
ВІДГУК
офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора 

Бойчука Юрія Дмитровича на дисертацію  
Меняйло Вікторії Іванівни на тему «Теоретичні і методичні засади 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 
діяльності», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.04-т е о р ія  і методика професійної освіти

У сучасних умовах визнання європейської інтеграції стратегічним 

зовнішньополітичним пріоритетом України висуває нові актуальні 

завдання перед вищою школою на шляху до європейського та світового 

науково-освітнього простору для забезпечення високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни, потреб суспільства, ринку праці у 

висококваліфікованих фахівцях.

Дослідницько-інноваційна діяльність спрямована на введення деяких 

значущих змін в практику шляхом реалізації нових ідей і методів. 

Готовність сучасних фахівців до дослідницько-інноваційної діяльності 

передбачає підготовку до генерації нових наукових знань та їх практичне 

втілення.

Значну роль у вирішенні цих завдань відіграє аспірантура, яка 

покликана формувати основу кадрового ресурсу науки, вищої школи, 

сфери послуг і високотехнологічних галузей економіки. Найважливішою 

умовою конкурентоспроможності майбутнього доктора філософії -  

випускника аспірантури, стає його готовність до дослідницько- 

інноваційної діяльності як основи інноваційного розвитку країни та її 

інтеграції в європейський освітньо-науковий простір.

Говорячи про актуальність даної проблеми, слід відмітити, що з 

одного боку, відмічається запит економіки на підвищення рівня підготовки 

фахівців, яка передбачає процеси професійного становлення особистості, 

професійного самовдосконалення і здатності до самоорганізації і
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володiти технологiями професiйного розвитку особистостi майбутнього

фахiвця, органiзацii його особистiсноорiентованого навчання. IнновацiТ

стають чинником забезпечення якостi освiти, що стосуеться Bcix склаДоВих

процесу пiдготовки аспiрантiв, його змiсту, форпл i методiв. Аспiранти е

значущими суб'ектами педагогiчноi iнноватики у вищiй школi, виконуЮчИ

роль iHiuiaTopiB упровад}кення педагогiчних iнновацiй (нових способiв,

форшл, методiв. технологiй, програм i концепцiй навчання), розвитку

iнновацiйних процесiв в економiцi та iнших сфер життя з урахуванням

нацiональних iHTepeciB, традицiй, соцiальноiсторичних i соцiокультурних

принципiв.

У цьому ceHci дослiдrкення BiKTopii Iванiвни I\4еняйло набувас

особливоТ актуальностi, оскiльки дисертантка намагасться окреслити

шляхи, якi дозвоJIять зробити бiльш конструктивними прагнення науковцiв

й практикiв щодо забезпечення дiевостi результатiв з пiдготовки майбутнiх

докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi в процесi iх

навчання в аспiрантурi.

Обрана тема дисертацiТ е складовою частиною комплексних програм

науково_дослiдноi роботи Запорiзького нацiонального унiверситету (ЗFIУ) у

межах IIД <<Псlжологопедагогiчнi засади розвитку компетентностi суб'ектiв

освiтнъого простору) (J\Ъ 01lбU00486З) та мiжнародного проекту 587321ЕРР

|20I7IUAEPPJMOMODULE за европейською програмою Еразмус*,

модуль Жана Моне KЕuropean Project Сulturе>. OKpeMi частини роботи с

логiчним продовженнrIм дослiджень, розпочатих у рамках НЛ кЩержавне

реryлюванrul розвитку науки в УкраiЪi) (Jt 0112U001521).

Оцiнюючи ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертацii В. I. Меняйло, слiд зазначити,

що значною мiрою вона забезпечуеться структурою роботи, яка вiдображас

концептосферу позицii авторки. Структура дисертацii, яка складасться зi



вступу, п'яти роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, списку

використаних лiтературних джерел i додаткiв, € логiчною та

обгрунтованою, а iT складовi взасмопов'язаними.

Науковий апарат дослiдження сформульовано коректно. Щисертантка

чiтко визначила актуальнiсть теми, об'ект, предмет, мету, завдання,

концепцiю дослiдження, провiдну iдею, загzшьну та частковi гiпотези,

наукову новизну та практичне значення одержаних результатiв

дослiдження. У процесi розв'язання поставлених завданъ було використано

комплекс оптим€шьних методiв науковопедагогiчного дослiдження, якi

взасмно доповнювали один одного. Серед них: теоретичний аналiз

лiтератури, вивчення та узаг€Lльнення педагогiчного досвiду, опитувально

дiагностичнi методи, педагогiчний експеримент з обробкою його

резулътатiв методами математичноТ статистики.

Провiдна iдея, якоi дотримустъся дисертантка, полягае в розумiннi

cyTHocTi i значущостi пiдготовки майбутнiх докторiв фiлософiТ до

дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi як важливого i

складника iхнъоi ocBiTHboHayKoBoT пiдготовки.

необхiдного

Вихiдним полояtенням рецензованоТ дисертацiТ е те, шо пiдготовка

майбутнiх докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноТ дiяльностi

визначасться як цiлеспрямований i керований процес, який розпочинасться

в аспiрантурi й неперервно продовжуеться у подальшiй професiйнiй

дiяльностi докторiв фiлософii.

У роботi наголошусться, що процес пiдготовки майбутнiх докторiв

дослiдницькоiнновацiйноТ дiялъностi охоплюе ме,

та змiстовопроцесуальнi засади й вiдображае

та прикладноТ загалънонауковоi, психологопедагогiчноi та

HayKoBoi пiдготовки майбутнiх докторiв фiлософii.

вдаJIося, не порушуючи змiстового наповнення структурних

(мотивацiйновольовий, змiстоводiяльнiсний, особистiсно

фiлософii до

теоретичнi

теоретичноi

спецiальноi

.Щисертантцi

компонентiв

методолого*

еднiсть

креативний i рефлексивноперспективний) готовностi майбутнiх докторiв



фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноI дiяльностi, представити ix

системно, аргументуючи кожний крок свосi науковопошуковоi Дiяльностi.

Авторка демонструс належну cTpyкTypoBaHicTb наукового Мислення.

Розкриття cyTHocTi готовностi майбутнiх докторiв фiлософiI до

дослiдницькоiнновацiйноТ дiяльностi як базовоi категорii здiйснюваJIосЯ З

урахуванням широкого fi контексту, що мае iнновацiйнi властивостi, яКi

включають мотивацiйноцiннiсне спрямування 14 вольовi яКОСТi

особистостi, fi здатнiсть до творчостi та рефлексii, прагнення до

саморозвитку, а також систему професiйних знань, yMiHb, необхiдниХ ДЛЯ

ефективного здiйснення процесiв генерацii, освосння та поширення нових

знань для вирiшення природничих i суспiльних проблем.

Щисертантка виходить з гiпотетичного припущення й пiдтверджУС

його результатами дослiдження, що ефективнiсть пiдготовки майбутнiх

докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi можна суттсво

пiдвищити за умови наукового обгрунтування вiдповiдноi концептуальноi

моделi. Розроблена авторкою модель мiститъ п'ять блокiв: цiлъовий,

методологiчний, змiстовий, операцiйний i результативний.

Практичний шлях упровадження розробленоi концептуальноТ моделi

фунтуеться на cTBopeHHi та експериментальнiй апробацii авторськоТ

двокомпонентноТ науковометодичноТ системи пiдготовки майбутнiх

докторiв фiлософiТ до дослiдницькоiнновацiйноТ дiяльностi, яка

складасться з освiтнъого та професiйного компонентlв.

Щостовiрнiсть i новизна дослiдження забезпечуються ретельною

дослiдно_експериментальною перевiркою висунутих теоретичних

тrоложень, результати якоi свiдчать про cyTTeBi позитивнi змiни piBHiB

готовностi майбутнiх докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноТ

дiяльностi.

Експериментальнi матерiали найбiльш повно представленi у п'ятоN,Iv

роздiлi. Щисертантка визначас мету, завдання кожного з етапiв проведеноГо



експериментального дослiдження, використовуе вiдомi iт. коректно

розробляе власнi методи збору емпiричного матерiалу.

Обrрунтовуючи власнi напрями наукового пошуку, дисертантка

спираеться на аналiз наявних науковопедагогiчних здобуткiв щодо

пiдготовки майбутнiх докторiв фiлософii до доспiдницькоiнновацiйноТ

дiяльностi, опрацьовуючи 719 найменуванъ лiтературних джерел.

Теоретичне значеннrI одержаних результатiв с достатньо вираженим Й

визнача€ться сукупнiстю концептiв, якi авторка обГрунтовус на РiЗНИХ

етапах експерименту. Найбiльш значущими з них е: доведення сУспiльНОi

потреби у високому piBHi готовностi майбутнiх докторiв фiлософiТ до

ocBiTHboHayKoBoi дiяльностi, а отже й актуальностi пiдготовки майбутнiх

докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi; визначеННя

cyTHocTi й структури цього складного особистiснопсихологiчного

утворення; наукове обгрунтування концепцiТ пiдготовки майбутнiх

докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноI дiялъностi, що базусться

на системi методологiчних пiдходiв (системного, синергетиЧНоГо,

дiяльнiсного, особистiсноорiснтованого, компетентнiсного,

акмеологiчного, аксiологiчного, просктнотехнологiчного, андрагоГiчного,

контекстного, середовищного, соцiокультурного, креативного та

рефлексивного) i дидактичних принципiв (об'сктивностi, розвитку,

усезагального зв'язку, системностi, цiлiсностi, дискретностi, моделювання,

емерджентностi, нелiнiйностi, вiдкритостi, проблемностi й рефлексiТ,

критичного самооцiнювання, iнновацiйностi, регiональностi) сучасноi

педагогiчноi науки, а також накошиченому зарубiжному та украiнському

досвiдi пiдготовки майбутнiх фахiвцiв до дослiдницькоТ, iнновацiйноТ й

проектноi дiялъностi.

Розробленi дисертанткою теоретичнi i методичнi матерiали

дослiдження заслуговують на широке використання для вдосконаЛеННЯ

змiсту пiдготовки майбутнiх докторiв

iнновацiйноi дiяльностi.

фiлософii до дослiдницько



Самостiйну практичну цiннiсть мае розроблене та впроваджеНе

авторкою науковометодичне забезпечення процесу пiдготовки майбУтнiх

докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноТ дiяльностi, а саМе:

нормативнометодична документацiя, яка вкJIючае ocBiTHboHayKoBi

програми, навчальнi пJIани за гtLлузями знань; навчzulьнометоДичнi

комплекси дисциплiн та посiбники; органiзацiйнометодичне забезпечення

(програми, положення) позанавчаJIьних заходiв, спрямованих на

активiзацiю дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi аспiрантiв; систеМа

стимулювЕuIьних заходiв для пiдвищення продуктивностi майбутнiх

докторiв фiлософii; навчаJIънометодичнi матерiали для забезпечення

ефективностi органiзацiТ пiдготовки здобувачiв третього, освiтнъо

наукового рiвня.

розвiдок у розробui теоретикометодичних засад пiдготовки майбутнiх

докторiв фiлософii до винахiдницькоi та пiдприемницькоТ дiяльностi.

Нагальним питаннjIм сьогодення зzlJIишасться розробка стандартiв для

третього, освiтньонаукового рiвня вищоi освiти й

системи монiторингу та оцiнювання, а також

пiдготовки майбутнiх докторiв фiлософii в УкраiЪi.

Проведена робота вiдкривае HoBi горизонти для подаJIьших наукових

запровадження дlевоl

забезпечення якостi

Результати дослiдженнrl достатньо широко апробовано й офiцiйно

впроваджено в освiтянську практику закладiв вищоТ освiти рiзних регiонiв

Украiни, про що свiдчать вiдповiднi наданi довiдки.

Публiкацii В. I. Меняйло якiсно i кiлькiсно вiдповiдають чинним

вимогам, у повному обсязi вiддзеркалюють змiст та результати виконаного

дослiдження. OcHoBHi теоретичнi положення й висновки дисертацiйного

дослiдження вiдображено в 71 науковiй та науковометодичнiй працi (у

тому числi 53 одноосiбних), з них: 1 монографiя, 5 роздiлiв у монографiях,

2 навчальнометодичних посiбники, 3 cTaTTi у виданнях, що входятъ до

мiжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science, 7 статей у

зарубiжних виданнях,2I стаття у фахових виданнях УкраiЪи,2З пУблiкаЧii



в збiрниках матерiалiв i тез конференцiй, 5 статей в iнших виданнях,

З свiдоцтва авторського права на TBip, 1 науковометодична праця.

Позитивноi оцiнки заслуговують 45 додаткiв \ 44 рисунки. Вони

унаочнюють етапи та результати здiйсненоi дисертаЕткою

експериментальноI та навчальнометодичноi роботи.

Загалом, дисертацiя В. I. Меняйло вiдповiдас чинним вимогам, що

пред'являються до докторських дисертацiй. Вона мiстить висунутi

авторкою для прилюдного захисту HayKoBi положення, а також

обrрунтованi й ретельно опрацьованi експериментальнi результати.

Поставлена мета дослiдження досягнута, завдання повнiстю розв'язано. У

процесi дослiдженнrl одержано результати, якi можуть бути використанi в

освiтньонауковiй пiдготовцi майбутнiх докторiв фiлософii. OcHoBHi

теоретичнi положення знайшли свое вiдображення в публiкацiях авторки.

Змiст автореферату повнiстю вiдповiдае змiсту дисертацii.

У той же час до виконаноi дисертацiйноi роботи можна висунути

низку зауважень та пропозицiй. Обrрунтусмо своi мiркування.

1.

докторiв

Щля бiльш повного уявлення про змiст пiдготовки майбутнiх

фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi при

висвiтленнi вiтчизняного досвiду варто було б представити порiвняльний

аналiз навчЕuIъних планiв пiдготовки аспiрантiв у рiзних закладах виIцоТ

освiти Украiни.

2. Запропонована у дисертацiйному дослiдженнi модель

пiдготовки майбутнiх докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноТ

дiяльностi розглядасться як лiнiйна, хоча iT oKpeMi компоненти мають

вiдтворювати циклiчнiй процес та включати пiсля отримання передбачених

у результативному блоцi результатiв дiагностики внесення вiдповiдних

змiн до змiстового та операцiйних блокiв. Уведення зворотного зв'язку

забезпечило б динамiчнiсть i саморозвиток представленого у моделi

процесу пiдготовки.



З. Щискусiйним, на наш погляд, виглядас застосування TepMiHy

<квазiдослiдницькоiнновацiйна дiяльнiсть> по вiдношенню до майбутнiх

докторiв фiлософii, адже аспiранти, як зч}значае сама дисертантка, е

повноцiнними суб'ектами дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi в

унiверситетi, тому здiйснюють, вiдповiдно, дослiдницькоiнновацiйну

дiяльнiсть.

4. Розроблена у роботi науковометодична система пiдготовки

майбутнiх докторiв фiлософii до дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi

враховуе формуючий потенцiал Наукового товариства студентiв,

аспiрантiв, докторантiв, молодих учених; у той же час не визначено роль

Ради молодих учених, яка бiльшою мiрою покликана сприяти активiзацiТ

дослiдницькоiнновацiйноi дiяльностi аспiрантiв, ik науковiй кооперацii та

колективнiй творчостi як у рамках закладу вищоТ освiти, так i у

мiжвузiвсъкiй взасмодiТ.

5. Враховуючи високу актуальнiсть i практичну значущiсть

проведеного наукового дослiдження доцiльно було б розробити науково

методичнi рекомендацii для закладiв вищоi освiти з пiдвищення

ефективностi пiдготовки майбутнiх докторiв фiлософii ло дослiдницько

iнновацiйноi дiяльностi.

Висловленi зауваження мають суто рекомендацiйний характер, нiяк не

знижують Ti науковоi цiнностi та е приводом для науковоi дискусii. У

цiлому p.u.".o"u"u робота вирiзняеться оригiнальнiстю, глибиною

теоретичного аналiзу i новизною методичних пропозицiй.

Загальнi висновки й оцiнка дисертацii. Щисертацiйне дослiдження

на тему: <Теоретичнi i методичнi засади пiдготовки майбутнiх докторiв

фiлософiТ до дослiдницькоiнновацiйноi дiялъностi> е самостiйною,

науковою працею, яка повнiстю вiдповiдас вимогам пп. 9, 10, 12*|4

Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого Постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд24 липня 2013 р. J\Ъ 567 (зi змiнами вiд 19

серпня 2015 року, затвердженими Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни



Jф 656) та iншим вимогам МОН УкраТни щодо докторських дисертачiй, а Ti

авторка  Вiкторiя IBaHiBHa Меняйло  заслуговус присудження наукоВоГо

ступеня доктора педагогiчних наук зi спецiальностi 13.00.04  теорiя i

методика професiйноi освiти.

Офiцiйний опонент:
доктор педагогiчних наук, професор,
членкореспондент НАПН УкраiЪи,
в.о. ректора XHITY iMeHi Г. С. Сковороди

ffitr hзасьiдчуеться
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