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1                 
Мета 

дослідницько
-інноваційної 

підготовки 
доктора 

філософії 
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Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка докторів філософії в умовах реформування вищої освіти" (м. Запоріжжя, 05-06 жовтня 2017 р.)      Меняйло В. І. Теоретичні та 
практичні аспекти дослідницько-інноваційної підготовки докторів філософії" 



Ст. 65 Закону України 
«Про вищу освіту» 

«Основною метою наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності є здобуття нових 
наукових знань шляхом проведення наукових 
досліджень і розробок та їх спрямування на 
створення і впровадження нових 
конкурентоспроможних технологій, видів 
техніки, матеріалів тощо для забезпечення 
інноваційного розвитку суспільства, підготовки 
фахівців інноваційного типу» 
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• Щорічно в 
середньому 
оновлюється 
близько 5 % 
теоретичних і                                 
20 % 
професійних 
знань 

Період 
«напіврозпаду» 
компетентності  

- 5 років 
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Важливим стає не так стандартний набір 
професійних навичок, як здатність людини 

кожного разу підбирати їх під конкретну задачу 
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 1 • здатність до аналізу і синтезу 

2 • здатність до навчання 

3 • розв’язання проблем 

4 • здатність застосовувати знання на практиці 

5 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій 

6 • навички управління інформацією 

7 • здатність працювати самостійно 

8 • робота в команді 

9 • здатність до організації і планування 

РЕЙТИНГ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
(ЗА ПРОЕКТОМ TUNING) 
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КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ XXI СТОЛІТТЯ 
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• формування 
ключових 

компетентностей 
ХХІ століття 
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2                 
Основа 

дослідницько-
інноваційної 
підготовки 

доктора 
філософії 
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РЕЙТИНГ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ) І  

ВІДСОТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ,  
ЯКІ ВОНИ ФОРМУЮТЬ (ЗА ПРОЕКТОМ TUNING)  

1 
Індивідуальна 
дослідницька, 
ПРОЕКТНА 

робота 

100 % 

2 
Самостійна 

робота, за змістом 
наближена до 

першої 

87,5% 

3 
Групова 

дослідницька, 
ПРОЕКТНА 

робота 

75% 
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Національна рамка 
кваліфікацій: 8 

кваліфікаційний рівень 

ініціювання, розроблення та 
реалізація інноваційних 
проектів, лідерство та 
повна автономність під час 
їх реалізації 
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• ПРОЕКТНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

• метод 
навчання 

• зміст 
навчання 

• результат 
навчання 
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3            

Створення 
організаційних 

умов для 
ефективного 
здійснення  
проектної 
діяльності 
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Створення відділу 
проектної 
діяльності             

на рівні 
університету 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Обрання проектних 
менеджерів з числа науково-
педагогічних працівників та 

студентських проектних 
менеджерів з числа 

студентів та аспірантів на 
рівні факультетів 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Створення проектних 
груп з розробки і 

реалізації проектів 
відповідно до щорічно 

затверджуваного 
ректором плану 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Проведення 
тренінгів з проектної 

діяльності для всіх 
учасників освітньо-
виховного процесу 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Організація 
конкурсів-

презентацій 
молодіжних 

проектів 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Формування 
портфелю проектів  

та розміщення їх  

на відповідному 
електронному ресурсі 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Активізація співпраці з 
регіональними органами 

державної влади  

та місцевого 
самоврядування, 

підприємницького сектору 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Запровадження 
спеціальних 

дисциплін з проектної 
діяльності для 

студентів та аспірантів  
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У 2016-
2017 н. р. 
подано  

55 проектів 

Посольство 
США 

Європейська 
Комісія 

Посольство 
Японії 

Національне 
географічне 
товариство 

Фінський фонд 
місцевого 

співробітництва 

Канадський 
інститут 

українських 
студій Британська рада 

Фонд Спенсера 

Міжнародний 
фонд 

«Відродження» 

Чорноморський 
фонд 

регіонального 
співробітництва 

Асоціаціїя міст 
України   
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 АСПІРАНТИ – УЧАСНИКИ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ                             

 “ЕПІЦЕНТР  СТУДЕНТСЬКИХ ІНІЦІАТИВ” 
 

  

 
Євлаш Аліна 

ВОРОНСЬКА НАТАЛІЯ 

Горєлов Олександр 

Глушко Юлія 

Фокіна Людмила 
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АСПІРАНТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ 
 “ДУБОВКА. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ”  

ВАСИЛЬЄВА ОКСАНА        
Проект: “Дубовий гай – місце 
для активного відпочинку!” 

                                             

 

   Проект: “Спілкування без меж”  

ВОРОБЙОВА ТЕТЯНА 
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• Концепція 

проектної 
діяльності 
Запорізького 
національного 
університету     
та її реалізація 

3            
Створення 

організаційних 
умов для 

ефективного 
здійснення  
проектної 

діяльності: 
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4                  
Пошук  

ефективних 
механізмів 

взаємодії влади, 
науки і бізнесу   

в напрямку 
реалізації 

розроблених 
проектів 
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І РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ 
 «НАУКА. ВЛАДА. БІЗНЕС» 
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Мета програми: створення умов для 
сталого співробітництва між 
розробниками інноваційних 

технологій, виробництвом, бізнесом, 
владою у напрямку ефективного 
використання наявного науково-

технічного та виробничого 
потенціалу Запорізької області задля 

її подальшого соціально-
економічного розвитку й активізації 
інноваційно-інвестиційних процесів  

у регіоні 
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ВІДКРИТА РЕГІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА  

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПАРТНЕРСТВА «INCUBE» 

http://incubeplatform.com.ua/ 
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http://incubeplatform.com.ua/


ПРОЕКТИ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ЗНУ,  
РОЗМІЩЕНІ  НА ВІДКРИТІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПАРТНЕРСТВА «INCUBE» 
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• Регіональний форум 
«Наука. Влада. 
Бізнес» 

• Воркшопи з 
успішними 
підприємцями 

• Відкрита 
регіональна 
електронна 
платформа науково-
виробничого 
партнерства 
«INCUBE» 

4                  
Пошук  

ефективних 
механізмів 
взаємодії 

влади, науки і 
бізнесу   в 
напрямку 
реалізації 

розроблених 
проектів: 
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5  

Підготовка        
до проектної 

діяльності           
та участі                

у міжнародних 
проектах 
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Проект передбачає включення 
у програми підготовки 
магістрів та аспірантів 
спеціального модуля                  

за напрямком програми      
Жана Моне «Основи 

європейської проектної 
діяльності»  
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Модуль 1 

• ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР 
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ ПРОСТІР 

Модуль 2 
• ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Модуль 3 

• ПРОГРАМИ ЄС ІЗ ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ ТА ПРОЕКТІВ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ І НАУКИ  

Модуль 4 

• АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ПРОЕКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ГРУПОВОЇ РОБОТИ: проектно-
діяльнісна гра: розробка колективного проекту «Шляхи 
інтеграції Запорізького національного університету до 
Європейського науково-освітнього простору» 

СТРУКТУРА КУРСУ  
«ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ ЗНУ 
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КУРС «ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ЗНУ 
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КУРС «ОСНОВИ ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  

ДЛЯ АСПІРАНТІВ ЗНУ   
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• Курс «Основи 
проектної діяльності» 
для бакалаврів 

• Модуль Жана Моне 
«Основи європейської 
проектної діяльності» 
для магістрів та 
аспірантів 

• Курс «Основи 
дослідницько-
інноваційної 
діяльності» для 
аспірантів 

5  

Підготовка        
до проектної 

діяльності           
та участі                

у міжнародних 
проектах: 
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