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методичної  конференції «Забезпечення якості вищої освіти: підвищення 
ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні 
освітнього процесу», яка проходила 14-16 квітня 2021 року на базі Одеської 
національної академії харчових технологій.

Рекомендовано до друку та розповсюдження в мережі Internet Вченою 
радою Одеської національної академії харчових технологій від 06.04.2021, 
протокол № 13. 
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звичні ідеали, а нові, ще не утвердилися повною мірою. Залишати молоде 
покоління без істинних взірців – означає підштовхувати його до стану 
розчарування, пасивності, духовної деградації [3-6].
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ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОР 

ФІЛОСОФІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОНАХТ

О.О. Лівенцова, І.О. Павлова,  
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

На сьогодні рівень якості підготовки фахівців вважається одним з  го-
ловних завданням і ціллю діяльності кожного закладу вищої освіти, проте 
важко заперечувати, що пріоритетними у досягненні мети є рівень професій-
ної компетентності науково-педагогічних працівників і рівень сформованості 
педагогічного колективу закладу вищої освіти. 

Тож можна стверджувати, що визначення кваліфікаційних вимог до на-
уково-педагогічних працівників має значення не тільки для теорії педагогіки, 
а й для управління освітою та кадровим забезпеченням закладу освіти.

Визначення поняття «науково-педагогічний працівник»  має великий 
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шлях у науковій літературі. Що призвело у закріпленні цього поняття у нор-
мативно-правовій базі України. 

Відповідно до статті 53 Закон України «Про вищу освіту»: науково-
педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у закладах 
вищої освіти провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, 
мистецьку) та організаційну діяльність.

Історично склалося так, що основними формами підготовки наукових і 
науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура і докто-
рантура.

Згідно п. 5 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня докто-
ра філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): 
протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зо-
бов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобу-
ти теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі профе-
сійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією 
наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослі-
дження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практи-
чне значення, та захистити дисертацію. 

Вимоги до рівня науково-педагогічних працівників кожного року під-
вищуються, що звужує круг осіб які мають можливість займання зазначених 
посад. 

Згідно Статуту Одеської національної академії харчових технологій             
п. 1.5. Основними напрямами діяльності Академії: пп.1.5.7.: підготовка та 
атестація наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Кількості здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії (наукового 
ступеня - кандидата наук) які після завершення свого навчання через аспіра-
нтуру залишилися працювати в Одеської національної академії харчових те-
хнологій за останні п’ять років складає 51%. 

Станом на 01.01.2021 року 81% науково-педагогічних працівників з ке-
рівного складу академії та 80% штатних працівників кафедр пройшли на-
вчання в аспірантурі академії. 

Виходячи з зазначеного можна зробити висновки, що підготовка здобу-
вачів вищої освіти ступеня доктор філософії через аспірантуру має велике 
значення та потенціал для отримання фахівців вищого рангу для формування 
кадрового потенціалу та забезпечення високого рівня наукових працівників 
ОНАХТ. 

Таким чином можливо зробити висновок, що роль та рівень підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії через аспірантуру та док-
торантуру є основою формування високого рівня кадрового потенціалу нау-
ково-педагогічних працівників ОНАХТ.
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товки  ннннааааауууууккових 
спіраннннттттуууурррраааа ііі дддддокто-

щої освіттиииииии сссссступеня доооокккктооооо-
світи (наукоооооооввввиииииих установахххх)))):::: 

нктуріі))))))) ааааасспіііііііррррррааааааанннннннтттттт (((((((аааааааддддддд’ююнкт) зо-
укової програми, зооооооокккккккрррррррееееееемммммммааааааа ззззддддобу-

інші ккккккоооооооммммпетентносттттттті, достатні дл
комплеккксссссссннннннниииииииххххххх  ппппррррррроооооообббблем ууууууу гггггггаалузі про

йної діяльнооооооосссстттттттііі, оввввоооооолллллллооооодддііііііітттттттиииииии мммметодо
ті, а тааааааккккккооооожжжжж провввввввеееессссссстттттиии ввласнеееееее науко

ть наукову нннннооооовввииииизззну, ттттттеееееееоооооретичне та/
исертааааццццццію. 

уково-пееееддддаггггооооггіііічччччннниииихх прррррааааацццііііівввввнннннннииків ко
круг оосссссіііііббббб  якіі ммммаююююююютть можлииииввввість з

уту Одддддддееессссссської наццццціііііііоннннннналььнннноооїїїїї акаде
ими напррррряяяяяямммммммами діяльннннннноссссссті Академ

укових, наукооооооовооооооо-педагогіічччччччннннннниииих кадрі
кості здобувачів вввввиищщщщщщщоооооооїїїїїїї ооооооосссссссввііііттттти ступ

я - каннннддддиииддддата наук) якіііі ппппіііііііссссссслллляя завер
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СССССттттттааноооомммм ннннннааа 00000011.01.2222222022222221 року 8
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ВВВВВиииххххоооодячи з зааазначен
вввввачів вищщщщщоооїїїї оосвіти сту
зззззззнннаааааччення тааа ппппппоооотенціа
ккккаааааддддрррооооовввого потенці
ОНААААХХХХТТТТТТ. 

ТТаким
зздобувачі
тттторанту
ково
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УДК 658:37.041 
САМОМЕНЕДЖМЕНТ У ПІДВИЩЕННІ ОСОБИСТОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Н.М. Корсікова, Ю.С. Левчук,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Постановка проблеми. Визначення поняття «особистої ефективності» 
сьогодні є досить «розмитим», не має чіткого визначення. Але, як правило, 
воно визначається як здатність людини виконувати певні завдання макси-
мально швидко і якісно,  успішно досягати поставлених цілей. Тобто особис-
та ефективність повʹязується з кількісними показниками: що, скільки, «за 
скільки» (час, витрати фінансів, матеріалів, тощо), з яким рівнем якості ми 
виконуємо свою роботу. А відповідно поняття самоменеджмент традиційно 
визначається як послідовне і цілеспрямоване використання методів роботи у 
повсякденній практиці, для того, щоб оптимально і зі змістом використовува-
ти свій час [1]. 

На сьогодні саме питанню раціонального використання часу присвяче-
но більшість досліджень і публікацій у відносно новій управлінській науці –
самоменеджмент.  Такі відомі сучасні автори як Г. Архангельський, П. Берд, 
Ф. Кей, М. Кук, Ф. О’Коннелл, Б. Трейсі, Д. Кеннеди та багато інших також 
пов'язують вирішення проблеми підвищення особистої ефективності в ос-
новному з питанням раціонального використання часу: як зробити так, щоб 
встигати зробити більше справ, та й ще і якісно.

Але ж чи завжди виправданий такий підхід? Уявіть таку ситуацію: ви 
намагаєтесь встигнути зробити безліч справ, застосовуєте відомі прийоми та 
методики планування часу, делегування, значно підвищили свій професійний 
рівень та рівень інтелекту; ваша організація досягла дійсно значних 
результатів, керівництво вами задоволено і ви отримали  довгоочікуване 
підвищення, але в остаточному підсумку – ви опиняєтесь у стані емоційного 
спустошення чи навіть «вигорання». Чому так? 

Метою дослідження є визначення що необхідно робити щоб не потра-
пляти у цей стан? Які ще критерії особистої ефективності ми часто не 
враховуємо? 

Виклад основного матеріалу. Виявляється, що найбільшим мотивато-
ром є наша задоволеність. Тобто наші зусилля повинні не тільки призводити 

огій. [
ffffter.pdffff

І ОСОББББИИИИИИИСССССТОЇ 
ДАЧА

С. Левчук,
рчовиииихххххх ттттттеехнологій, ммммммм.....  Одеса

чення поняттттттттттттяяяяяяя  «оссссоооооооббббииииииисттттттоооооооїїїїїїї ееееееефффффектив
е має ччччччііііііткккккооооого вииииииизззззззнннннннаааааачччееееннння. АААААААлле, як

ь людини вввввииииикккооооонннувааааааатттттттиииииии  певні завда
ішно ддддддоооооосягати  пппппоооосссссстттааааавввввлеенннннннииииииххххххх цілей. Т

ться з кіііілллльккккііісннннниииииммммииии пооооокккккаазззззнннннииииииикками:
фінанссііііввввв,,,,,,   маттеееерррріііаааааааллллліів, тощо))))), з яки

оту. ААААА вввввввііііііідддддддпппппппоооооооввввввііііідддддннннно ппппонннняяяття самоме
ослідовввввввннннеееееее і цілеспппрррррррямммммммовааааннннеееее викори

рактиці, дддддддляяяяяяя того, щобббб опппппптимально
[1]. 

сьогоддні саме питттттаааааанннннннннююююююю ррррррраааааааццццццціііооооональн
шість ддддооосссссслліджень і пубббббббллллііііііікккккккааааааацціій у ві

менедддджжжжммммееент.  ТТааааааккі відомі сучасні
. Кей,, ММММММ. ККККККук,, ФФФФФФФ. ООООООО’ККККККооооооонннелл, Б. Т

пов'яяззззуууууюююююють ввввииииирррррріііішшшшшшеення пррррррроблеми
нооввввннноооооооммму з питтттааааннннннннням ррррраааацццццціональ
ввввссттттиииииигггггааттттииии зробитииии бббіііііілллллььььшше спр

АААААлллееее ж чи завввжжди ви
нннннамагаєтееееесссссььь ввввстигнути
ммммммееееетттттодики плллллааааааннннуванн
рррріііііііввввееенннннььььь та рівень
резулллльььттттттаааааатів, ке
підвищення
сспустоше

М
плят
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