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 узагальнення набутого досвіду з підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності, має безумовну науково-практичну цінність, 

є актуальним та перспективним для розвитку теорії та методики професійної 

освіти. 

Актуальність дисертаційного дослідження В.І. Меняйло підтверджується й 

чітко визначеними суперечностями, що існують у межах обраної проблеми, а її 

глибоке усвідомлення дало змогу здобувачці правильно сформулювати об’єкт і 

предмет, поставити адекватні мету й завдання дослідження, з нових позицій підійти 

до висвітлення актуалізованої проблеми, відшукати способи її розв’язання.  

Ознайомлення із текстом дисертації, автореферату, змістом публікацій 

В.І. Меняйло дає змогу констатувати наступне.  

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність 

Високий ступінь обґрунтованості й достовірності результатів дослідження 

Вікторії Іванівни Меняйло забезпечується:  

- адекватною і оптимальною дослідницькою методологією, системним 

аналізом теоретичного матеріалу;  

- комплексним застосуванням емпіричних і теоретичних, кількісних і якісних 

методів наукового пошуку;  

- оптимальним терміном реалізації експериментальної роботи (5 років 

попередньої роботи та 5 років власне експерименту);  

- оптимальним обсягом учасників експерименту (пілотне дослідження – 118 

аспірантів, 119 науково-педагогічних працівників із 68 закладів вищої освіти 

України; констатувальний, формувальний та контрольний етапи експериментальної 

роботи – 46 аспірантів Запорізького національного університету, що представляли 

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

сформували контрольну групу (КГ));  

- представницькою джерельною базою, що нараховує 719 вітчизняних і 

зарубіжних видань;  

- впровадженням результатів дослідження в цілому ряді закладів вищої освіти 

та діяльності Запорізької обласної державної адміністрації (про що свідчать 

відповідні довідки про впровадження).  
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Структура роботи відзначається логічною продуманістю, збалансованістю 

складових частин і підпорядкована реалізації основних завдань дослідження. 

Відтак, у першому розділі – «Науково-теоретичні засади дослідження 

готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» 

автором здійснений ґрунтовний аналіз дослідницької та інноваційної діяльності 

(с. 46-76), що у поєднанні з результатами використання елементів етимологічного, 

лексичного та синтаксичного аналізу забезпечило осмислення відповідного 

дискурсу в наукових джерелах із педагогіки, філософії, права, державного 

управління, економіки, а також дало можливість авторові визначити дослідницько-

інноваційну діяльності докторів філософії як комплексну діяльність, спрямовану 

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) (с. 80). 

Розкриті в п. 1.2. дисертації особливості дослідницько-інноваційної діяльності 

докторів філософії дати змогу авторові сформулювати основні завдання 

дослідницько-інноваційної діяльності докторів філософії (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 (с. 89-100) та вимоги до суб’єктів дослідницько-

інноваційної діяльності (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) (п. 1.3). 
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Проведений комплексний теоретичний аналіз дозволив автору: 

- зробити висновок про необхідність формування готовності до дослідницько-

інноваційної діяльності в процесі навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти (с. 113); 

- дати її змістову інтерпретацію як інтегрованої якості 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 (с. 122);  

- визначити структуру досліджуваного виду, що представлена єдністю 

чотирьох компонентів, кожний з яких корелює з певними аспектами дослідницько-

інноваційної діяльності (мотиваційно-вольовий (відображає мотиваційний, 

ціннісний і вольовий аспекти); змістово-діяльнісний (відображає змістовий і 

діяльнісний аспекти); особистісно-креативний (відображає творчий аспект); 

рефлексивно-перспективний (відображає особистісний, комунікативний, 

корпоративний і перспективний аспекти)) (с. 130-135). 

У другому розділі – «Зарубіжний та український досвід підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» – автором 

логічно і послідовно висвітлено тенденції розвитку докторської підготовки у світі з 

чітким виділенням сучасних форми та методів підготовки докторів філософії в 

зарубіжних країнах (п. 2.1, с. 140-175).  

Унаслідок ґрунтовного історико-педагогічного аналізу розвитку системи 

підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів в Україні (п. 2.2), авторка 

констатує, що до 2016 р. навчання в аспірантурі практично не передбачало 

спеціалізованої підготовки аспірантів, зокрема до дослідницько-інноваційної 

діяльності, а зміни, що розпочалися в результаті впровадження європейської моделі 

підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів за структурованими освітньо-

науковими програмами, ще не набули системного характеру через незначний досвід 

такої підготовки в Україні (с. 183-190, с. 196-197). 

Підтвердженням теоретичних висновків стало оцінювання сучасного стану 

готовності майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності 
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шляхом проведення пілотного дослідження, в якому взяли участь науково-

педагогічні працівники та аспіранти закладів вищої освіти України (п. 2.3, с. 198-

214).  

Пов’язавши отримані теоретичні та експериментальні результати з 

необхідністю відтворення наукового вітчизняного потенціалу, В.І. Меняйло 

доводить необхідність розробки науково-теоретичних і методичних засад 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності 

та, відповідно, розробки та впровадження ефективної моделі її реалізації (с. 212-

213). 

Третій розділ дисертаційного дослідження «Концептуальні основи підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» 

спрямований на визначення та характеристику базових положень удосконалення 

підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності. 

Так, автором визначено та обґрунтовано методологічні засади підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності відповідно 

до рівнів методології за С. Гончаренком, В. Краєвським, Е. Юдіним (філософський, 

загальнонауковий, конкретно-науковий та технологічний), для кожного з яких 

окреслено окрему систему методологічних підходів (системний, синергетичний, 

діяльнісний, особистісно-орієнтований, компетентнісний, технологічний та ін.) та 

принципів (загально дидактичні, специфічні) (с. 217-241). 

Така побудова методології дослідження стала підґрунтям для розробки 

концепції підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності з виділенням її базових положень (п. 3.2), які, за задумом автора, 

визначають логіку побудови концептуальної моделі підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, структура якої представлена 

п’ятьма взаємопов’язаними блоками: цільовим, методологічним, змістовим, 

операційним та результативним. 

У роботі детально розкривається змістове наповнення структурних 

компонентів авторської моделі підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності (с. 249-265) та подається її схематичне 

зображення (рис. 3.1) з виділенням цільового, методологічного, змістового, 

операційного та результативного компонентів. 
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У четвертому розділі «Науково-методична система підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності» на основі аналізу 

організаційних та нормативно-методичних умов забезпечення процесу підготовки 

майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності автор 

виділяє організаційні заходи, що забезпечують її ефективність (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) (п. 4.1, с. 270-

287). 

Дієвість розробленої концепції та моделі забезпечується представленою 

В.І. Меняйло науково-методичною системою підготовки майбутніх докторів 

філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, яка містить два компоненти:  

- освітній, 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 

(«Основи дослідницько-інноваційної діяльності», «Основи європейської проєктної 

діяльності», «Основи академічного письма») (с. 288-303). 

- професійний, орієнтований на включення  майбутніх докторів філософії до 

квазідослідницько-інноваційної діяльності шляхом, наприклад, 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) та ін. (с. 355-395). 

Автором розкриваються механізми забезпечення освітнього процесу в межах 

запропонованої науково-методичної системи шляхом використанням як 
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традиційних, так і інноваційних, зокрема проблемно-орієнтованих та проєктно-

організованих, форм і методів навчання (с. 303-395). 

У п’ятому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 

системи підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної 

діяльності» автором розкриваються загальні питання організації педагогічного 

експерименту; цілком логічною подається його хід та аналіз результатів (с. 398-

408). 

Переконує висновок здобувачки щодо визначення актуальності проблеми, 

оцінки сучасного стану підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-

інноваційної діяльності у вітчизняних закладах вищої освіти, визначення 

труднощів, з якими стикаються науковці при її впровадженні (пілотне дослідження) 

та доцільності розробки моделі підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності (с. 212-213). 

Для успішного розв’язання актуалізованої проблеми здобувачкою здійснено 

експериментальну перевірку дієвості авторської моделі (констатувальний, 

формувальний та контрольний етапи) на основі використання методів 

статистичного аналізу з використанням параметричних і непараметричних 

критеріїв (с. 399-408).  

Поданий в дисертації хід та результати педагогічного експерименту, 

спрямованого на апробацію авторської моделі, продемонстрували її ефективність, 

про що засвідчили суттєві зміни кількісних показників за виділеними критеріями та 

показниками (с. 408-423). Це підтверджується відповідними статистичними 

розрахунками й довідками про впровадження результатів дослідження (с. 511-520).  

У загальних висновках викладено основні результати дисертаційного 

дослідження (с. 426-432).  

3. Наукова новизна результатів дослідження 

Виконана робота дає вагомий приріст нових знань як на теоретичному, так і на 

емпіричному рівнях щодо підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності. 

Поміж найсуттєвіших отриманих наукових результатів слід зазначити такі: по-

перше, розроблено концепцію підготовки майбутніх докторів філософії до 

дослідницько-інноваційної діяльності, яка базується на єдності двох компонентів: 
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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; по-друге, запропоновано 

концептуальну модель цієї підготовки, що містить цільовий, методологічний, 

змістовий, операційний та результативний блоки; по-третє, 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; по-четверте, 

здійснено прогностичне обґрунтування перспектив розвитку системи професійно-

педагогічної підготовки студентів університетів. 

4. Значущість результатів дослідження для науки й практики та можливі 

шляхи їх використання 

Значення одержаних результатів для педагогічної науки визначається тим, що 

наукові здобутки автора складають методологічну основу для подальших наукових 

досліджень, перспектив розвитку підготовки майбутніх докторів філософії у 

контексті наближення до європейських стандартів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається тим, 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); 
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 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; 

 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). 

Матеріали дослідження можуть використовуватися в процесі підготовки 

майбутніх докторів філософії різних спеціальностей, у науково-дослідній роботі 

студентів, магістрантів, аспірантів та в системі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

5. Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях 

Основні положення дисертації Меняйло Вікторії Іванівни достатньо повно 

висвітлені 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. 

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату 

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з чинними 
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вимогами. 

Стиль викладу матеріалу, основних наукових положень, висновків і 

рекомендацій доступний для сприйняття. Зміст автореферату ідентичний основним 

положенням дисертації. 

7. Зауваження щодо змісту дисертації 

В цілому, позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих 

дисертанткою результатів, слід відмітити ряд дискусійних положень і зауважень до 

змісту роботи. 

1. На наш погляд, у загальній характеристиці роботи при формулюванні 

об’єкта дослідження зайвим є слово «процес», оскільки підготовка – це і є процес. 

Також у визначеній науковій новизні роботи варто було б спочатку наголосити, що 

«Розкрито теоретичні і методичні засади підготовки…», що й було метою 

зазначеного дослідження, а потім вже конкретизувати, що саме нового було 

зроблено дисертанткою. 

2. Вважаю, що представлена авторкою модель підготовки майбутніх докторів 

філософії не повністю відбиває зміст усіх запропонованих і реалізованих заходів. 

На наш погляд, її варто було б доповнити організаційним блоком, до якого 

включити організаційні заходи та розробку відповідної нормативної та начально-

методичної документації, про що йде мова у підрозділі 2.1, а також створення 

дослідницько-інноваційного середовища, структуру якого подано у підрозділі 4.4. 

3. У запропонованій науково-методичній системі підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності варто було б більше 

уваги приділити ролі наукових керівників аспірантів, оскільки вони особисто 

відповідають за якість підготовки докторів філософії і мають створити необхідні 

умови для забезпечення її ефективності. 

4. При розробці методології педагогічного експерименту доцільно було б 

використати іншу градацію рівнів, піднявши, зокрема, «планку» для середнього та 

високого рівнів, або збільшити кількість самих рівнів готовності, що дозволило б 

отримати більш чітку диференціацію майбутніх докторів філософії за рівнями 

готовності до дослідницько-інноваційної діяльності у ході діагносту вальних 

заходів. 

5. Дисертаційна робота містить дуже велику кількість додатків (45!), які  
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