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дослідницько-інноваційної діяльності та запропоновано концептуальну 

модель такої підготовки. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Оцінка змісту та 

завершеності дисертації. Обґрунтованість та достовірність основних наукових 

положень дисертації, одержаних результатів, висновків та рекомендацій 

підтверджується використанням системи наукових методів: аналіз і синтез, 

контент-аналіз, систематизація й класифікація, моделювання, а також методи 

параметричні та непараметричні, кореляційного аналізу, аналізу даних за 

допомогою SPSS. Statistics. v.20, MS EXEL тощо, які забезпечують цілісність 

вивчення досліджуваної проблеми, а також обґрунтованість і достовірність 

отриманих дослідницьких результатів. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, зумовлену метою та 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації складає 756 сторінок, з яких 392 сторінки 

основного тексту. У дисертації використано 719 джерел, з них 157 іншомовних.  

У вступі авторкою обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної 

роботи; визначено об’єкт і предмет, мету та завдання, гіпотезу, методи 

дослідження, представлено його концепцію, розкрито наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення одержаних результатів; виокремлено 

особистий внесок здобувача; наведено відомості про апробацію й публікації, 

кількість і якість яких є достатньо переконливими. 

Перший розділ дисертації «Науково-теоретичні засади дослідження 

готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності», що покликаний створити належне теоретичне підґрунтя 

дослідження, репрезентує комплексне і багатоаспектне вивчення феномену 

«дослідницько-інноваційна діяльність» та конкретизує його зміст по 

відношенню до докторів філософії як її суб’єктів. Дисертантка характеризує 

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

дослідницька діяльність», «інноваційно-впроваджувальна діяльність», та 

визначає місце кожного з них в єдиній логічній схемі понять. 

За результатами проведеного дослідницею етимологічного, лексичного та 

синтаксичного аналізу при осмисленні відповідного дискурсу в наукових 

джерелах із педагогіки, філософії, права, державного управління, економіки 

вона запропонувала визначення поняття «дослідницько-інноваційна діяльність 

доктора філософії», яке до того не було предметом теоретичної рефлексії у 

педагогічній науці. Детальний розгляд важливого для даного дослідження 
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терміну «готовність майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності» надав можливість авторці розкрити його сутність. У структурі цієї 

готовності авторка виділяє мотиваційно-вольовий, змістово-діяльнісний, 

особистісно-креативний та рефлексивно-перспективний компоненти, які 

відображають різні аспекти дослідницько-інноваційної діяльності докторів 

філософії. 

Заслуговує на увагу й зроблений Меняйло В. І. у першому розділі аналіз 

методології складання світових університетських рейтингів та критеріїв 

оцінювання вітчизняних закладів вищої освіти під час проходження процедур 

ліцензування, атестації тощо, що дозволило чітко визначити завдання 

дослідницько-інноваційної діяльності докторів філософії та встановити вимоги, 

які висуваються до них як суб’єктів цієї діяльності. 

У другому розділі дисертації «Зарубіжний та український досвід 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності» на підставі аналізу низки праць зарубіжних науковців дослідниці 

вдалося узагальнити основні тенденції розвитку докторської освіти в Європі та 

світі: масовізація, інституціоналізація, структуризація, професіоналізація, 

проєктифікація, інтернаціоналізація, інформатизація, та з’ясувати сучасні 

форми й методи підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності за кордоном. 

Дисертантка виокремила основні етапи розвитку вітчизняної системи 

підготовки наукових кадрів і надала детальну характеристику кожного етапу, що 

дозволило констатувати, що перехід на модель підготовки здобувачів ступеня 

доктора філософії за структурованими освітньо-науковими програмами створив 

можливості щодо забезпечення ефективності їх підготовки до дослідницько-

інноваційної діяльності, але зміни, що розпочалися в результаті провадження 

такої моделі, наразі не набули системного характеру в Україні. 

На підтвердження таких висновків у роботі наведено результати 

проведеного дисертанткою опитування 118 аспірантів та 119 науково-

педагогічних працівників з 68 закладів вищої освіти, результати якого 

дозволили з’ясувати, що рівень підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності є достатньо невисоким не лише у 

здобувачів наукового ступеня, але й у викладачів, що пояснюється недостатнім 

рівнем теоретичних і методичних знань, браком досвіду участі у розробленні та 

реалізації вітчизняних і міжнародних проєктів, неналежною інституційною 

підтримкою з боку закладів вищої освіти тощо.  

У третьому розділі дисертації «Концептуальні основи підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» авторка 
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пропонує власне бачення концепції підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності, основні положення якої базуються на 

тому, що зазначена підготовка є одним з основних компонентів професійної 

підготовки та водночас виступає самостійною складною динамічною системою; 

здійснюється за структурованою освітньо-науковою програмою; використовує 

компетентнісний підхід до визначення результатів навчання; забезпечує 

формування проєктної культури й набуття досвіду міждисциплінарного, 

міжсекторального та регіонального співробітництва; здійснюється в умовах 

високоякісного дослідницько-інноваційного середовища; орієнтується на 

європейський формат у науці; передбачає заходи з професійного розвитку та 

кар’єрного зростання. 

Переконливості розробленій концепції надає її методологічне підґрунтя, що 

базується на системному, синергетичному, діяльнісному, особистісно-

орієнтованому, компетентнісному, акмеологічному аксіологічному, проєктно-

технологічному, андрагогічному, креативному та рефлексивному підходах, 

застосування яких обґрунтовано у дисертаційній роботі. 

Незаперечним досягненням дисертантки є чітке структурування 

запропонованої концепції та її втілення у відповідній моделі підготовці 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, яка 

представлена цільовим, методологічним, змістовим, операційним та 

результативним блоками. Не викликає суттєвих заперечень й обрані авторкою 

критерії, показники та рівні сформованої готовності, а також запропоновані 

стандартизовані та авторські методики для діагностики її компонентів. 

У четвертому розділі дисертаційного дослідження «Науково-методична 

система підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності» відображено практичне впровадження представлених у концепції 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності положень, реалізоване у двокомпонентній науково-методичній 

системі, що розкриває зміст, форми й методи такої підготовки. 

Теоретичну основу освітнього компоненту зазначеної системи складає 

комплекс навчальних дисциплін циклу професійної підготовки, запропонований 

авторкою дослідження до включення у навчальні плани підготовки докторів 

філософії. Формальна, передбачена навчальним планом, підготовка здобувачів 

третього, освітньо-наукового рівня вищої освіти логічно доповнюється 

засобами неформальної освіти. 

У межах реалізації професійного компоненту дисертантка пропонує такі 

форми й методи підготовки докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності: включення аспірантів до складу проєктних груп, що виконують 
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освітні та наукові проєкти; участь в ініційованих закладом вищої освіти 

конкурсах дослідницьких та інноваційних проєктів; залучення до реалізації 

реальних проєктів, спрямованих на вирішення актуальних суспільних проблем 

регіону; залучення до вирішення ключових питань розвитку закладу вищої 

освіти та розроблення стратегічних документів тощо. 

Важливим доповненням до зазначених форм підготовки слугують і заходи 

з професійного розвитку молодих дослідників (розробка індивідуального плану 

професійного розвитку, портфоліо аспіранта), способи їх педагогічної 

підтримки (через менторство та професійні спільноти в соціальних мережах), а 

також шляхи активізації дослідницько-інноваційної діяльності аспірантів, 

зокрема шляхом рейтингування, проведення конкурсу «Кращий науковець 

року», матеріального винагородження, популяризації отриманих наукових 

здобутків тощо. 

У п’ятому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 

системи підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності» розкрито зміст та організацію педагогічного експерименту, який 

проходив на базі Запорізького національного університету, а також наведено 

результати статистичного аналізу отриманих за його результатами емпіричних 

даних щодо оцінки готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності. За допомогою параметричних і непараметричних 

критеріїв доведено ефективність запропонованої науково-методичної системи 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності. Необхідно відзначити якісне оформлення отриманих авторкою 

експериментальних результатів у вигляді таблиць, графіків і діаграм. 

Висновки до кожного розділу дисертаційної роботи є ґрунтовними та 

такими, що узагальнюють основні наукові результати, отримані дисертанткою. 

Загальні висновки дослідження відповідають поставленим завданням та 

свідчать про досягнення визначеної мети. 

Достовірність та обґрунтованість результатів дослідження В. І. Меняйло 

забезпечується: розробленням адекватного методологічного апарату, системним 

аналізом теоретичних здобутків педагогічної науки, ретельним опрацюванням 

зарубіжного досвіду підготовки докторів філософії, комплексним 

застосуванням теоретичних, емпіричних і статистичних методів, значною 

джерельною базою, що містить нормативні документи та методичну 

документацію у галузі вищої освіти, монографії та дисертації останніх років, 

сучасні наукові праці вітчизняних і закордонних вчених, а також можливістю 

відтворення  набутого педагогічного досвіду у вітчизняних закладах вищої 

освіти, що підтверджується наявністю 10 довідок про впровадження. 
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Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях. 

Достатньо вагомим виглядає перелік наукових праць здобувачки. Основні 

положення дисертації повною мірою висвітлені у 71 наукових та науково-

методичних публікаціях, серед яких одна монографія та п’ять розділів 

колективних монографій, 9 статей у зарубіжних і 22 статті у наукових фахових 

виданнях України, у тому числі тих, що обліковуються у міжнародних 

наукометричних базах Scopus та Web of Science, п’ять статей в інших виданнях, 

три навчально-методичні праці, з яких два посібники; три свідоцтва авторського 

права на твір. Хід та результати роботи обговорювалися на значній кількості 

конференцій різного рівня, що знайшло втілення у 23 публікаціях у збірниках 

матеріалів і тез, і свідчить про достатньо високий рівень апробації результатів 

дисертаційного дослідження. 

Значущість результатів дослідження для науки й практики та можливі 

шляхи їх використання. Значення одержаних результатів для педагогічної науки 

визначається тим, що обґрунтовані в дослідженні наукові положення та 

висновки мають загальнонаціональне значення та можуть бути використані:  

 при розробленні нормативних документів з організації процесу 

підготовки докторів філософії у закладах вищої освіти та наукових установах;  

 при удосконаленні змісту професійної підготовки здобувачів третього 

рівня вищої освіти, зокрема розробленні відповідних стандартів вищої освіти, 

освітньо-наукових програм, навчальних планів аспірантури тощо; 

 при підготовці методичних матеріалів навчальних дисциплін циклу 

професійної підготовки майбутніх докторів філософії;  

 у педагогічних, психолого-педагогічних, порівняльних, соціально-

філософських дослідженнях. 

Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату. Дисертацію 

та автореферат оформлено у повній відповідності до чинних вимог. У роботі 

практично відсутні орфографічні та стилістичні помилки. Зміст автореферату 

повністю ідентичний основним положенням дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. У цілому, 

позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих В. І. Меняйло 

результатів, у дисертації є певні дискусійні положення. 

1. Детально дослідивши сутність понять ««інноваційна діяльність», 

«дослідницько-інноваційна діяльність», дисертантка не досить чітко в контексті 

проведеного дослідження розкрила зміст таких дефініцій як «інноваційний 

продукт», «інноваційний проєкт», адже їх трактування у науковій літературі, а 

також у практичній, зокрема педагогічній, діяльності, не завжди співпадає з 

визначеннями, наведеними у Законі України «Про інноваційну діяльність». 
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2. Одним із визначених у роботі показників готовності майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності є рівень володіння 

іноземною мовою, але у змістовому блоці моделі такої підготовки відсутні 

навчальні дисципліни, орієнтовані на розвиток іншомовної компетентності 

аспірантів. 

3. Дисертаційна робота значно б виграла, якби авторка дослідження 

запропонувала власні критерії оцінювання якості підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, що наразі є критично 

важливим та актуальним питанням, ураховуючи сучасні підходи до акредитації 

освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. 

4. У підрозділі 5.1 роботи слід було б надати більш розширену 

інформацію щодо комплектування експериментальної та контрольної груп в 

процесі організації педагогічного експерименту, що додало б переконливості 

отриманим результатам. 

5. Зважаючи на особливу актуальність віртуальних засобів навчання в 

сучасних невизначених умовах, пов’язаних з пандемією, а також з огляду на 

оригінальність розробленого авторського курсу «Основи європейської 

проєктної діяльності» доцільно було б адаптувати його до дистанційної форми 

навчання та запропонувати здобувачам вищої освіти другого, третього рівня 

вищої освіти (у межах неформальної освіти або як курс за вибором) та 

викладачам закладів вищої освіти (в межах підвищення кваліфікації) як такий, 

що сприяє формуванню проєктних компетентностей дослідників, необхідних 

для участі у вітчизняних і міжнародних грантових програмах і проєктах. 

У цілому викладені зауваження та побажання, що мають рекомендаційний 

характер і можуть бути враховані в подальшій науковій роботі дисертантки, не 

зменшують теоретичного та практичного значення результатів дисертаційної 

роботи. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота Вікторії Іванівни Меняйло 

«Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності» є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, яке містить нові положення та науково обґрунтовані результати, 

що розв’язують важливу наукову проблему щодо формування готовності 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності. 

Зазначена робота за своїм змістом, науковою і практичною значимістю  
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