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«Підготовка майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної 

професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах», 
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кандидата педагогічних наук зі спеціальності  

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

 

У сучасн ому технічному закладі вищої освіти відбув ається  діалек тичне 

відмирання застар ілих підходів до організації освітнього процесу і народж ення 

нових, що вимага є наповн ення новим змісто м навчал ьних програ м як 

нормат ивних так і вибірк ових дисцип лін навчал ьних планів, 

готовн ості  навчальних закладів вищої освіти створи ти умови підгот овки і 

формув ання компет ентного випуск ника, здатного забезпечити 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та фірм. Компетентна 

управлінська діяльність і створення новітніх розробок – це дві провідні вимоги, 

що визначають розвиток суспільства, зокрема й підготовку фахівців у  технічних 

закладах вищої освіти, які  здатні проявляти ті компетентності, які гарантують 

досягнення успіху як у професійній сфері, так і в особистому житті. За таких умов 

актуальним є питання перегляду і оновлення вимог до підготовки фахівців із 

менеджменту в технічних закладах вищої освіти у напрямі впровадження новітніх 

технологій навчання, наукового змістового наповнення навчальних дисциплін, 

розвитку творчих якостей та праксеологічних умінь студентів, що сприяє 

формуванню у них здатності до інноваційної професійної діяльності.  

Проблема формування готовності майбутніх випускників до створення 

новацій  та впровадження інновацій вирішуються вченими у різних напрямках, які 

визначають категоріальний апарат з позицій історико-генетичного аналізу 

термінів, обґрунтовують зміст, форми, методи підготовки майбутніх фахівців 

інженерно-технічних працівників до інноваційної діяльності. У дослідженнях 

доведено і експериментально перевірено необхідність забезпечення системності 



роботи з формування готовності фахівців до інноваційної професійної діяльності в 

суб’єкт–суб’єктній взаємодії освітнього середовища, а головна увага в них 

приділена особистості менеджера, який має володіти комплексом якостей, що 

закладені в стандартах освіти. Проте, глибокий розгляд проблеми підготовки 

менеджерів виокремлює і низку суттєвих недоліків роботи управлінського 

персоналу, а багато успішних організацій проводять підготовку свого 

управлінського персоналу за кордоном, де організування і змістове наповнення 

навчання орієнтоване на формування інноваційних методів управління. У 

технічних закладах вищої освіти на сьогодні спостерігається тенденція до 

стійкого розвитку технологічного, інформаційно-комунікативного, матеріально-

технічного компонентів освітнього середовища, що засвідчує переваги підготовки 

майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної професійної діяльності, 

орієнтації на перспективні шляхи вирішення економічних проблем через 

упровадження інженерно-технічних розробок. Саме обґрунтуванню і вирішенню 

цієї проблеми присвячена дисертаційна робота І. Р. Гінсіровської.   

Актуальність дослідження підсилюється низкою суперечностей між  

міжнародними вимогами до розвитку економіки на інноваційній основі та 

недостатнім рівнем підготовки фахівців до її реформування в Україні; пошуками 

шляхів удосконалення змісту навчання в контексті підготовки до інноваційної 

професійної діяльності та недостатнім рівнем розробленості  елективних 

навчальних курсів, методичної та методологічної бази для її реалізації;  

необхідністю розвитку якостей керівника-новатора та відсутністю системної 

роботи з їх формування в технічних закладах вищої освіти; потребою реалізації 

інноваційних підходів для формування готовності майбутніх фахівців із 

менеджменту до інноваційної професійної діяльності в технічних закладах вищої 

освіти та відсутністю ефективних технологій і моделей такої підготовки,  

подолання яких сприятиме покращенню якості підготовки фахівців  в контексті 

вимог сучасного ринку праці. 

Проведений дисертанткою ґрунтовний аналіз теоретичних та практичних 

засад  підготовки  менеджерів  у закладах  вищої  освіти  загалом і у  технічних  



зокрема, урахування результатів вітчизняних наукових  досліджень за темою 

дисертації та аналіз суперечностей, які підтверджують відсутність  системного 

підходу до підготовки майбутніх менеджерів  до інноваційної професійної 

діяльності в технічних закладах вищої освіти, засвідчують недостатність 

розробленості цієї проблеми та  актуальність і важливість дисертаційного 

дослідження «Підготовка майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної 

професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах». 

Актуальність досліджуваної проблеми, її методологічна і теоретична основа 

одержали в дисертації І.Р. Гінсіровської належне обґрунтування, аргументацію і 

конкретизацію. На основі розлогого критичного аналізу великої кількості 

теоретичних джерел дисертантка  системно окреслила   питання, які потребують 

наукового розв’язання, глибоко проаналізувала категоріальний апарат за темою 

дослідження. Переконливо і чітко сформульовано мету, об’єкт, предмет, 

конкретні завдання дослідження. Ретельно проаналізована та структурована 

джерельна база (перелік використаних джерел складає 290 найменувань, із них 

22 іноземною мовою) дала можливість здійснити об’єктивний дефінітивний 

аналіз сутності понять «новація», «інновація», «професійна інноваційна 

діяльність», «технологія формування інноваційної діяльності майбутнього 

фахівця» в контексті історичної ретроспективи, структури та стану розвитку 

проблеми підготовки майбутніх фахівців з менеджменту у закладах вищої освіти 

загалом і у технічних закладах вищої освіти зокрема;   конкретизувати структуру, 

критеріальну базу й рівні готовності майбутніх менеджерів до інноваційної 

професійної діяльності в технічних закладах вищої освіти та розробити модель 

технології підготовки майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної 

професійної діяльності в технічних закладах вищої освіти, експериментально 

перевірити ефективність розробленої технології.  

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукової і науково-

методичної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка в межах наукової теми  «Особистісно-професійний 

розвиток педагога в процесі підготовки до інноваційної діяльності» (державний  



реєстраційний номер 0111U001321). Тема дисертації затверджена вченою радою 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (протокол № 6 від 25. 02. 2014 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 5 від 30. 05. 2014 р.). 

Заслуговує на увагу логічно виправдана послідовність дисертаційної 

роботи, яка повною мірою відповідає меті та завданням проведеного дослідження.  

Серед основних позитивних результатів проведеної роботи можемо виділити 

глибокий  теоретичний аналіз педагогічних, психологічних, енциклопедичних, 

довідкових джерел, емпіричних досліджень, що містить і авторське трактування 

досліджуваної проблеми у галузі підготовки фахівців-менеджерів до інноваційної 

діяльності, як комплексної організаторської діяльності, що зумовлена соціально-

економічними й культурно-історичними умовами суспільства; відбувається з 

дотриманням положень праксеологічного підходу та  спрямована на модернізацію 

професійного середовища з метою отримання максимального результату завдяки 

впровадженню нових чи вдосконаленню тих, що існують, продуктивних ідей, 

технологій, засобів, методів, які забезпечують покращення виробництва. 

Цікавими, з елементами новизни є твердження автора щодо  доцільності 

підготовки менеджерів-«генералістів», які працюють на межі управління, 

економіки, інформатики, організації та гуманітарних наук, що обґрунтовує зміни 

у формуванні їх готовності до інноваційної професійної діяльності на основі 

розроблення та реалізації відповідних технологій та запропоновані дисертанткою 

засоби реалізації підготовки їх в умовах технічного закладу вищої освіти. 

У своєму дослідженні дисертантка переконливо стверджує, що готовність 

майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної професійної діяльності є 

складним інтегральним багаторівневим особистісним утворенням, що складається 

з мотиваційно-цільового, пізнавально-інформаційного, праксеологічно-

інтеграційного та кооперативно-рефлексійного компонентів та на основі 

визначеної структури та емпіричних досліджень професійно виокремлює  критерії 

(ціннісний, когнітивний, особистісно-процесуальний, аналітичний) та показники 



рівнів готовності (високого, середнього і низького) до інноваційної професійної 

діяльності.   

Позитивним і таким, що підтверджує новизну і ефективність дослідження є 

рівнева диференціація, яка  визначається ступенем усвідомлення цілей та мотивів 

до інноваційної діяльності, сформованістю знань про інновації, інноваційні 

моделі, праксеологічні засади менеджменту, організацію діяльності сучасних 

фірм та підприємств, володінням здатністю  створювати інноваційні проекти, 

стартапи та оцінювати їх ефективність та успішність; рівнем сформованості 

креативності та реалізації програми особистісного розвитку якостей керівника-

новатора; опануванням інформаційними комп’ютерними технологіями та 

іноземними мовами для створення проектів із залученням до співпраці 

зарубіжних студентів; умінням визначати рівень власної готовності до 

інноваційної професійної діяльності й перспективи саморозвитку й 

самоменеджменту.  

Заслуговують на увагу і підходи щодо організування та проведення 

експерименту, який проведено і проаналізовано відповідно до сучасних вимог 

проведення педагогічного дослідження, а проведені автором вимірювання і аналіз 

результатів педагогічного експерименту переконливо підтвердили, що 

формування готовності майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної 

професійної діяльності в технічних закладах вищої освіти ефективно 

відбуватиметься у процесі реалізації спеціально розробленої технології, 

основними компонентами якої є концептуально-цільовий, змістовий, 

процесуальний та результативно-аналітичний, а основною ідеєю – навчання про 

інновації; через інновації та для інновацій. 

Цікавими і такими, що мають практичне значення, є розроблені автором 

засоби і методи  реалізації навчання через інновації: використання потенціалу 

полісуб’єктного освітнього середовища технічного закладу вищої освіти на основі 

співпраці студентів різних національностей в освітній, технічній галузях і 

винахідництві;  упровадження елективних курсів, шоу-програм із використанням 

інформаційних  комп’ютерних  технологій   «Менеджер  на  всі випадки  життя»;   



відеотренінги, коучинги, методи технічної творчості, пізнавальної контрадикції, а 

також ділові й імітаційні ігри «Інноватор-невдаха», «Менеджер без комплексів», 

проектна діяльність, тренінги із самоорганізації, самоменеджменту та тайм-

менеджменту, ділові ігри, написання аргументативних, дискурсивних есе 

«Ідеальний образ менеджера-інноватора», «Інновації регіональних підприємств: 

особливості менеджменту», схематичне складання портрета сучасного керівника 

та створення проектів успішного підприємства, брифінг «Вибір методів 

управління й подолання ризиків на підприємстві», активна участь у лекціях та 

семінарах кваліфікованих керівників, що сприяє підготовці не лише менеджера-

інноватора до виконання професійних обов’язків, а й менеджера загалом. 

       Підтримуємо авторський підхід до розроблення запропонованої  технології 

підготовки майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної професійної 

діяльності в технічних закладах вищої освіти та представленої у формі моделі. 

Сутність технології детально і системно описана в роботі із зазначенням 

логічних зв’язків між елементами системи і складовими технології,  основними 

компонентами якої є концептуально-цільовий, змістовий, процесуальний та 

результативно-аналітичний, а основною ідеєю – навчання про інновації, що 

сприятиме формуванню компетентностей, пов’язаних зі здатністю до інноваційної 

професійної діяльності на основі побудови й реалізації програми особистісного 

розвитку, створення інноваційних проектів та стартапів із використанням 

потенціалу комунікації з іноземними студентами. 

У запропонованій технології підготовки майбутніх фахівців із менеджменту 

Гінсіровська І. Р. переконливо доводить, що система підготовки  менеджерів у 

технічних закладах вищої освіти  раціонально поєднує  інноваційні та традиційні  

методи і засоби навчання для  формування готовності випускників до виконання 

обов’язків менеджера та менеджера-інноватора, а ефективність формування 

готовності до інноваційної професійної діяльності забезпечується організаційно-

педагогічними умовами: інтеграцією знань про інноваційну професійну діяльність 

під час вивчення фахових, педагогічних та психологічних дисциплін; 

організацією професійної підготовки на праксеологічних засадах; забезпеченням   



траєкторії особистісного розвитку майбутніх менеджерів через само менеджмент 

(стор139-145; 157-177 ).  

Проведене дослідження є цікавим і таким, яке відзначається науковою 

новизною, що полягає в наступному: 

– вперше обґрунтовано й експериментально перевірено технологію 

підготовки майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної професійної 

діяльності в технічних закладах вищої освіти та відображено її в моделі, у якій 

визначено трикомпонентну структуру підготовки: навчання про інновації; 

навчання через інновації навчання для інновацій; 

 – забезпечено взаємозв’язок концептуально-цільового, змістового, 

процесуального та результативно-аналітичного компонентів за принципом 

наступності: мета зміст, що реалізовується через комплекс форм, методів, 

діагностичний інструментарій, організаційно-педагогічні умови, дотримання 

яких гарантує досягнення результату (сформованість готовності до інноваційної 

професійної діяльності). 

–  уточнено зміст поняття «інноваційна професійна діяльність менеджера»; 

конкретизовано структуру готовності майбутніх фахівців із менеджменту до 

інноваційної професійної діяльності в технічних закладах вищої освіти; 

 – розроблено модель технології підготовки фахівців з менеджменту до 

інноваційної діяльності у технічних закладах вищої освіти, у якій представлено 

мотиваційно-цільовий, пізнавально-інформаційний, праксеологічно-інтеграційний 

та кооперативно-рефлексійний компоненти; критерії (ціннісний, когнітивний, 

особистісно-процесуальний, аналітичний) та показники (високий, середній, 

низький) рівнів готовності майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної 

професійної діяльності в технічних закладах вищої освіти.  

– подальшого розвитку набули форми й методи підготовки майбутніх 

фахівців із менеджменту до інноваційної професійної діяльності в технічних 

закладах вищої освіти. 

        Аналіз дисертації підтверджує і практичне значення одержаних результатів, 

сутність якого полягає:  в обґрунтуванні рекомендацій для поліпшення організації  



освітнього процесу в контексті посилення готовності майбутніх фахівців до 

інноваційної професійної діяльності; розробленні змістового наповнення та 

методичного забезпечення  дисципліни вільного вибору студента «Праксеологічні 

основи менеджменту», які можуть бути використані під час вивчення таких 

дисциплін соціально-гуманітарного та професійного циклу навчального плану: 

«Менеджмент», «Самоменеджмент», «Комунікативний менеджмент», 

«Контролінг», «Управління персоналом», «Управління інноваціями», 

«Інноваційний менеджмент», «Іноземна мова професійного спрямування», 

«Основи психології», «Педагогіка», «Етика ділового спілкування»;  створенні 

комплексної  діагностики готовності менеджерів до інноваційної професійної 

діяльності, спрямованої на визначення рівнів готовності до досліджуваного 

явища, сформованості особистісних та професійних якостей майбутніх керівників, 

а також їхніх праксеологічних умінь.  

Аналіз тексту дисертації Гінсіровської І. Р., автореферату і змісту публікацій 

дають підстави стверджувати про наукову обґрунтованість і достовірність 

отриманих автором результатів, які пройшли широку апробацію і представлені в 

19 наукових публікаціях. 

Наукова робота виконана й оформлена відповідно до встановлених вимог, до 

кожного розділу роботи зроблені обґрунтовані висновки. Зміст дисертації 

адекватно відображено в авторефераті. 

Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використаними для розробки і 

підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у процесі 

підготовки майбутніх менеджерів до інноваційної діяльності в умовах технічного 

закладу вищої освіти, а запропонована модель технології готовності майбутніх 

менеджерів до інноваційної діяльності може стати основою для перегляду змісту 

підготовки менеджерів  в закладах вищої освіти.  

Все вище зазначене дає підстави стверджувати, що представлена 

дисертаційна робота є змістовним, обґрунтованим, самостійним науковим 

дослідженням, що має теоретичне значення на рівні аналітичного узагальнення та 

практичне на рівні його ефективного впровадження.   



       Позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих результатів, 

слід виокремити низку дискусійних положень, висловити зауваження та 

побажання  до дисертаційної роботи:  

1. У проведеному автором аналізі і дуже переконливій аргументації 

процесуально-діяльнісного компонента процесу підготовки менеджерів у 

технічних закладах вищої освіти недостатньо проаналізовані підходи щодо  

урахування цільового і змістового компонентів, які функціонально пов’язані з 

процесуально-діяльнісним компонентом  і впливають на процес  його реалізації. 

Тому, на нашу думку, доцільно було проаналізувати освітньо-професійну 

програму підготовки менеджера у технічному закладі вищої освіти у першому 

розділі, а у другому розділі спиратись на цей документ, аргументуючи відбір  

методів, форм і засобів реалізації цільових завдань. 

2. Виходячи зі змісту роботи, змісту і результатів формувального 

експерименту доцільно було б виділити у предметі дослідження акцент на 

підготовці бакалаврів з менеджменту. 

3.  У здійсненому глибокому аналітичному трактуванні категоріального 

апарату за темою дисертаційного дослідження відсутня авторська позиція у 

трактуванні понять: «менеджер», «управлінець», «керівник», а часто 

зустрічаються різні трактування цих понять ( стор.60-61); «інтегроване заняття», 

«інтегративне заняття», «інтеграційне заняття» (стор.166-167), що суперечить 

теоретичному трактуванню цих понять;  характеристиці полісуб’єктного 

середовища, коли одні  і ті ж характеристики називаються  ознаками, 

компонентами, рисами (стор. 171, 172, 173), в Додатках представлені дещо 

застарілі терміни (ОКР у Додатку 1), відсутня інформація щодо авторів 

використовуваних методик (Додатки Б, В, Є.) 

4. Запропонована автором у Розділі 1 модель менеджера–інноватора (стор.53) 

є цікавою, проте, на нашу думку, не повністю відтворює зв’язки і цілісність 

змістового і процесуального підходів у підготовці менеджерів до інноваційної 

діяльності. 

5. Модель технології підготовки майбутніх фахівців з менеджменту до 

інноваційної професійної діяльності в технічних закладах вищої освіти  є  



 


