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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах сучасних 

глобалізаційних викликів надзвичайно важливою стає роль освіти та науки  

як ключових чинників інноваційного розвитку економіки й суспільства, 

підвищення конкурентоспроможності української держави на світовому рівні, 

покращення якості життя та добробуту громадян. Саме необхідність 

кардинальних змін, спрямованих на модернізацію вітчизняної освіти й науки, 

зумовила розробку Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 р., 

яка покликана прискорити інтеграцію України в міжнародний освітньо-

науковий простір. Серед головних напрямів цієї стратегії – розвиток наукової 

та інноваційної діяльності в освіті, підвищення її якості на інноваційній  

основі. 

Реформування вищої освіти в напрямі перетворення її на потужний 

інтелектуальний ресурс інноваційного розвитку набуло відображення в новому 

Законі України «Про вищу освіту» (2014), яким проголошено необхідність 

органічного поєднання освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності, орієнтованої на здобуття нових знань шляхом проведення наукових 

досліджень і їх спрямування на створення й упровадження нових 

конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку 

суспільства. Вирішення цього завдання пов’язано зі становленням третього, 

освітньо-наукового рівня вищої освіти в Україні та запровадженням у 2016 р. 

європейської моделі підготовки докторів філософії. При цьому вітчизняна система 

освіти зіткнулася з низкою проблем, що спричинені суперечностями між: 

 задекларованою в нормативних документах (Стратегія інноваційного 

розвитку України, Закон України «Про вищу освіту») потребою суспільства у 

фахівцях інноваційного типу, здатних до створення й використання нових 

знань, технологій, інформації як джерел інноваційного розвитку країни, та 

несформованістю механізмів і організаційних структур, спроможних 

забезпечити ефективну підготовку та високу продуктивність таких фахівців; 

 запровадженням третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти та 

підготовки докторів філософії в Україні відповідно до європейських стандартів 

і домінуванням традиційних для вітчизняної освіти форм та методів цієї 

підготовки; 

 необхідністю формування готовності майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачено Законом України «Про 

вищу освіту», і нерозробленістю організаційного та навчально-методичного 

забезпечення цього процесу, нерозумінням структури зазначеної готовності, 

критеріїв і показників її сформованості. 
Аналіз теоретичних здобутків сучасної педагогічної науки засвідчив, що 

нею накопичено цінний досвід вивчення інноваційних та інтеграційних 
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процесів у вищій освіті, зокрема глибоко й усебічно досліджено широке коло 

проблем, пов’язаних із такими аспектами, як: 

 інноваційний розвиток вищої освіти та її інтеграція в європейський 

освітній простір (Н. Балик, Б. Буняк, Л. Даниленко, Л. Касьянова, Г. Клімова, 

М. Колотіло, В. Кремень, В. Луговий, Ю. Рашкевич, С. Сисоєва, 

О. Слюсаренко, В. Cюсько, Ж. Таланова, Л. Товажнянський, Т. Фініков, 

К. Чадаєва, О. Шаров, Л. Шевченко, О. Шестопалюк, Г. Шмигер та ін.); 

 підготовка здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності 

(І. Альохіна, О. Большакова, Н. Варга, О. Вихорева, Т. Голуб, Н. Гурьоміна, 

О. Єфімова, Л. Кліх, Г. Кловак, М. Князян, Є. Кулик, А. Леонтович, В. Луговий, 

В. Майборода, Г. Омельяненко, Т. Павлова, О. Повідайчик, І. Попова, 

Н. Рашидова, О. Семерич, Н. Сичкова, Ю. Скиба, І. Солошич, Л. Сущенко, 

Ж. Таланова, О. Ярошенко та ін.); 

 підготовка майбутніх фахівців до інноваційної діяльності (З. Абасов, 

В. Адольф, А. Андрєєв, О. Андрєєва, М. Артюшина, Л. Бережна, О. Біницька, 

Ю. Будас, Т. Волобуєва, Л. Гавриленко, І. Гавриш, А. Галіахметова, 

О. Гончарова, Т. Демиденко, О. Джеджула, І. Дичківська, Н. Дука, Н. Ільїна, 

Н. Клокар, О. Ковальчук, Л. Козак, О. Козлова, Н. Кошелева, І. Красноштан, 

О. Мосіюк, О. Муратова, О. Огієнко, М. Пащенко, Е. Печерська, І. Піскарьова, 

Н. Плахотнюк, Л. Подимова, В. Уруський, І. Федоров, А. Ховріна, 

Л. Цибульська, Л. Чернова, О. Шапран, І. Щербакова, І. Шеремет, А. Шлома, 

О. Шмельова, Л. Штефан та ін.). 
Втім, увага науковців зосереджена, передусім, на різних особливостях 

підготовки осіб, які здобувають вищу освіту на першому та другому її рівнях, 

що ж до специфіки підготовки майбутніх докторів філософії як здобувачів 

третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти, то вона наразі потребує 

окремого наукового аналізу. 

Питання підвищення ефективності дослідницько-інноваційної підсистеми 

закладів вищої освіти та тісно пов’язані з ними проблеми розвитку наукових, 

науково-педагогічних кадрів і вдосконалення їх підготовки в Україні й за 

кордоном досліджували Н. Базелюк, О. Бартош, Н. Білан, М. Бірюкова, 

Т. Борова, М. Винницький, І. Вишенська, Т. Голіченко, С. Головко, І. Грига, 

О. Гура, С. Єришева, А. Землянкін, С. Квіт, Ю. Ковилін, Ю. Козловький, 

О. Котова, О. Кузьменко, Л. Лобанова, В. Луговий, А. Мелешевич, 

Я. Міклебуст, В. Моренець, Є. Ніколаєв, С. Оксамитна Ю. Підоричева, 

Т. Разіна, А. Рачинський, І. Регейло, К. Сафонова, Т. Сидорчук, Ю. Скиба, 

Ж. Таланова, Є. Федченко, Г. Чорнойван, О. Ярошенко та ін. 

Упродовж останніх років вийшли в світ наукові праці С. Вітвицької, 

О. Дубасенюк, С. Коломієць, І. Линьової, В. Муромець, Ю. Носенко, І. Олійник, 

Г. Полякової, Н. Сидорчук, О. Синекоп, С. Сисоєвої, О. Спіріна, Я. Топольник, 

А. Яцишина та ін., присвячені розгляду окремих аспектів підготовки майбутніх 

докторів філософії за різними освітньо-науковими програмами й 
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спеціальностями. Науковий доробок цих та інших авторів створює потужне 

підґрунтя для узагальнень теоретичного характеру, а також відкриває 

перспективи для розробки методологічно обґрунтованої моделі підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності. 

Саме нагальна потреба у визначенні ефективної стратегії підвищення 

якості підготовки здобувачів третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти 

та необхідність створення відповідної науково-методичної системи зумовили 

вибір теми дисертації: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри 

педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного 

університету (ЗНУ) у межах НДР «Психолого-педагогічні засади розвитку 

компетентності суб’єктів освітнього простору» (№ 0116U004863) та міжнародного 

проєкту 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE за європейською програмою 

Еразмус+, модуль Жана Моне «European Project Culture». Окремі частини роботи є 

логічним продовженням досліджень, розпочатих у рамках НДР «Державне 

регулювання розвитку науки в Україні» (№ 0112U001521). 

Тему дисертації затверджено науково-технічною радою ЗНУ (протокол 

від 24.09.2015 № 2), узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових 

досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні НАПН України 

(протокол від 15.12.2015 № 8) й уточнено науково-технічною радою ЗНУ 

(протокол від 20.10.2016 № 3). 

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є наукова розробка 

теоретичних і методичних засад підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності на третьому, освітньо-науковому рівні 

вищої освіти. 

Відповідно до цієї мети поставлено такі завдання: 

 визначити сутність дослідницько-інноваційної діяльності докторів 

філософії; з’ясувати її особливості та вимоги до докторів філософії як її 

суб’єктів; 

 розкрити зміст і структуру готовності докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності; 

 здійснити аналіз зарубіжного та українського досвіду підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності; 

 розробити концепцію підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності та змоделювати цей процес; 

 створити науково-методичну систему підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, апробувати та 

експериментально перевірити її ефективність; 

 підготувати методичні матеріали з питань формування готовності 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності. 
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Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх докторів 

філософії на третьому, освітньо-науковому рівні вищої освіти. 

Предмет дослідження – теоретичні й методичні засади підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності на 

третьому, освітньо-науковому рівні вищої освіти. 

Концепція дослідження ґрунтується на розумінні процесу підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності як 

важливого компонента їх професійної освіти, що зумовлено розбудовою 

суспільства знань і потребою у фахівцях вищої кваліфікації, здатних до 

створення та поширення інновацій. В її основу покладено систему 

методологічних підходів і дидактичних принципів сучасної педагогічної науки, 

а також накопичений зарубіжний та український досвід підготовки майбутніх 

фахівців до дослідницької, інноваційної й проєктної діяльності. 

Провідною ідеєю концепції є розробка науково-методичної системи 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності, яка складається з двох компонентів: освітнього, що відображає 

теоретичні та практичні аспекти формування готовності майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, та професійного, що 

передбачає організацію їх квазідослідницько-інноваційної діяльності як засобу 

набуття особистого досвіду щодо здійснення різних видів і форм дослідницько-

інноваційної діяльності в університеті. Її практична реалізація включає таке: 

розробку змісту підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності відповідно до сучасних запитів суспільства, вимог 

європейського освітньо-наукового простору, вітчизняної нормативно-правової 

бази вищої освіти; забезпечення цілісності процесу формування готовності 

майбутніх фахівців до дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

здобуття ними необхідних знань, оволодіння практичними вміннями й 

навичками в процесі навчання, а також їх подальшу актуалізацію під час 

провадження цієї діяльності; використання сучасних форм, методів і засобів 

навчання; створення дослідницько-інноваційного середовища в університеті, 

спрямованого на посилення мотивації, інноваційної активності, розкриття 

творчого потенціалу та здібностей здобувачів третього, освітньо-наукового 

рівня вищої освіти; інтеграцію освітньої й професійної діяльності майбутніх 

докторів філософії шляхом набуття особистого досвіду щодо створення, 

упровадження та поширення нових знань, зокрема: оприлюднення результатів 

досліджень на конференціях і семінарах, публікацій у наукових виданнях, 

розробки й реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів; застосування 

комплексу заходів, спрямованих на саморефлексію й професійний розвиток, 

активізацію дослідницько-інноваційної діяльності. 

Провідна ідея та основні положення концепції відображені в загальній 

гіпотезі дослідження, яка базується на припущенні, що підготовка майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності набуває 
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ефективності за умови теоретико-методичного обґрунтування, розробки й 

упровадження концептуальної моделі цього процесу. 

Загальна гіпотеза дослідження конкретизується в часткових гіпотезах, 

відповідно до яких підготовка майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності буде ефективною за таких умов: 

 формування готовності до дослідницько-інноваційної діяльності 

базується на сучасних методологічних підходах (філософських, 

загальнонаукових, конкретно-наукових та технологічних) і здійснюється 

відповідно до нормативних вимог вітчизняної вищої освіти та основних 

напрямів розвитку докторської підготовки у світі; 

 основою організації процесу підготовки майбутніх докторів філософії 

є науково-методична система формування готовності до дослідницько-

інноваційної діяльності, яка містить інноваційні форми та методи навчання як у 

межах освітнього процесу, так і поза ним, а також передбачає залучення 

молодих науковців до дослідницько-інноваційної діяльності в закладі вищої 

освіти; 

 формування готовності до дослідницько-інноваційної діяльності 

здійснюється в умовах дослідницько-інноваційного середовища, спрямованого 

на розкриття творчого потенціалу, підвищення мотивації та професійний 

саморозвиток майбутніх докторів філософії. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань і 

перевірки гіпотези дослідження використано комплекс сучасних наукових 

методів: 

 теоретичних: аналіз (теоретичний, термінологічний) – для 

визначення понятійно-категоріального апарату дослідження, теоретико-

методологічного обґрунтування та розробки концепції дослідження; аналіз 

(історико-педагогічний, порівняльний) і синтез – для дослідження сучасного 

стану розробленості проблеми, вивчення українського та зарубіжного досвіду 

підготовки науково-педагогічних кадрів; контент-аналіз міжнародних і 

вітчизняних нормативних документів, методичних матеріалів – для 

виокремлення основних вимог до дослідницько-інноваційної діяльності 

майбутніх докторів філософії й розробки нормативного та методичного 

забезпечення процесу їх підготовки; систематизація й класифікація – для 

визначення видів дослідницько-інноваційної діяльності, класифікації її продуктів 

і рівнів трансферу; виділення сучасних напрямів у розвиткові докторської 

підготовки у світі; розробки науково-методичної системи підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності; структурування та 

моделювання – для визначення структури готовності до дослідницько-

інноваційної діяльності, її критеріїв і рівнів; побудови концептуальної моделі 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності; розкриття структури дослідницько-інноваційного середовища; 
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 емпіричних: методи діагностики, адаптовані до завдань дослідження, 

анкетування, тестування, самооцінювання, аналіз продуктів діяльності – для 

оцінювання рівня готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності та сформованості її окремих компонентів; метод 

експертних оцінок і рейтингування – для визначення інтегральної оцінки 

готовності до дослідницько-інноваційної діяльності; педагогічний експеримент – 

для перевірки ефективності науково-методичної системи підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності; 

 статистичних: параметричні (критерій t-нормального розподілу) 

та непараметричні (кутове перетворення Фішера φ
*
) методи перевірки 

статистичних гіпотез – для оцінювання значущості результатів педагогічного 

експерименту; методи кореляційного аналізу (коефіцієнт конкордації 

Кендалла) – для перевірки узгодженості оцінок експертів при визначенні 

компонентної структури готовності; методи аналізу даних за допомогою SPSS. 

Statistics. v.20, MS EXEL – для обробки емпіричних даних; методи візуалізації – 

для демонстрації результатів експерименту. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше здійснено концептуалізацію поняття дослідницько-інноваційної 

діяльності та конкретизовано його зміст щодо докторів філософії як суб’єктів 

цієї діяльності; розкрито сутність і структуру готовності майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, в якій виокремлено 

мотиваційно-вольовий, змістово-діяльнісний, особистісно-креативний і 

рефлексивно-перспективний компоненти; встановлено критерії (позиційний, 

когнітивно-конструктивний, творчий, рефлексивний), показники та рівні 

сформованості цієї готовності; розроблено концепцію підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, яка базується на 

єдності двох компонентів: освітнього, що відображає теоретичні й практичні 

аспекти формування готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності, та професійного, що передбачає набуття особистого 

досвіду провадження різних видів і форм дослідницько-інноваційної діяльності; 

запропоновано концептуальну модель цієї підготовки, що містить цільовий, 

методологічний, змістовий, операційний та результативний блоки; створено й 

апробовано науково-методичну систему підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, яка включає сучасне змістове 

наповнення освітньо-наукових програм і застосування інноваційних форм та 

методів навчання, а також передбачає організацію квазідослідницько-

інноваційної діяльності аспірантів у закладі вищої освіти; здійснено 

експериментальну перевірку запропонованої системи підготовки та доведено її 

ефективність; 

– удосконалено зміст освітнього процесу майбутніх докторів філософії 

(освітньо-наукові програми, навчальні плани, перелік навчальних дисциплін 

циклу професійної підготовки); комплекс сучасних форм (організаційно-
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діяльнісні та рольові ігри, літня школа, PhD-колоквіум, робота в проєктних 

групах, тренінг, конкурси, конференції) і методів навчання (методи 

проєктування (генерації ідей, ідентифікації проблем, постановки мети та 

завдань, планування, трансляції цілей на результати проєкту); методи 

моделювання (розробка структури наукових публікацій, дисертацій, звітів про 

виконання НДР)); способи педагогічної підтримки аспірантів (менторство, 

професійні групи в соціальних мережах); навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу (щодо розробки проєкту підготовки й захисту дисертації, 

дослідницької пропозиції, індивідуального плану професійного розвитку, 

публікаційної стратегії, портфоліо аспіранта); 

– уточнено й конкретизовано сутність і місце в понятійно-

термінологічному апараті сучасної науки таких понять, як «інноваційна 

діяльність», «комплексна інноваційна діяльність», «інноваційно-дослідницька 

діяльність», «інноваційно-впроваджувальна діяльність»; основні завдання 

дослідницько-інноваційної діяльності докторів філософії та вимоги, які 

висуваються до них як суб’єктів цієї діяльності; сучасні тенденції розвитку 

докторської освіти у світі, а також форми й методи підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності; 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про 

особливості професійної діяльності докторів філософії, складові та зміст 

готовності до дослідницько-інноваційної діяльності, педагогічні основи 

організації процесу підготовки докторів філософії на третьому, освітньо-

науковому рівні вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів виявляється в тому, що 

розроблено та впроваджено в освітньо-науковий процес підготовки майбутніх 

докторів філософії: 

 нормативно-методичну документацію, яка включає освітньо-наукові 

програми, навчальні плани за галузями знань: освіта, гуманітарні науки, соціальні 

та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, 

біологія, природничі науки, математика та статистика, інформаційні технології; 

 навчально-методичні комплекси нормативних дисциплін «Основи 

дослідницько-інноваційної діяльності», «Основи європейської проєктної 

діяльності», «Основи академічного письма» (робочі програми, презентації лекцій, 

методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи, дидактичні 

матеріали, завдання для поточного й підсумкового контролю); 

 навчально-методичні посібники: «Підготовка докторів філософії (PhD) 

у Запорізькому національному університеті», «Основи формування 

європейської проєктної культури»; 

 організаційно-методичне забезпечення (програми, положення) 

позанавчальних заходів (конференцій, форумів, круглих столів, тренінгів, 

тематичних свят, конкурсів проєктів, літньої школи тощо), спрямованих на 

активізацію дослідницько-інноваційної діяльності аспірантів; 



 8 

 систему стимулювальних заходів для підвищення продуктивності 

майбутніх докторів філософії (щорічне рейтингування, конкурс «Кращий 

науковець року», електронна система обліку наукових публікацій, щомісячний 

бюлетень «Молодий науковець»; галерея наукових шкіл університету; 

професійні групи в соціальних мережах, матеріальне заохочення тощо); 

 нормативно-методичні матеріали для забезпечення ефективності 

організації процесу підготовки здобувачів третього, освітньо-наукового рівня 

вищої освіти (Концепція проєктної діяльності, Регіональна Програма розвитку 

Відкритої регіональної платформи науково-виробничого партнерства, Кодекс 

академічної доброчесності тощо). 

Результати дослідження впроваджено в освітньо-науковий процес 

підготовки майбутніх докторів філософії в Запорізькій державній інженерній 

академії (довідка № 01-28/12 від 10.01.2019), Переяслав-Хмельницькому 

державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди (довідка 

№ 423 від 30.05.2019), Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г. С. Сковороди (довідка № 01–10/860 від 24.10.019), 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (довідка 

№ 03-28/01/133 від 20.01.2020), Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка» (довідка № 11-33/03 від 18.02.2020), Одеському 

національному університеті імені І. І. Мечникова (довідка № 11-01/363 від 

20.02.2020), Запорізькому національному університеті (довідка № 80/01.01.13 

від 22.06.2020), а також у діяльність Запорізької обласної державної 

адміністрації (довідка № 08-32/0707 від 06.03.2019). 

Особистий внесок здобувача. Подані в дисертації оригінальні наукові 

результати одержано здобувачем самостійно. У працях, опублікованих у 

співавторстві, особистий внесок зазначено в списку опублікованих праць. 

Матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук на тему «Моделювання процесів хемостимульованої 

міграції атомних часток у приповерхневих шарах напівпровідників» зі 

спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків, захищеної у 

1999 р., у докторській дисертації не використовувались. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено на наукових конференціях, форумах, круглих  

столах: 

 міжнародних: «Європейська проєктна культура в Україні: стан, 

проблеми, перспективи» (м. Запоріжжя, 2020 р.), «Актуальні проблеми освіти і 

науки: теорія і практика» (м. Київ, 2020 р.), «Influence of scientific achievements 

in education on the development of modern society» (м. Вільнюс, Республіка 

Литва, 2019 р.), «Psychology and pedagogy as sciences of formation and 

development of modern personality» (м. Влоцавек, Республіка Польща, 2019 р.), 

«Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації» (м. Львів, 

2019 р.), «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції» (м. Луцьк, 
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2016–2019 рр.), «Інтеграція освіти, науки та бізнесу» (м. Запоріжжя,  

2015–2019 рр.), «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної 

науки» (м. Запоріжжя, 2019 р.), «Сучасні наукові дослідження  

у психології та педагогіці – прогрес майбутнього» (м. Одеса, 2019 р.), 

«Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження» 

(м. Київ, Дрогобич, 2019 р.), «Науковий парк та інноваційна інфраструктура 

університету як основа розвитку освіти та науки» (м. Луцьк, 2013 р.), 

«Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського 

процесу» (м. Донецьк, 2013 р.); 

 всеукраїнських: «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку» (м. Запоріжжя, 2016–2019 рр.), «Неперервна освіта для сталого 

розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» 

(м. Дніпро, 2018 р.), «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах 

реформування вищої освіти» (м. Запоріжжя, 2017 р.), «Науково-методичні 

засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.), «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах 

глобалізації» (м. Дніпро, 2016 р.), «Розвиток студентської науки» (м. Ірпінь, 

2012 р.), «Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, 

перспективи» (м. Херсон, 2012 р.), «Студентське самоврядування: проблеми 

розвитку» (м. Запоріжжя, 2011–2012 рр.), «Науково-дослідна робота у вищих 

навчальних закладах: досвід та проблеми» (м. Одеса, 2011 р.); 

 регіональних: «Європейська проектна культура в Україні: стан та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2018 р.), «Наука. Влада. Бізнес» (м. Запоріжжя, 

2016 р.), «Розвиток науково-інноваційної діяльності у закладах вищої освіти» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.). 

Матеріали дисертації також обговорювались на засіданнях кафедри 

педагогіки та психології освітньої діяльності, науково-методичної, науково-

технічної й Вченої рад Запорізького національного університету. 

Публікації. Основні наукові положення та результати досліджень 

опубліковано в 71 науковій та науково-методичній праці (у тому числі 

53 одноосібних), з них: 1 монографія, 5 розділів у монографіях, 2 навчально-

методичних посібники, 3 статті у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз Scopus і Web of Science, 7 статей у зарубіжних виданнях, 

21 стаття у фахових виданнях України, 23 публікації в збірниках матеріалів і 

тез конференцій, 5 статей в інших виданнях, 3 свідоцтва авторського права на 

твір, 1 науково-методична праця. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (719 найменувань) і 

45 додатків. Загальний обсяг роботи становить 756 сторінок, з них основного 

тексту – 392 сторінки. Дисертація містить 45 таблиць і 44 рисунки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; сформульовано мету й 

завдання, об’єкт і предмет; визначено методи дослідження та основні 

концептуальні положення дисертації; розкрито наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів; наведено відомості про їх апробацію; подано 

структуру роботи. 

У першому розділі – «Науково-теоретичні засади дослідження 

готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності» – розроблено понятійно-категоріальний апарат дослідження; 

визначено особливості дослідницько-інноваційної діяльності докторів філософії; 

сформульовано основні вимоги до них як її суб’єктів; розкрито сутність і зміст 

готовності докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності. 

Використання елементів етимологічного, лексичного та синтаксичного 

аналізу при осмисленні відповідного дискурсу в наукових джерелах із 

педагогіки, філософії, права, державного управління, економіки надало змогу 

розмежувати такі види діяльності науковців, як: інноваційна, комплексна 

інноваційна, інноваційно-дослідницька, інноваційно-впроваджувальна, 

дослідницько-інноваційна, – а також визначити їх сутність та місце в загальній 

понятійно-категоріальній парадигмі сучасної науки. 

Враховуючи важливу роль докторів філософії в інноваційному суспільстві, 

головним чинником розвитку якого є виробництво, обробка й трансляція знань, а 

також на підставі вивчення наукових праць, у яких розкрито сутність 

дослідницької та інноваційної діяльності фахівців (Т. Голуб, О. Гончарова, 

Л. Даниленко, І. Дичківська, І. Зимня, М. Князян, Ю. Ковилін, О. Мариновська, 

В. Михайлов, І. Попова, Н. Тверезовська, О. Турба, З. Юринець, G. Dosi, 

N. Freeman, D. Edwards, J. Enders, R. Gilbert, R. Lung, R. Nelson, P. Stoddart, 

О. Thongpravati), запропоновано визначення дослідницько-інноваційної 

діяльності докторів філософії як комплексної діяльності, спрямованої на 

створення, освоєння та поширення нових знань з метою вирішення природничих 

і суспільних проблем, результатом якої (залежно від рівня обробки нових знань) 

є науково-інформаційний (публікації, звіти, дисертації), науково-інноваційний 

(технології, моделі, проєкти) або інноваційний продукт (товари та послуги). 

Отже, метою дослідницько-інноваційної діяльності докторів філософії як 

суб’єктів дослідницько-інноваційної діяльності є вироблення нових знань, 

доведення їх до стадії «готового продукту» та забезпечення його трансферу для 

подальшого практичного використання. 

Проведений аналіз методології складання світових університетських 

рейтингів та критеріїв оцінювання вітчизняних закладів вищої освіти під час 

проходження процедур ліцензування, атестації тощо; вивчення сучасної 

нормативно-правової бази щодо прав та обов’язків докторів філософії як 

наукових, науково-педагогічних працівників, а також наукових праць Н. Білан, 
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Т. Борової, О. Гури, А. Кондрашихіна, С. Сисоєвої, Ю. Скіби, І. Соколової, 

О. Ярошенко та інших надав змогу визначити й схарактеризувати особливості 

дослідницько-інноваційної діяльності докторів філософії, сформулювати їх 

основні завдання, такі як: розробка й реалізація дослідницьких та інноваційних 

проєктів; участь у вітчизняних і міжнародних грантових програмах, конкурсах 

наукових проєктів та (або) укладанні господарських договорів на виконання НДР 

(надання науково-технічних послуг); подання заявок та отримання об’єктів права 

інтелектуальної власності; публікація результатів наукових досліджень в 

індексованих наукових виданнях, участь у міжнародних і вітчизняних наукових 

конференціях, програмах академічної мобільності; дотримання принципів 

академічної доброчесності; підвищення професійної кваліфікації. 

Окреслені завдання висувають певні вимоги до суб’єктів дослідницько-

інноваційної діяльності, зокрема: володіння теоретичними та методичними 

знаннями, необхідними для створення й упровадження наукових новацій та 

інновацій; сформованість здатностей до практичних дій, спрямованих на 

доведення результатів дослідницько-інноваційної діяльності до форми 

«готового» продукту й забезпечення його трансферу; мотиваційно-ціннісне 

ставлення до професії науковця та розвиненість особистісних якостей (творчих, 

вольових, рефлексивних) для забезпечення ефективності цієї діяльності. 

Наявність зазначених вимог до докторів філософії зумовлює й необхідність 

формування готовності до неї в процесі навчання на третьому, освітньо-

науковому рівні вищої освіти. 

Результати здійсненого в роботі аналізу існуючих у літературі наукових 

підходів щодо розуміння сутності та структури готовності майбутніх фахівців до 

професійної (М. Д’яченко, Л. Карамушка, С. Рубінштейн, І. Дичківська, 

О. Дубасенюк, В. Шевченко), інноваційної (М. Артюшина, І. Гаврик, 

О. Джеджула, І. Дичківська, Л. Козак, В. Уруський), інноваційно-дослідницької 

(О. Мосіюк) діяльності дають підстави розуміти під готовністю докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності інтегровану якість 

особистості, що має інноваційні властивості, які включають мотиваційно-

ціннісне спрямування і вольові якості, її здатність до творчості та рефлексії, 

прагнення до саморозвитку, а також систему професійних знань, умінь і навичок, 

необхідних для ефективного здійснення процесів генерації, освоєння та 

поширення нових знань для вирішення природничих і суспільних проблем. Для 

структури цієї готовності характерна єдність чотирьох компонентів, кожний з 

яких корелює з певними аспектами дослідницько-інноваційної діяльності: 

 мотиваційно-вольовим (відображає мотиваційний, ціннісний і 

вольовий аспекти); 

 змістово-діяльнісним (відображає змістовий і діяльнісний аспекти); 

 особистісно-креативним (відображає творчий аспект); 

 рефлексивно-перспективним (відображає особистісний, комунікативний, 

корпоративний і перспективний аспекти). 
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У другому розділі – «Зарубіжний та український досвід підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» –

висвітлено тенденції розвитку докторської підготовки у світі, зокрема розкрито 

сучасні форми й методи підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах; 

розглянуто генезу третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти в Україні, а 

також здійснено аналіз сучасного стану підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності у вітчизняних закладах 

вищої освіти. 

Вивчення зарубіжного досвіду щодо розвитку третього рівня вищої освіти 

та аналіз відповідних наукових праць (L. Armasu-Cantîr , L. Borrell-Damián, 

A. Calma, A. Caparros-Ruiz, D. Cuthbert, I. De Los Rios, B. Durette, D. Edwards, 

O. Fast, P. Garcia-Agustin, S. Gasson, R. Geiger, G. Hoyne, D. Jackson, B. Kehm, 

D. Kenneth, E. Knobil, A. Lopes, M. Muerza-Marín, R. Naylor, M. Nerad, 

R. Neumann, L. Rudy, J. Schlegel, A. Schnoes, J. Shin, O. Thongpravati, M. Torka, 

F. Travaglianti, L. Walakira, T. Woodson та ін.) дають підстави стверджувати, що 

впродовж останніх п’ятнадцяти років у світі відбулись радикальні зміни в 

докторській підготовці.  

Результатом цих змін стали: 

 масовізація докторської освіти, що полягає у відчутному розширенні 

доступу до докторських програм (країни Східної Азії, Австралія, Норвегія, 

Канада, США); 

 інституціоналізація та стандартизація докторської підготовки, що 

передбачає створення докторських шкіл і запровадження структурованих 

освітньо-наукових програм (Італія, Швеція, Іспанія, Фінляндія, США, Корея, 

Китай, Гонконг); 

 професіоналізація та проєктифікація докторської освіти, що включає 

розширення можливостей працевлаштування завдяки набуттю більш широкої 

кваліфікації та застосуванню проєктного підходу до докторської підготовки 

(Норвегія, Данія, Швеція, США, Канада, Велика Британія, Франція); 

 інтернаціоналізація та інформатизація докторської освіти, що 

виявляється в активізації академічної мобільності докторів філософії та 

ефективному використанні ІКТ у процесі їх підготовки (загальносвітова 

тенденція). 

Посилення уваги до третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти 

привело й до появи в розвинених зарубіжних країнах більш ефективних форм 

організації освітньо-наукового процесу та нових методів підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, серед яких: перехід 

від моделі «учнівства» до моделі дослідницької групи, запровадження проєктно-

організованого навчання (кооперативна освіта, соціальне підприємництво, 

підготовка промислового доктора, навчання на робочому місці), а також 

дослідницьке консультування, дослідницьке асистентство, обов’язкова участь 

докторантів у PhD-колоквіумах, «спільнотах практиків», «літературних клубах», 
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тематичних лекціях і семінарах, заходах із розвитку кар’єри, долучення їх до 

керівництва бакалаврськими та магістерськими роботами. 

На підставі проведеного історико-педагогічного аналізу розвитку системи 

підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів в Україні виокремлено такі 

його три етапи: 

 створення та функціонування пострадянської моделі підготовки 

кандидатів і докторів наук (1991–2005 рр.); 

 запровадження європейського вектора розвитку в системі підготовки 

наукових кадрів вищої кваліфікації (2005–2014 рр.); 

 становлення третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти та 

підготовка докторів філософії (з 2014 р. до сьогодні). 

Констатовано, що до 2016 р. навчання в аспірантурі майже не 

передбачало спеціалізованої підготовки аспірантів, зокрема до дослідницько-

інноваційної діяльності. Набуття необхідних майбутнім науковцям знань і 

навичок досягали шляхом самоосвіти й саморозвитку в процесі підготовки до 

складання кандидатських іспитів, роботи над дисертацією, написання наукових 

статей та участі в науково-практичних конференціях. Значну роль у підготовці 

аспірантів відігравали їх наукові керівники, у співпраці з якими й відбувалося 

професійне становлення молодих учених і здійснювалося формування 

необхідних якостей. 

Більш широкі можливості щодо ефективності підготовки здобувачів 

наукового ступеня до дослідницько-інноваційної діяльності відкрилися з 

переходом на європейську модель за структурованими освітньо-науковими 

програмами. Але зміни, що розпочалися в результаті її провадження, ще не 

набули системного характеру через незначний досвід такої підготовки в 

Україні. 

Аналіз навчальних планів вітчизняних закладів вищої освіти засвідчив, 

що сучасна підготовка майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності представлена зазвичай однією-двома навчальними 

дисциплінами, зміст яких розкриває лише окремі аспекти цієї діяльності. 

Для оцінювання сучасного стану готовності майбутніх докторів філософії 

до дослідницько-інноваційної діяльності проведено пілотне дослідження, аналіз 

результатів якого дає підстави зазначити таке. Більшість науково-педагогічних 

працівників та аспірантів закладів вищої освіти України (91,5%) вважають 

дослідницько-інноваційну діяльність важливим компонентом професійної 

діяльності докторів філософії; 83,9% погоджуються з тим, що аспірантів у 

процесі навчання потрібно готувати до дослідницько-інноваційної діяльності; 

тим більше, що власний рівень готовності до цього виду діяльності, за оцінками 

респондентів, виявився невисоким (3,45 та 3,95 балів за 5-бальною шкалою в 

аспірантів та НПП відповідно). Істотно розділилися думки опитаних щодо 

розкриття сутності дослідницько-інноваційної діяльності, яку вони здебільшого 

ототожнювали з науковою (31,1%) або науково-інноваційною (26,1%) 

діяльністю. 
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Найбільші труднощі щодо провадження дослідницько-інноваційної 

діяльності науковці пов’язують з недостатнім досвідом розробки проєктів, 

оформлення заявок, укладання договорів, з низьким рівнем володіння 

іноземною мовою, браком часу та відсутністю належної інформаційної 

підтримки. Науково-педагогічні працівники також звертають увагу на застаріле 

обладнання та невисокий рівень організації наукової роботи в закладах вищої 

освіти, а аспіранти – на недостатній рівень теоретичних і методичних знань та 

невпевненість у своїх силах. 

Отже, аналіз сучасного стану відтворення наукового вітчизняного 

потенціалу актуалізував питання щодо розробки науково-теоретичних і 

методичних засад підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності та засвідчив необхідність побудови ефективної моделі 

цього процесу. 

У третьому розділі – «Концептуальні основи підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» – здійснено 

розробку методологічних засад та концепції підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, а також презентовано 

модель цього процесу. 

Обґрунтовано, що методологічні засади підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності мають базуватися на 

чотирьох рівнях методології (за С. Гончаренком, В. Краєвським, Е. Юдіним): 

філософському, загальнонауковому, конкретно-науковому та технологічному, – 

для кожного з яких характерна окрема система методологічних підходів і 

принципів. На філософському рівні основу концепції формують загальні 

положення теорії пізнання, філософські уявлення про діяльність та її зв’язок із 

свідомістю й особистістю, філософське трактування творчості, філософське 

поняття рефлексивності, філософське бачення взаємозв’язку теорії й практики, а 

також діалектичні принципи: об’єктивності, розвитку, усезагального зв’язку. 

Загальнонауковий рівень представлений системним і синергетичним підходами, 

які конкретизовано в принципах системності, цілісності, дискретності, 

моделювання, емерджентності, нелінійності, відкритості. На конкретно-

науковому рівні виділено такі методологічні підходи: діяльнісний, особистісно-

орієнтований, компетентнісний, акмеологічний, аксіологічний і проєктно-

технологічний, – що розкриваються через загальнопедагогічні принципи: 

науковості, систематичності та послідовності, поєднання різних методів, засобів 

і форм організації навчання, єдності свідомості та діяльності, навчання через дію, 

поетапного оволодіння діяльністю, продуктивності навчання, організації 

спільної діяльності, зв’язку навчання з практичною діяльністю, гуманізації, 

добровільності, полісуб’єктності, варіативності, модульності, індивідуалізації та 

диференціації, співпраці й творчості, інтеграції формальної, неформальної та 

інформальної освіти, навчання впродовж життя, орієнтації на саморозвиток. 

Технологічний рівень передбачає застосування андрагогічного, контекстного, 
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середовищного, соціокультурного, креативного та рефлексивного підходів, а 

також низку специфічних дидактичних принципів: проблемності й рефлексії, 

критичного самооцінювання, інноваційності, регіональності. 

На основі зазначених підходів і принципів розроблено концепцію 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності, яка ґрунтується на таких положеннях: 1) підготовка майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності є одним з основних 

компонентів їх професійної підготовки та водночас виступає самостійною 

складною динамічною системою; 2) підготовка докторів філософії здійснюється 

за структурованою програмою, яка передбачає теоретичне навчання, практичну 

підготовку, проведення оригінальних досліджень, а також залучення аспірантів 

до дослідницько-інноваційної діяльності в закладі вищої освіти, забезпечуючи 

при цьому інституційну підтримку з боку закладу вищої освіти; 3) результати 

підготовки майбутніх докторів філософії визначаються на підставі 

компетентнісного підходу та містять як дослідницькі й інноваційні 

компетентності, необхідні для роботи в обраній галузі досліджень, так і широкий 

спектр загальних компетентностей, у тому числі тих, що можна здобути лише на 

підставі практичного досвіду; 4) основою практичної підготовки докторів 

філософії є формування проєктної культури й набуття досвіду 

міждисциплінарного, міжсекторального та регіонального співробітництва, 

зокрема в процесі розробки й реалізації інноваційних проєктів, спрямованих на 

вирішення реальних проблем/потреб регіону; 5) підготовка докторів філософії 

здійснюється в умовах високоякісного дослідницько-інноваційного середовища, 

що характеризується критичною масою дослідників і досліджень, розвинутою 

інфраструктурою та сучасним інформаційно-комунікаційним забезпеченням, а 

також створює належні організаційні та соціально-психологічні умови, за яких 

відбувається максимальне розкриття творчого потенціалу суб’єктів 

дослідницько-інноваційної діяльності, посилюється їх мотивація та бажання 

займатися цією діяльністю, здійснюється суспільне визнання її результатів; 

6) підготовка докторів філософії орієнтована на європейський формат 

майбутньої професійної діяльності, що виявляється, насамперед, в умінні 

здобувати гранти на реалізацію власних ідей; брати участь у програмах 

міжнародної академічної мобільності; публікувати результати досліджень у 

провідних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних; 

здійснювати інші форми співробітництва; 7) підготовка докторів філософії 

передбачає заходи з їх професійного розвитку, пов’язані зі створенням та 

просуванням власного наукового бренду, побудовою професійної мережі 

контактів, розробкою індивідуального плану кар’єрного зростання тощо. 

Запропоновані положення покладено в основу концептуальної моделі 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності, структура якої представлена п’ятьма взаємопов’язаними блоками: 

цільовим, методологічним, змістовим, операційним та результативним (рис. 1). 
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М Е Т О Д О Л О Г І Ч Н И Й   Б Л О К  

О П Е Р А Ц І Й Н И Й Б Л О К

Засоби: навчально-методична література, Moodle, НМКД, інформаційні та літературні джерела, спеціалізована аудиторія, комп’ютерна техніка, програмне та мультимедійне забезпечення, онлайн
сервіси, інформаційні та літературні джерела, наукометричні та патентні бази, пошукові сервіси, наукове обладнання та витратні матеріали; засоби комунікації, соціальні мережі, персональні
профілі, блоги науковців, професійні контакти; гранти

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ     (навчальна та позанавчальна діяльність) ПРОФЕСІЙНИЙ КОМПОНЕНТ (квазідослідницько-інноваційна діяльність)

Ц І Л Ь О В И Й  Б Л О К

Мета: формування готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності

Суспільний запит Політика Європейського Союзу

Підходи

системний, синергетичний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, компетентнісний,
проєктно-технологічний, акмеологічний, аксіологічний, андрагогічний, контекстний,
соціокультурний, середовищний, індивідуально-творчий, рефлексивний

Принципи

загально-
дидактичні, 
специфічні

Нормативна база

Закони України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову… діяльність», НРК,
постанови КМУ: «Про затвердження Порядку підготовки… доктора філософії…»,
«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

З М І С Т О В И Й  Б Л О К                                          

Вимоги до вчених як суб’єктів 
дослідницько-інноваційної діяльності 

Готовність майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності

Освітньо-наукова програма
Нормативні вимоги до результатів 

підготовки докторів філософії

компоненти готовності: мотиваційно-вольовий, змістово-діяльнісний, 
особистісно-креативний,  рефлексивно-перспективний 

Навчальний план

Двокомпонентна система підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності 

Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н И Й  Б Л О ККритерії, показники, рівні готовності 

Результат: сформована готовність майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності 

Критерії: позиційний, когнітивно-конструктивний, творчий,
рефлексивний. Рівні: середній, високий

Діагностика рівня готовності 

Стандартизовані та авторські методики, експертна оцінка, 
аналіз продуктів діяльності

Індивідуальні плани навчальної  та наукової роботи

Рис. 1. Концептуальна модель підготовки майбутніх докторів філософії  до дослідницько-інноваційної діяльності

розвиток мотиваційно-ціннісної 
сфери та вольових якостей

формування системи теоретичних і методичних знань, умінь,
набуття особистого досвіду дослідницько-інноваційної діяльності

активізація творчого мислення, 
рефлексивних властивостей

створення підґрунтя для професійного 
розвитку та успішної наукової кар’єри

Завдання

лекції, практичні заняття,
індивідуальна,
самостійна робота;
дебати, дискусії;
вебінари, онлайн-курси;
методи контролю знань
(тестування, само-
оцінювання, взаємо-
оцінювання, експертних
оцінок)

Теоретична підготовка

участь у конференціях, семінарах, круглих столах, захистах
дисертацій; публікація тез, статей; фандрайзинг та участь у
конкурсах проєктів; розробка і реалізація дослідницьких та
інноваційних проєктів; дослідницьке асистенство,
дослідницьке консультування, екскурсії, зустрічі, бесіди;
спостереження за роботою науковців, соціалізація в
академічну спільноту, популяризація результатів
дослідницько-інноваційної діяльності; матеріальне і
моральне заохочення, рейтингування

Набуття особистого досвіду дослідницько-інноваційної 
діяльності 

Форми й методи підготовки                                   

тренінги, літня школа, організаційно-діяльнісні та рольові ігри, презентації,
публічні виступи, PhD-колоквіуми; розробка навчальних проєктів,
дослідницької пропозиції, індивідуального плану професійного розвитку,
публікаційної стратегії, персональної сторінки та профілів науковця, резюме,
мотиваційного листа, портфоліо; методи проєктування (генерації ідей,
ідентифікації проблем, постановки мети та завдань, планування, трансляції
цілей на результати проєкту); методи моделювання (розробка структури
наукових публікацій, дисертацій, звітів про виконання НДР); кейс-метод;
методи педагогічної підтримки (менторство, професійні сторінки в соціальних
мережах)

Оволодіння практичними уміннями та навичками 

 

1
6
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У цільовому блоці моделі визначено мету й завдання підготовки. 

Методологічний блок включає методологічні підходи та принципи, а також 

нормативні засади підготовки здобувачів третього, освітньо-наукового рівня 

вищої освіти. У змістовому блоці розкрито зміст підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, що враховує 

структуру готовності та набуває відображення в освітньо-наукових програмах, 

навчальних планах, робочих програмах навчальних дисциплін і індивідуальних 

навчальних планах аспірантів. 

В операційному блоці моделі представлено двокомпонентну систему 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності, що включає освітній та професійний компоненти. Ця система 

містить необхідні форми, методи й засоби підготовки та передбачає такі етапи: 

перший – теоретична підготовка; другий – оволодіння практичними вміннями 

та навичками; третій – набуття особистого досвіду дослідницько-інноваційної 

діяльності в закладі вищої освіти. 

Результативний блок містить систему критеріїв (позиційний, когнітивно-

конструктивний, творчий, рефлексивний) і показників готовності майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, а також включає 

діагностичні методики, що надають змогу проводити оцінювання 

сформованості зазначеної готовності та її окремих компонентів. Результатом 

реалізації запропонованої моделі є сформована готовність майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності. 

У четвертому розділі – «Науково-методична система підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» – 

здійснено аналіз організаційних та нормативно-методичних умов забезпечення 

процесу підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності, а також розкрито зміст, форми, методи, засоби цієї підготовки.  

Успішність підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності зумовлена низкою організаційних заходів, таких як: 

ліцензування спеціальностей третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти; 

розробка необхідної нормативно-методичної документації (освітньо-наукові 

програми, навчальні плани), навчально-методичних комплексів дисциплін; 

створення сучасного освітнього простору (спеціалізовані аудиторії, оснащені 

мультимедійним обладнанням); забезпечення умов для самостійної та 

індивідуальної роботи (розміщення електронних курсів на платформі Moodle); 

формування потужного викладацького складу; запровадження педагогічного 

супроводу аспірантів через менторську підтримку й професійні спільноти в 

соціальних мережах. 

Відповідно до розробленої концепції та моделі запропоновано науково-

методичну систему підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності, яка містить два компоненти. По-перше, освітній 

компонент, який передбачає включення до навчального плану трьох 

нормативних дисциплін, зміст яких відповідає сучасним напрямам розвитку 

вітчизняної науки та її інтеграції до європейського освітньо-наукового простору. 
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Так, курс «Основи дослідницько-інноваційної діяльності» (120 годин, 

4 кредити ЄКТС) спрямований на вивчення основних понять наукової та 

інноваційної діяльності, їх нормативно-правового забезпечення й сучасного 

стану в Україні та світі; ознайомлення з вимогами до здобувачів наукового 

ступеня й правилами підготовки та оформлення дисертації; опанування 

технології написання наукових статей і подання їх до видань, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних; розгляд можливостей участі 

науковців у вітчизняних наукових конкурсах і програмах; розкриття 

нормативних засад та особливостей процесів захисту інтелектуальної власності, 

комерціалізації результатів наукових досліджень і трансферу технологій; 

презентацію кращих світових практик менеджменту конкурентних наукових 

досліджень. 

Навчальна дисципліна «Основи європейської проєктної діяльності» 

(120 годин, 4 кредити ЄКТС), викладання якої здійснюється в межах гранту ЄС 

за програмою Еразмус+, модуль Жана Моне, спрямована на ознайомлення 

майбутніх докторів філософії з принципами Європейського простору вищої 

освіти та Європейського дослідницького простору; оволодіння технологією 

підготовки проєктних заявок та принципами управління проєктами; вивчення 

особливостей участі в європейських грантових програмах щодо розробки й 

реалізації дослідницьких та освітніх проєктів, а також участі в програмах 

міжнародної академічної мобільності.  

Основними завданнями курсу «Основи академічного письма» (90 годин, 

3 кредити ЄКТС) є формування в майбутніх докторів філософії академічної 

культури та академічної грамотності, оволодіння базовими засадами 

академічної доброчесності, опанування технології процесів створення, аналізу й 

редагування наукових текстів, розвиток навичок публічних виступів і наукової 

дискусії, опанування мистецтва презентації та самопрезентації. 

Ефективність освітнього процесу забезпечена широким використанням як 

традиційних, так і інноваційних, зокрема проблемно-орієнтованих та проєктно-

організованих форм і методів навчання. Особливу увагу приділено формуванню 

проєктної культури майбутніх докторів філософії як практичної основи їх 

підготовки до дослідницько-інноваційної діяльності.  

Підготовка здобувачів третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти, 

передусім, передбачає розвиток у них здатностей до організації дослідницько-

інноваційної діяльності, а також акцентує увагу на належному оформленні її 

результатів відповідно до міжнародних вимог. Теоретичне навчання передбачає 

такі форми, як лекції-презентації, лекції-бесіди, лекції-дискусії, комбіновані 

проблемні лекції, лекції із застосуванням техніки зворотного зв’язку, зокрема за 

допомогою електронних сервісів Plickers і Mentimeter. 

Практичні заняття, які базуються на системі тренінгів, де превалюють 

групові та командні форми організації, зорієнтовані, зокрема, на засвоєння: 

 методики написання й подання наукових статей до міжнародних 

рецензованих видань, що дає можливість аспірантам опанувати стандарт 
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IMRAD, стиль APA, навчитися оформлювати анотації та рецензії статей, 

розробляти їх структуру, визначати імпакт-фактор, SJR, h-індекс, квартиль і 

бізнес-модель журналу, відрізняти «хижацькі видання», здійснювати 

листування з редакторами та рецензентами тощо; 

 технології підготовки проєктних заявок на участь у вітчизняних і 

закордонних грантових програмах, що передбачає такі етапи: пошук 

(генерація), відбір та ранжування проєктних ідей, розробка SWOT-матриці 

сильних і слабких сторін, визначення мети та завдань проєкту за SMART-

технологією, проведення аналізу стейкхолдерів, розробка методів (заходів) 

проєкту, визначення кількісних та якісних результатів і показників їх 

досягнення, побудова логіко-структурної матриці, здійснення аналізу ризиків, 

розробка детального плану реалізації проєкту; встановлення методів контролю 

за його виконанням;  

 особливостей підготовки документів на отримання свідоцтв 

авторського права на твір, патентів на корисну модель, патентів на винахід, 

укладання ліцензійних і господарських договорів на виконання НДР та надання 

науково-технічних послуг; здійснення інших форм трансферу наукових 

результатів; 

 принципів планування та управління дослідницькими проєктами 

шляхом застосування проєктного підходу до організації роботи над 

дисертацією (розробка плану-графіка підготовки й захисту дисертації, ІСР 

(ієрархічної структури робіт), мережевого графіка, стрічкової діаграми Ганта, 

складання дослідницької пропозиції, розробка структури дисертаційної роботи 

на підставі побудови «дерева проблем – дерева цілей» тощо). 
Ефективність самостійної та індивідуальної роботи майбутніх докторів 

філософії забезпечена створенням інформаційного навчального середовища на 

платформі Moodle, що містить методичне забезпечення всіх навчальних 

дисциплін. Структура електронних курсів включає такі блоки: організаційний 

(програма курсу, презентація курсу, система накопичення балів, рекомендована 

література й посилання на електронні ресурси), змістовий (повнотекстові 

підручники та навчально-методичні посібники, PPT-презентації лекцій, 

нормативні документи, наукові й публіцистичні публікації, посилання на 

інтернет-сторінки, аудіо-, відео- та інші матеріали, методичні рекомендації й 

завдання для практичних і самостійних робіт), діагностичний (контрольні, 

тестові завдання) та комунікативний (форум, коментарі, електронна пошта, 

система зворотного зв’язку). 

Запропонована система підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності передбачає їх активну участь у різних 

формах позанавчальної роботи (тренінги, організаційно-діяльнісні та рольові 

ігри, PhD-колоквіуми, літня школа з кар’єрного розвитку молодих науковців 

тощо), орієнтованих на актуалізацію й презентацію здобутих знань, посилення 

мотивації, розвиток творчого мислення, рефлексивних здатностей молодих 

науковців. Важливим елементом їхньої підготовки є також заходи із 
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професійного розвитку, що передбачають відвідування тематичних вебінарів, 

проходження спеціалізованих онлайн-курсів, участь у PhD-марафонах, 

тренінгах з розробки індивідуального плану професійного розвитку та власної 

публікаційної стратегії, складання портфоліо аспіранта, формування власного 

наукового бренду (індекс цитування, персональні профілі, особисті блоги, 

сайти). 

По-друге, професійний компонент науково-методичної системи 

підготовки майбутніх докторів філософії забезпечено організацією їх 

квазідослідницько-інноваційної діяльності шляхом: 

 включення до складу проєктних груп, які виконують освітні та 

наукові проєкти, що фінансуються за рахунок загального та спеціального фонду 

державного бюджету, міжнародних фондів і програм; виконуються  

на замовлення організацій, підприємств, установ за госпдоговірною  

тематикою; 

 участі в ініційованих закладом вищої освіти конкурсах дослідницьких 

та інноваційних проєктів для студентів і молодих учених («Епіцентр 

студентських ініціатив», «Дубовка. Перезавантаження», «Запорізький вектор 

студентських ініціатив» тощо); 

 занурення в процес роботи над реальними проєктами, спрямованими 

на вирішення актуальних суспільних проблем регіону (у межах реалізації 

розробленої Регіональної програми розвитку науково-виробничого 

партнерства); 

 апробації отриманих результатів на всеукраїнських і міжнародних 

конференціях та їх публікації у провідних наукових виданнях; 

 залучення до вирішення ключових питань розвитку університету 

(участь у конкурсі з удосконалення іміджевої політики факультетів), розробки 

стратегічних документів діяльності вишу (Концепція проєктної діяльності, 

Кодекс академічної доброчесності); обговорення сучасних проблем у сфері 

вищої освіти і науки (зустрічі з адміністрацією, тематичні лекції, професійні 

групи в соціальних мережах); 

 участі в головних наукових подіях університету (Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах 

реформування вищої освіти», щорічний міжнародний круглий стіл «Інтеграція 

освіти, науки і бізнесу», регіональний форум «Наука, влада, бізнес», 

регіональні круглі столи «Європейська проєктна культура в Україні: стан та 

перспективи», «Науково-інноваційна діяльність у закладах вищої освіти», 

традиційна університетська науково-практична конференція «Молода наука», 

щорічні тематичні свята (День європейських проєктів, День науки, День 

Європи)); 

 здійснення науково-організаційної діяльності в рамках Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених. 

Важливим чинником забезпечення ефективного формування готовності 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності є 
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створення дослідницько-інноваційного середовища закладу вищої освіти, 

у структурі якого виділено предметно-просторову (наукові лабораторії, сучасне 

обладнання, інноваційна інфраструктура), інформаційно-комунікаційну 

(електронні інформаційні ресурси, пошукові сервіси, хмарні технології, 

програмне забезпечення, сучасні засоби комунікації) та соціально-

організаційну підсистеми. Остання передбачає створення сприятливого 

соціально-психологічного клімату, а також активізацію дослідницько-

інноваційної діяльності в університеті й підвищення її значущості шляхом 

стимулювання інтелектуально-творчої активності аспірантів, створення умов 

для здійснення об’єктивної оцінки та самооцінки результатів власної роботи, 

зокрема: запровадження системи внутрішнього рейтингування, започаткування 

конкурсу «Кращий науковець року», розробка електронної системи обліку 

наукових публікацій СИНАП, виплата матеріальної винагороди за вагомі 

наукові здобутки (публікацію статей у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, підвищення індексу Хірша, отримання об’єктів права 

інтелектуальної власності, видання монографії, захист дисертації) тощо. 

У п’ятому розділі – «Дослідно-експериментальна перевірка 

ефективності системи  підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності» – розкрито основні етапи проведеного 

наукового дослідження; описано організацію та хід педагогічного 

експерименту; надано опис його результатів. 

Перед реалізацією експериментальних заходів проведене пілотне 

дослідження, в якому взяли участь 118 аспірантів та 119 науково-педагогічних 

працівників із 68 закладів вищої освіти України. Його результати дали підстави 

визначити актуальність проблеми, оцінити сучасний стан підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності у вітчизняних 

закладах вищої освіти, з’ясувати труднощі, з якими стикаються науковці при її 

провадженні. 

Педагогічний експеримент здійснено впродовж 2016–2019 рр. у три 

етапи: констатувальний, формувальний та контрольний. У ньому взяли участь 

46 аспірантів Запорізького національного університету, що представляли 

експериментальну групу (ЕГ), та 43 аспіранти з інших університетів, що 

сформували контрольну групу (КГ). 

Констатувальний етап експерименту передбачав первинну діагностику 

стану готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності за визначеними показниками та критеріями. Для цього було 

використано комплекс діагностичних методик, а саме: для оцінювання 

готовності за позиційним критерієм – методику К. Замфір у модифікації 

А. Реана «Мотивація професійної діяльності», методику Т. Разіної «Мотивація 

наукової діяльності» (шкала ціннісної мотивації), методику М. Обозова 

«Самооцінка сили волі»; за когнітивно-конструктивним критерієм – авторські 

діагностичні тести та завдання, аналіз продуктів діяльності, що пройшли 

зовнішнє експертне оцінювання, адаптовану методику В. Синявського, 
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А. Федоришина «Комунікативні та організаторські здібності»; за творчим 

критерієм – адаптовану до умов дослідження методику В. Блинової, 

Ю. Блинової «Яким є Ваш творчий потенціал?»; за рефлексивним критерієм – 

методику визначення індивідуальної міри рефлексивності А. Карпова, 

В. Пономарьова та методику І. Нікішиної «Здібності педагога до творчого 

саморозвитку». 

Проведений статистичний аналіз отриманих експериментальних даних за 

допомогою параметричних (критерій t-нормального розподілу) та 

непараметричних (кутове перетворення Фішера φ
*
) критеріїв підтвердив 

нульову гіпотезу щодо відсутності значущих відмінностей рівня готовності до 

дослідницько-інноваційної діяльності в ЕГ і КГ на констатувальному етапі 

експерименту з огляду на те, що емпіричні значення зазначених критеріїв 

виявилися меншими за граничні. 

Під час формувального етапу експерименту проведено апробацію 

розробленої науково-методичної системи підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачала практичне 

застосування методів, засобів, форм педагогічного процесу відповідно до 

запропонованої концептуальної моделі підготовки.  

На контрольному етапі експерименту здійснено вторинну діагностику та 

порівняльний аналіз показників ефективності запровадженої системи, який 

засвідчив вищий рівень готовності до дослідницько-інноваційної діяльності 

аспірантів ЕГ порівняно з представниками КГ. Середні значення оцінок 

сформованості окремих компонентів готовності майбутніх докторів філософії 

до дослідницько-інноваційної діяльності, значення інтегральної оцінки 

зазначеної готовності, а також розподіл аспірантів за рівнями готовності 

наведено на рис. 2 та рис. 3 відповідно. 

Відтак, спостерігаються значно вищі середні оцінки сформованості всіх 

компонентів готовності до дослідницько-інноваційної діяльності та її 

інтегральної оцінки в майбутніх докторів філософії, що входили до складу ЕГ, 

порівняно з учасниками КГ. 

На підставі проведеного статистичного аналізу отриманих на 

контрольному етапі експерименту емпіричних даних нульову гіпотезу 

відхилено та зроблено висновок про наявність значущих відмінностей у 

сформованості зазначеної готовності між представниками ЕГ і КГ. Зокрема, у 

результаті порівняння інтегральних оцінок готовності отримано: tрозр = 7,89, що 

значно більше, ніж tгр = 3,28 при p<0,001.  Аналіз розподілу аспірантів ЕГ і КГ 

за рівнями загальної готовності засвідчив, що φ
*
розр

 
= 6,01 та φ

*
розр

 
= 6,32 для 

середнього й високого рівня відповідно, що перевищує граничне значення 

φ
*
гр. = 2,81 при p<0,001. Отже, одержані результати довели ефективність 

розробленої концептуальної моделі та науково-методичної системи підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності й 

підтвердили загальну гіпотезу дослідження. 
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                                    а)                                                                        б) 
 

Рис. 2. Середні значення оцінок сформованості компонентів  

(МВ – мотиваційно-вольовий, ЗД – змістово-діяльнісний, ОК – особистісно-

креативний, РП – рефлексивно-перспективний) готовності майбутніх докторів 

філософії ЕГ (а) та КГ (б) до дослідницько-інноваційної діяльності 

на констатувальному (конст) і контрольному (контр) етапах експерименту 

 

 

      
                                         а)                                                       б) 

 

Рис. 3. Розподіл за рівнями готовності  (а) та значення інтегральної оцінки (б) 

готовності майбутніх докторів філософії ЕГ і КГ до дослідницько-інноваційної 

діяльності на констатувальному (конст) та контрольному (контр) етапах 

експерименту 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено наукову розробку та обґрунтування теоретичних і 

методичних засад підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності на третьому, освітньо-науковому рівні вищої освіти. 

Узагальнення результатів проведеного дослідження дає підстави для таких 

висновків. 

1. Здійснено ґрунтовний аналіз понятійного апарату дослідження й 

розкрито сутність дослідницько-інноваційної діяльності докторів філософії як 

комплексної діяльності, спрямованої на створення, освоєння та поширення 

нових знань з метою вирішення природничих і суспільних проблем, 

результатом якої (залежно від рівня обробки нових знань) є науково-

інформаційний (публікації, звіти, дисертації), науково-інноваційний 

(технології, моделі, проєкти) або інноваційний продукт (товари та послуги). 
Визначено особливості та основні завдання цієї діяльності, якими є: 

розробка й реалізація дослідницьких та інноваційних проєктів; участь у конкурсах 

на надання освітніх і наукових грантів, програмах із міжнародної академічної 

мобільності; виконання науково-дослідних робіт на замовлення організацій, 

підприємств, установ; захист інтелектуальної власності; оприлюднення та 

апробація результатів наукових досліджень у вигляді публікацій у провідних 

закордонних і вітчизняних виданнях, а також доповідей на наукових 

конференціях, форумах. Обов’язковим є також дотримання принципів академічної 

доброчесності та підвищення рівня професійної кваліфікації вчених. 

Окреслені завдання детермінують і відповідні вимоги до докторів 

філософії як суб’єктів дослідницько-інноваційної діяльності. У процесуальному 

аспекті ці вимоги передбачають оволодіння її теоретичним та методичним 

апаратом, а також наявність системи здатностей до практичних дій, необхідних 

для здійснення різних форм дослідницько-інноваційної діяльності. В 

особистісному аспекті її успішність забезпечують такі фактори, як: 

сформованість мотиваційно-ціннісної сфери, здатність до творчого мислення, 

розвиненість вольових і рефлексивних якостей, постійна спрямованість на 

самовдосконалення та розвиток. 

2. Розкрито зміст готовності докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності як інтегрованої якості особистості, що має інноваційні 

властивості, які включають мотиваційно-ціннісне спрямування й вольові якості 

особистості, її здатність до творчості та рефлексії, прагнення до саморозвитку, 

а також систему професійних знань, умінь, необхідних для ефективного 

здійснення процесів генерації, освоєння та поширення нових знань для 

вирішення природничих і суспільних проблем. Структурно-компонентний 

склад цієї готовності сформований мотиваційно-вольовим, змістово-

діяльнісним, особистісно-креативним і рефлексивно-перспективним 

компонентами, що відображають різні аспекти дослідницько-інноваційної 

діяльності в єдності її психологічної та практичної складових. 
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3. Вивчення зарубіжного досвіду підготовки докторів філософії дало 

підстави виокремити сучасні напрями її розвитку у світі, які полягають у 

суттєвому збільшенні кількості здобувачів третього, освітньо-наукового рівня 

вищої освіти; створенні докторських шкіл; розробці структурованих освітньо-

наукових програм; наданні додаткових навичок майбутнім докторам філософії з 

метою розширення сфери їх професійної діяльності; підвищенні академічної 

мобільності аспірантів; запровадженні проєктного підходу до організації 

процесу навчання; його подальшій інформатизації. Ці тенденції зумовили й 

появу нових форм і методів підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності, що здійснюється, як правило, у межах 

дослідницької групи, передбачає залучення аспірантів до виконання 

дослідницьких та інноваційних проєктів, менторську підтримку з боку 

наставників, долучення до керівництва бакалаврськими й магістерськими 

роботами, включає заходи з планування кар’єри. Усе більшого поширення 

набувають проєктно-організовані форми підготовки докторів філософії, 

пов’язані з навчанням на робочому місці, кооперативною освітою, соціальним 

підприємництвом тощо. 

Проведений аналіз розвитку вітчизняної системи формування наукових 

кадрів засвідчив, що до 2016 р. цілеспрямованої підготовки аспірантів до 

дослідницько-інноваційної діяльності майже не здійснювалось, а набуття всіх 

необхідних для майбутньої наукової кар’єри навичок відбувалось у процесі 

самоосвіти в співпраці з науковим керівником під час роботи над дисертацією, 

а також оприлюднення одержаних результатів на науково-практичних 

конференціях та в наукових публікаціях. 

Результати пілотного дослідження продемонстрували, що, незважаючи на 

запровадження нової моделі підготовки майбутніх докторів філософії в Україні, 

їх рівень готовності до дослідницько-інноваційної діяльності є невисоким, що 

пов’язано з відсутністю необхідних теоретичних і практичних знань, 

недостатнім досвідом участі у виконанні проєктів та госпдоговірних НДР, 

розробці грантових заявок, створенні об’єктів права інтелектуальної власності, 

а також невпевненістю у своїх силах, низьким рівнем інформаційної й 

організаційної підтримки з боку закладу вищої освіти тощо. Засвідчено, що ця 

підготовка потребує подальшого вдосконалення шляхом переходу від 

традиційних до активних форм і методів навчання відповідно до тенденцій 

розвитку докторської освіти в Європі та світі. 

4. Розроблено концепцію підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності, яка базується на низці методологічних 

підходів та дидактичних принципів сучасної педагогічної науки, враховує 

накопичений український і зарубіжний досвід, відповідає запитам 

інноваційного суспільства та нормативним документам, що регламентують 

освітньо-науковий процес на третьому рівні вищої освіти. 

Провідною ідеєю концепції є розробка науково-методичної системи 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності, що представлена двома компонентами: освітнім, що відображає 
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теоретичні та практичні аспекти формування готовності майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, і професійним, що 

передбачає організацію їх квазідослідницько-інноваційної діяльності як засобу 

набуття особистого досвіду щодо здійснення різних видів та форм 

дослідницько-інноваційної діяльності. 

Практична реалізація провідної ідеї концепції включає: розробку 

сучасного змісту підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності; забезпечення цілісності процесу формування 

готовності до цього виду діяльності, що передбачає здобуття ними необхідних 

знань, оволодіння практичними вміннями й навичками в процесі навчання, а 

також їх подальшу актуалізацію під час провадження дослідницько-

інноваційної діяльності; використання сучасних форм, методів і засобів 

навчання; створення дослідницько-інноваційного середовища в університеті; 

інтеграцію освітньої й професійної діяльності майбутніх докторів філософії 

шляхом набуття особистого досвіду щодо створення, упровадження та 

поширення нових знань у процесі розробки й реалізації дослідницьких та 

інноваційних проєктів; оприлюднення результатів досліджень на конференціях 

і семінарах, публікацій у наукових виданнях; застосування комплексу заходів, 

спрямованих на саморефлексію, професійний розвиток молодих науковців, а 

також на активізацію їхньої дослідницько-інноваційної діяльності. 

5. Запропоновано концептуальну модель підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, структура якої містить 

п’ять блоків: цільовий, методологічний, змістовий, операційний і 

результативний. Цільовий блок моделі включає мету та завдання підготовки; 

методологічний – висвітлює її нормативне й методологічне підґрунтя. 

Змістовий блок визначає зміст підготовки, що конкретизовано в освітньо-

наукових програмах, навчальних та індивідуальних планах аспірантів. 

Операційний блок розкриває систему підготовки майбутніх докторів філософії 

до дослідницько-інноваційної діяльності, для якої характерний комплекс 

методів, форм і засобів, що реалізуються в межах освітнього й професійного 

компонентів. Результативний блок містить критерії, показники та рівні 

готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності, стандартизовані й авторські методики її оцінювання, а також 

відображає результат реалізації запропонованої моделі, яким є сформована 

готовність майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності. 

6. Створено та експериментально апробовано двокомпонентну науково-

методичну систему підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності, яка забезпечує практичну реалізацію запропонованої 

моделі. У межах освітнього компонента вона передбачає запровадження 

навчальних дисциплін: «Основи дослідницько-інноваційної діяльності», 

«Основи європейської проєктної діяльності», «Основи академічного письма», – 

викладання яких ведеться з використанням сучасних інноваційних форм і 

методів навчання, проблемно-орієнтованих і проєктно-організованих, а також 



 27 

залучення аспірантів до різноманітних освітніх заходів (тренінги, 

організаційно-діяльнісні та рольові ігри, PhD-колоквіуми, літня школа, 

вебінари тощо) у позанавчальний час. 

Професійний компонент системи реалізовано шляхом організації 

квазідослідницько-інноваційної діяльності майбутніх докторів філософії – їх 

залучення до виконання українських і міжнародних освітніх та наукових 

проєктів в університеті; участі в конкурсах дослідницьких та інноваційних 

проєктів для студентів і молодих учених; занурення в процес роботи над 

реальними проєктами, спрямованими на вирішення актуальних суспільних 

проблем регіону; апробації отриманих наукових результатів  на всеукраїнських 

та міжнародних конференціях і їх публікації в провідних наукових виданнях; 

відповідної для членів академічного співтовариства оцінки результатів роботи 

та її стимулювання; залучення до вирішення ключових питань розвитку 

університету, обговорення сучасних проблем у сфері вищої освіти та науки, а 

також участі в головних наукових подіях закладу вищої освіти (конференціях, 

форумах, круглих столах, тематичних святах, зустрічах з відомими 

особистостями), розробці стратегічних документів діяльності вишу; здійснення 

науково-організаційної діяльності в межах Наукового товариства студентів, 

аспірантів і молодих учених. 

Експериментальна перевірка розробленої системи методами 

статистичного аналізу з використанням параметричних і непараметричних 

критеріїв довела наявність суттєвих відмінностей в оцінці сформованої 

готовності до дослідницько-інноваційної діяльності в експериментальній та 

контрольній групах як за окремими компонентами, так і в цілому. Для 

інтегральної оцінки готовності значення критерію t-нормального розподілу 

становило: tрозр= 7,89 при tгр= 3,28 (p<0,001); значення кутового розподілу 

Фішера дорівнювали: φ
*
розр

 
= 6,01 та φ

*
розр

 
= 6,32 – для середнього й високого 

рівнів готовності відповідно при φ
*
гр= 2,81 (p<0,001), що свідчить про дієвість 

проведених формувальних заходів і підтверджує загальну гіпотезу 

дослідження. 

7. Розроблені методичні матеріали дослідження (навчальні дисципліни та 

їх навчально-методичні комплекси, монографія, навчально-методичні 

посібники, діагностичний інструментарій, положення, програми, методичні 

рекомендації тощо) упроваджені й використовуються в освітньо-науковому 

процесі закладів вищої освіти України, що підвищує якість та ефективність 

підготовки здобувачів на третьому, освітньо-науковому рівні вищої освіти. 

Отже, розв’язання поставлених завдань дослідження зумовило 

досягнення його мети – наукової розробки теоретичних і методичних засад 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності на третьому, освітньо-науковому рівні вищої освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності. Перспективним напрямом наукових розвідок є обґрунтування 

теоретико-методичних засад їх підготовки до винахідницької та 
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підприємницької діяльності. Нагальним питанням сьогодення залишається 

розробка стандартів для третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти й 

запровадження дієвої системи моніторингу та оцінювання, а також 

забезпечення якості підготовки майбутніх докторів філософії в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Меняйло В. І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації здійснено теоретико-методичне обґрунтування та авторське 

розв’язання наукової проблеми підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності в процесі їх навчання в аспірантурі. 

Розкрито сутність дослідницько-інноваційної діяльності та готовності 

майбутніх докторів філософії до зазначеного виду діяльності. У структурі 

готовності виділено чотири взаємопов’язані компоненти (мотиваційно-

вольовий, змістово-діяльнісний, особистісно-креативний і рефлексивно-

перспективний); визначено критерії, показники та рівні сформованості цієї 

готовності. Розроблено концепцію підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності, що ґрунтується на низці методологічних 

підходів та дидактичних принципів сучасної педагогічної науки, теоретичних і 

практичних положеннях щодо підготовки докторів філософії за кордоном, 

нормативних документах України та ЄС, що визначають стратегію розвитку 

третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти в європейському освітньо-

науковому просторі, а також враховує накопичений зарубіжний і вітчизняний 

досвід підготовки майбутніх фахівців до дослідницької, інноваційної та 

проєктної діяльності. Запропоновано концептуальну модель підготовки 
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майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, що 

містить цільовий, методологічний, змістовий, операційний і результативний 

блоки. Розроблено та апробовано двокомпонентну науково-методичну систему 

цієї підготовки, що передбачає: у межах освітнього компонента – введення 

трьох нормативних дисциплін із використанням проблемно-орієнтованих і 

проєктно-організованих форм та методів навчання, а також залучення 

аспірантів до різноманітних освітніх заходів у позанавчальний час; у рамках 

професійного компонента – організацію квазідослідницько-інноваційної 

діяльності майбутніх докторів філософії в умовах закладу вищої освіти. 

Ефективність запропонованої системи підготовки майбутніх докторів філософії 

до дослідницько-інноваційної діяльності підтверджено результатами 

педагогічного експерименту, значущість яких доведено статистичними 

методами. 

Ключові слова: професійна підготовка, доктор філософії, третій, 

освітньо-науковий рівень вищої освіти, дослідницько-інноваційна діяльність 

майбутнього доктора філософії, готовність до дослідницько-інноваційної 

діяльності, квазідослідницько-інноваційна діяльність, дослідницькі та 

інноваційні проєкти, аспірант, аспірантура. 
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Меняйло В. И. Теоретические и методические основы подготовки 

будущих докторов философии к исследовательско-инновационной 

деятельности. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 

образования. – Запорожский национальный университет, Запорожье, 2020. 

В диссертации осуществлено теоретико-методическое обоснование и 

авторское решение научной проблемы подготовки будущих докторов 

философии к исследовательско-инновационной деятельности в процессе их 

обучения в аспирантуре. Раскрыта сущность исследовательско-инновационной 

деятельности и готовности будущих докторов философии к указанному виду 

деятельности. В структуре готовности выделено четыре взаимосвязанных 

компонента (мотивационно-волевой, содержательно-деятельностный, 

личностно-креативный и рефлексивно-перспективный); определены критерии, 

показатели и уровни сформированности этой готовности. Разработана 

концепция подготовки будущих докторов философии к исследовательско-

инновационной деятельности, основанная на ряде методологических подходов 

и дидактических принципов современной педагогической науки, теоретических 

и практических положениях по подготовке докторов философии за рубежом, 

нормативных документах Украины и ЕС, которые определяют стратегию 

развития третьего, образовательно-научного уровня высшего образования в 

европейском образовательно-научном пространстве, а также учитывает 

накопленный зарубежный и отечественный опыт подготовки будущих 
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специалистов к исследовательской, инновационной и проектной деятельности. 

Предложена концептуальная модель подготовки будущих докторов философии 

к исследовательско-инновационной деятельности, которая состоит из целевого, 

методологического, содержательного, операционного и результативного 

блоков. Разработано и апробировано двухкомпонентную научно-методическую 

систему этой подготовки, которая предусматривает: в рамках образовательного 

компонента – введение трех нормативных дисциплин с использованием 

проблемно-ориентированных и проектно-организованных форм и методов 

обучения, а также привлечение аспирантов к различным образовательным 

мероприятиям во внеучебное время; в рамках профессионального компонента – 

организацию квазиисследовательско-инновационной деятельности будущих 

докторов философии в условиях учреждения высшего образования. 

Эффективность предложенной системы подготовки будущих докторов 

философии к исследовательско-инновационной деятельности подтверждена 

результатами педагогического эксперимента, значимость которых доказана 

статистическими методами. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, доктор философии, 

третий, образовательно-научный уровень высшего образования, 

исследовательско-инновационная деятельность будущего доктора философии, 

готовность к исследовательско-инновационной деятельности, 

квазиисследовательско-инновационная деятельность, исследовательские и 

инновационные проекты, аспирант, аспирантура. 

 

SUMMARY 

 

Meniailo V. I. Theoretical and methodological principles of future Doctors 

of Philosophy training for research and innovation. – Qualified scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in pedagogical sciences by speciality 

13.00.04 Theory and methodology of professional education. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2020. 

This thesis provides a theoretical and methodological substantiation and 

solution of the scientific problem of future Doctors of Philosophy training for 

research and innovation during their postgraduate studies. 

The definition of research and innovation of Doctors of Philosophy has been 

described as a complex activity aimed to create, master and spread new knowledge to 

solve natural and social problems, the result of which depending on the level of new 

knowledge processing can be: scientific information (publications, reports, 

dissertations), scientific and innovative (technologies, models, projects) or innovative 

product (goods and services). The state of preparedness of future Doctors of 

Philosophy for research and innovation activity is disclosed and individualized as the 

integrated quality of the personality shaped in the due course of professional training 

self-development, as well as a system of professional knowledge, skills, abilities 

necessary for the effective implementation of the processes of generation, 
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development and dissemination of new knowledge to resolve natural and social 

problems. The structure of this preparedness is specified, characterized by the unity 

of motivational-volitional (reflects the motivational, value and volitional aspects), 

semantic-activity (reflects semantic and activity aspects), personal-creative (reflects 

the creative aspect) and reflexive-perspective (personal, communicative, corporative 

and perspective aspects) components. 

The concept of future Doctors of Philosophy for research and innovation 

activity training has been mapped out based on several methodological approaches 

and didactic principles of a modern pedagogical science, theoretical and practical 

provisions on Doctors of Philosophy foreign training, legal documents of Ukraine 

and EU. These documents outline the strategy of the third, educational and scientific 

level higher education development in the European educational and scientific space 

and pay due consideration to the accumulated foreign and domestic experience 

regarding future professionals` research, innovation and project activities training. 

This concept keynote is focused on the implementation of a scientific and 

methodological system of future Doctors of Philosophy research and innovation 

training. It includes two components: first, educational reflecting the theoretical and 

practical aspects to teach future Doctors of Philosophy research and innovation 

activity, and second, professional component, that provides for the organization of 

quasi-research and innovation activities for graduate students as a tool to get personal 

experience in various types and forms of research implementation and innovation 

activities at the university. 

A conceptual model of future Doctors of Philosophy research and innovation 

activities training has been proposed. This model includes fіve interrelated blocks: 

the target-oriented, which formulated the purpose, objectives of the training, the 

methodological, which defines the regulatory and methodological basis of this 

training; semantic, which reveals the content of training and is reflected in the 

curricula and educational and research programs for graduate students; operational as 

a scientific and methodological system of training future Doctors of Philosophy 

research and innovation activity characterized by a complex of forms, methods and 

means for this training; result-oriented, which includes criteria, indicators, levels of 

preparedness of future Doctors of Philosophy for research and innovation, contains 

standardized and author's methods for assessing the preparedness and its components, 

and reflects the result of the proposed model, which presents the formed preparedness 

of future Doctors of Philosophy for research and innovation. 

A scientific and methodological system of training future Doctors of 

Philosophy for research and innovation has been developed. Within the educational 

component it specifies the incorporation of three normative disciplines in the 

curriculum of graduate students: «Fundamentals of research and innovation», 

«Fundamentals of European project activities», «Fundamentals of academic letters» 

using innovative forms and methods of teaching, problem-oriented and project-

organized ones as well as participation in various educational activities (sets of 

training, organizational and role-playing games, summer schools, PhD-colloquia, 

webinars) in the extracurricular period. The professional component is put into 
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practice applying the skills received by graduate students due to quasiresearch and 

innovation activities in the implementation of domestic and international educational 

and research projects at the university; participation in youth research and innovation 

projects competitions; immersion in the process of real projects development aimed 

at current regional and higher education institutions problem solution. Participation in 

pivotal questions of university development decision, discussion of current issues in 

the field of higher education and science, as well as participation in major scientific 

higher education events, meetings with the administration and celebrities, 

development of strategic documents of the university; implementation of scientific 

and organizational activities within the Scientific Society of students, graduate 

students and young scientists. Great importance is paid to the proper stimulation of 

higher education research and innovation activities and public recognition of its 

results. 

The efficiency of the developed scientific and methodological system of 

preparation of future Doctors of Philosophy for research and innovation is confirmed 

by the pedagogical experiment data and the results are processed by statistical 

methods. 

Key words: professional training, Doctor of Philosophy, higher education 

third,  educational and scientific level, research and innovation activity of the future 

Doctor of Philosophy, preparedness for research and innovation activity, quasi-

research and innovation activity, research and innovation projects, postgraduate 

student, postgraduate study. 
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