна мати 
певну критичну масу.

Актуальності набуває включення до навчаль-
них програми з розвитку загальних компетентнос-
тей (у контексті нашого дослідження це: soft skills 
та transferable skills); поважати принципи Ста-
туту та Кодексу закладу вищої освіти, здобувачі 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
мають досліджувати міждисциплінарні кордони, 

мають бути заохоченими проводити дослідження 
у приватних/державних сектори зайнятості.

Принципово важливим для нас є дослідження 
розвитку саме загальних компетентностей здо-
бувачів третього (освітньо-наукового) рівня ви-
щої освіти у контексті забезпечення якості вищої 
освіти у Республіці Ірландія.

Освітньо-наукова програма докторської підго-
товки у Республіці Ірландія складається з двох 
циклів – загальної і професійної підготовки. Цикл 
загальної підготовки забезпечує можливість інди-
відуалізації навчального та дослідницького планів 
аспіранта за допомогою вибіркових дисциплін.

Цикл професійної підготовки складається 
з нормативних і вибіркових дисциплін. До вибір-
кового блоку: «Актуальні проблеми сучасної на-
уки» (серія модулей, які формуються з програм 
міжнародного наукового обміну, наукових конфе-
ренцій, літніх шкіл), «Відкриті інновації та кре-
ативне мислення», «Соціальна відповідальність», 
«Критичне мислення», «Індивідуальне лідер-
ство», «Нетворкінг», «Самоменеджемент», «Ака-
демічне письмо».

Аналіз зарубіжних докторських (PhD) про-
грам для здобувачів третього (освітньо-науково-
го) рівня вищої освіти [4]: блок загальних ком-
петентностей (soft skills and transferable skills) 
засвідчує, що в Університетському коледжі 
Корк (Республіка Ірландія) (University College 
Cork) пропонуються наступні освітні кластери:

• семінари із розвитку загальних компетент-
ностей (transferable skills), які спрямовані на роз-
ширення навичок та/або підвищення обізнаності 
або удосконалення вже набутих навичок, отри-
мані здобувачем під час навчання.

• навички, які відповідають таким критеріям: 
відповідність змісту одного з наступних чоти-
рьох кластерів (полів компетенцій): комунікатив-
ні навички; дослідження на засадах лідерства; 
лідерство та особиста ефективність; управління 
кар’єрою.

Цікавим є досвід Університетського коледжу 
Дубліна (University College Dublin) для україн-
ських закладів вищої освіти, адже тут здобувачам 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
пропонується широкий спектр модулів для роз-
робки загальних компетентностей (soft skills and 
transferable skills) для здобувачів третього (освіт-
ньо-наукового) рівня вищої освіти: починаючи від 
індукції наукових досліджень, а також основи 
планування кар’єри та комерціалізації власних 
досліджень. Особливу увагу приділено розвитку 
комунікативних навичок та модулям удоскона-
лення наукового письма (academical writting).

Наукова (дослідницька) програма на рівні 
докторських (PhD) програмі формує здатність 
аспіранта до наукового аналізу сучасних соці-
ально-економічних явищ, самостійного опануван-
ня передових концептуальних, методологічних 
та прикладних знань, напрацьованих світовою 
економічною наукою і практикою, уміння вико-
нувати оригінальні соціально-економічні дослі-
дження, які сприяють вирішенню актуальних 
практичних проблем, розробляти та реалізувати 
науково-дослідні проекти у галузі економіки, зо-
крема у формі інновацій, уміння ясно та ефек-
тивно представляти отримані дослідницькі ре-
зультати, як у вигляді наукових публікацій, так 
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і в процесі їхньої практичної апробації. Програма 
виконується у співробітництві з провідними за-
рубіжними науковими та владними інституці-
ями, бізнесовими структурами, недержавними 
аналітичними центрами.

Отже, докторська ступінь у Республіці Ірлан-
дія готує кандидатів у наукові фахівці у закла-
дах вищої освіти або інших установах (держав-
ний сектор, бізнес, адміністрування) та дозволяє 
їм брати участь у різноманітних висококваліфі-
кованих навчальних закладах, мати рівні відпо-
відальності та функції.

Таким чином можна стверджувати, що у мо-
делях докторських (PhD) програм Республіки 
Ірландія для здобувачів третього (освітньо-на-
укового) рівня вищої освіти визнано надзвичайно 
велику системоутворювальну роль вищезазначе-
них загальних компетентностей незважаючи на 
дискусійний характер їх переліку. Однак розроб-
ка ефективних методів і технологій, які забезпе-
чуватимуть розвиток загальних компетентностей 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти залишається недостатньо дослідже-
ною у закладах вищої освіти в Україні.

Тож дальшим питанням для розв’язання цьо-
го завдання вважаємо за необхідне розроблення 
профілю (рамки компетенцій) здобувачів тре-
тього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
вищої освіти на основі парадигми розподіленого 
лідерства.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином можна стверджувати, що в європейських 
документах в сфері вищої освіти визнано надзви-
чайно велику системоутворюючих роль вищез-
гаданих загальних компетенцій незважаючи на 
дискусійний характер їх перелік. Однак розробка 
ефективних методів і технологій, що забезпечують 
розвиток загальних компетенцій здобувачів тре-
тього (науково-освітнього) рівня вищої освіти за-
лишається недостатньо дослідженою. У контексті 
розробки ефективних методів розвитку загальних 
компетенцій претендентів третього (освітньо-на-
укового) рівня вищої освіти актуальним залиша-
ються питання по супроводу досвідчених суперві-
зорів і вибірковими курсами з розвитку загальних 
компетентностей у здобувачів третього (науково-
освітнього) рівня вищої освіти.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СОИСКАТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНОГО) УРОВНЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

Аннотация
В статье представлен опыт подготовки соискателей третьего (образовательно-научного) уровня выс-
шего образования (PhD уровень) в учреждениях высшего образования Северной Ирландии. Проанали-
зированы современные тенденции развития общих компетенций соискателей третьего (образователь-
но-научного) уровня высшего образования в контексте обеспечения качества докторской образования. 
Представлены образовательные кластеры, которые обеспечивают индивидуализацию учебного и ис-
следовательского планов студентов PhD уровня.
Ключевые слова: индивидуализация, общие компетентности, подготовка докторов философии, компе-
тентностный подход, европейский опыт, управленческая деятельность.
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INDIVIDUALIZING FOR THE DEVELOPMENT OF GENERIC COMPETENCIES  
OF THE PHD STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IN NORTHERN IRELAND

Summary
The article presents the experience of preparation of applicants for the third (educational-scientific) level 
of higher education (PhD level) in the institutions of higher education in Northern Ireland. The modern 
tendencies of development of general competencies of the applicants of the third (educational-scientific) 
level of higher education in the context of ensuring the quality of doctoral education are analyzed. 
Educational clusters are provided that provide individualization of PhD level students’ academic and 
research plans.
Keywords: individualization, general competences, preparation of doctors of philosophy, competence 
approach, European experience, management activity.


