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 Дисертаційне дослідження Гінсіровської Ірини Романівни присвячене 
важливій економічній та соціально-педагогічній проблемі, наукова розробка 
якої є особливо актуальною в умовах сучасного світового економічного 
розвитку. Гіперконкуренція привела до того, що рівень розвитку країн починає 
оцінюватися по їх інноваційної спроможності, яка є формою оновлення 
суспільства на всіх рівнях. 
 Проблема, яку досліджує дисертантка актуальна і для нашої країни.  
Так, за даними опублікованих результатів останнього дослідження Career 
Builder & Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) з формування рейтингу 
популярних професій у 2015-2016 рр., найбільш високим є зростання попиту 
саме на фахівців із менеджменту; а закони України “Про іноваційну діяльність” 
(2002 р.), “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності” (2011 р.) прямо 
пов'язують соціально - економічний прогрес нашої країни з удосконаленням 
інноваційної діяльності та практичної підготовки майбутніх фахівців.  
 Проте адаптація майбутніх менеджерів до нових соцільно-економічних 
реалій йде дуже повільно та консервативно. Відсутня теоретико-методологічна 
та методична база формування готовності майбутніх управлінців саме до 
інноваційної діяльності, а  підготовку менеджерів у вищих технічних  закладах 
зазвичай ототожнюють з підготовкою науково-інженерних кадрів. Результатом 
їх майбутньої діяльності  і по цей час є  винахідливість заради винахідливості 
та наукова організація праці. Зрозуміло, що з такими підходами неможливо 
вирішити основне завдання сьогодення, яка вимагає від вищої технічної школи 
розуміння того, що менеджер-інноватор — це фахівець з високими 
креативними, аналітичними та прогностичними якостями, а його інноваційна 
діяльність характеризується науково-технічною новизною, виробничою 
застосованістю та кінцевим результатом.       
 У зв`язку з цим можна стверджувати, що проведене дослідження 
відповідає цим вимогам, надаючи можливість на засадах системного, 
праксеологічного, діяльнісного, компетентнісного та культурологічного підходів 
розробити, експериментально перевірити педагогічні умови готовності 
майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної діяльності у вищих 
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технічних закладах. Дисертантка пропонує також власну авторську концепцію 
формування особистісних якостей менеджера-новатора, її методичне та 
організаційне забезпечення, що безперечно збагачує теорію та методику 
професійної освіти.  
 Наукова цінність роботи полягає в тому, що у ній зроблено спробу 
розробити модель технології підготовки майбутніх фахівців із менеджменту до 
інноваційної професійної діяльності в технічних закладах вищої освіти. 
Цікавим та науково-обґрунтованим є те, що в розробленій моделі автор 
визначив трикомпонентну структуру підготовки, а саме: навчання про інновації 
(визначення сутності понять, законодавчих актів про інноваційну діяльність, 
класифікацій інновацій), навчання через інновації (використання потенціалу  
полісуб’єктного та інформаційного освітнього середовищ технічного ЗВО, 
упровадження елективних курсів, використання інноваційних методів 
навчання); навчання для інновацій (побудова й реалізація програми 
особистісного розвитку, створення інноваційних проектів та стартапів на основі 
комунікації з іноземними студентами). Такий підхід автора вважаємо дуже 
слушним з двох причин. По-перше, при такій організації навчання майбутній 
менеджер  опиняється в ситуації “занурення” у інноваційне середовище, по-
друге, його підготовка здійснюється відповідно логіці інноваційного процесу, 
який умовно складається  з трьох етапів: висунення, формулювання теоретичної 
конструкції нововведення; процесу його створення й апробації і реалізації 
новації в максимально повному обсязі.   
 У дисертації вперше виявлено, обґрунтовано та експериментально 
перевірено організаційно-педагогічні умови сформованості готовності до 
інноваційної професійної діяльності, Подальшого розвитку набули форми й 
методи підготовки майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної 
діяльності в технічних закладах освіти.  
 Особливого схвалення заслуговує розроблені автором теоретичні аспекти  
підготовки студентів до інноваційної професійної діяльності у закладах вищої 
освіти, в яких проаналізовано стан дослідження проблеми формування 
готовності майбутніх менеджерів до створення та впровадження інновацій, 
уточнено зміст поняття “інноваційна професійна  діяльність менеджера”, 
конкретизовано структуру готовності студентів до інноваційної діяльності, 
визначено критерії, показники та рівні її сформованості. Загалом, слід 
зазначити, що з урахуванням визначених автором предмета, об`єкту 
дослідження та його мети, досить ґрунтовно і кваліфіковано зроблено 
характеристику методологічного блоку дослідження.  
 На підставі аналізу теоретичних досліджень з проблем інновацій 
закордонних та вітчизняних авторів переконливо доведено, що інноваційна 
професійна діяльність менеджера - це комплексна організаторська діяльність,  
яка зумовлена соціально-економічними й культурно-історичними умовами 
суспільства, що здійснюється з дотриманням положень праксеологічного 
підходу, спрямована на модернізацію професійного середовища та отримання 
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максимального результату завдяки впровадженню нових чи вдосконаленню тих, що 
існують, продуктивних ідей, технологій, засобів, методів, які забезпечують 
покращення виробництва.  Цікаво, що тотожним є розуміння цього феномену й у 
винахідника-новатора XXI століття Ілона Маска, який вважає, що 
феноменальна інноваційна діяльність повинна впливати на продукт та компанію 
і перетворювати їх на краще. 
 Особливої уваги заслуговує  гуманітарний й культурологічний підхід 
автора до формування особистості менеджера-новатора. Таке спрямування є 
вельми доречним, тому що дослідження проводилось у вищих технічних 
закладах, де зазвичай панує технократична парадигма навчання. Проте  Річард 
Лайонс, топ-менеджер інвестиційного банку Goldman Sachs, наголошує, що 
“Інновація – це свіже мислення, яке створює додану вартість”, а Стів Джобс 
зауважує, що «різниця між посереднім менеджером та менеджером-лідером 
полягає в здатності до інноваційної діяльності». Отже розроблена автором 
дисертації структура професійно-особистісних якостей менеджера-новатора 
цілком підтверджує наведені вище положення  видатних підприємців.   
 На основі ґрунтовно проведеного теоретичного аналізу проблеми автор 
дисертації підійшла до проектування процесу формування готовності майбутніх 
фахівців із менеджменту до інноваційної діяльності в технічних закладах вищої 
освіти. Визначившись з поняттям готовності майбутніх фахівців із 
менеджменту до інноваційної професійної діяльності, яку автор трактує як 
інтегральне багаторівневе особистісне утворення, Гінсіровська Ірина Романівна 
конкретизувала основні компоненти готовності майбутніх фахівців із 
менеджменту, що навчаються в технічних ЗВО, до інноваційної  професійної 
діяльності, а саме: мотиваційно-цільовий, пізнавально-інформаційний, 
праксеологічно-інтеграційний та кооперативно-рефлексійний компоненти. 
Відповідно до структурних компонентів готовності студентів автор 
дисертаційного дослідження виокремлює  критерії зазначеної діяльності, такі 
як:  ціннісний, когнітивний, особистісно-процесуальний, аналітичний, та їх 
показники. 

Відомо, що  інноваційна діяльність може розумітися як процес, 
спрямований тільки на досягнення певних результатів. Саме тому основним 
компонентом готовності до такого роду діяльності дослідниця обирає 
праксеологічний підхід, який допомагає вирішити два важливих завдання 
дисертаційної роботи: дидактичний та формуючий. Доцільність 
праксеологічного підходу в процесі організації експерименту підвищує 
ефективність та цілеспрямованість обраних форм/методів/засобів навчання. 
Щодо формуючого аспекту, то безперечним є факт про таку інноваційну 
діяльність менеджера-новатора, яка завжди зорієнтована на досягнення певної 
мети, отримання конкретного чітко вимірного результату.  "Я витрачаю майже 
весь свій час на Facebook. У мене практично немає часу на нові захоплення. 
Тому я ставлю перед собою чіткі цілі, та прописую прозорі результати їх 
досягнення", - ділиться своїм тайм-менеджментом засновник соціальної мережі 
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Facebook, іноватор Марк Цукенберг. 
 Отже, розроблена автором модель технології підготовки майбутніх 
фахівців із менеджменту до інноваційної професійної діяльності в технічних 
закладах вищої освіти робить дослідження Гінсіровської Ірини Романівни 
методологічно вивіреним й практично значущим та контекстним до сучасних 
вимог інноваційної педагогіки.  
 З метою досягнення найвищого рівня формування готовності майбутніх 
фахівців із менеджменту до інноваційної професійної діяльності дослідниця 
визначає організаційно-педагогічні умови у трикомпонентній структурі 
(навчання про інновації, навчання через інновації, навчання для інновацій) 
фахової підготовки. Досліджуючи питання, за яких педагогічних умов зовнішні 
цілі, сформульовані викладачем, можуть легко і свідомо бути прийняті 
студентами, автор дисертації знаходить відповіді на найважливіші питання 
формувальної професійної педагогіки, зокрема: 
 які знання про інновації потрібно відібрати, щоб у майбутніх фахівців 
склався чіткий алгоритм  розуміння процесу інноваційної діяльності? (навчання 
про інновації); 
 яким чином мають інтегруватись знання про інноваційну діяльність під 
час вивчення фахових, педагогічних та психологічних дисциплін? (навчання 
через інновації); 
 яка різниця у формуванні особистості менеджера-новатора і 
інноваційного менеджера-управлінця?  
 Як має бути організована підготовка майбутніх менеджерів на 
праксеологічних засадах? 
 В який спосіб забезпечити траєкторію особистісного розвитку менеджерів 
через власний лідерський потенціал та самоменеджмент? (навчання для 
інновацій) 

Такий методологічний підхід має цілу низку переваг.  Справа в тому, що 
готовність до інноваційної діяльності майбутнього менеджера буде сформована 
на належному рівні тільки тоді, коли цілі викладача і студента співпадають, 
коли існує спектр спільних позитивних емоційних проявів у ставленні до 
навколишнього світу, до особистісних та професійних якостей менеджера-
новатора, що робить фахову поведінку учасників освітнього процесу виразною, 
творчою і гнучкою. 
 До незаперечних здобутків дисертантки слід віднести запропоноване 
методичне забезпечення формування готовності майбутніх фахівців із 
менеджменту до інноваційної професійної діяльності в технічних закладах 
вищої освіти.   
 Відомо, що ідеальний образ сучасного менеджера-новатора передбачає 
наявність у нього відповідних професійних якостей та вмінь. Якості менеджера  
- це сукупність його характеристик, які обумовлені такими чинниками, як 
генотип людини, вплив соціуму, освіта, досвід. Саме з цією метою автор 
дисертаційного дослідження  пропонує на основі інтеграції низки дисциплін:  
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педагогічних, психологічних менеджменту, іноземної мови професійного  
спрямування, інформаційних систем та технологій використовувати теми 
розроблених нею інтегрованих курсів, а саме: “Праксеологічні основи 
менеджемнту”, “ІКТ в менеджменті”, “Сучасні технології менеджементу в 
Україні та зарубіжних країнах, “Стартап-менеджмент, менеджмент стартапів”, 
тощо. Наголошуючи в своєму дослідженні  на те, що навчання про інновації 
здійснюються шляхом навчання через інновації, Гінсіровська Ірина Романівна 
пропонує низку сучасних інноваційних  технологій навчання та інтерактивних 
форм, таких як: практичні заняття на виробництві, зустрічі-інтерв'ю з 
провідними менеджерами, написання дискурсивних ессе про менеджерів-
інноваторів. У навчальному процесі формування готовності до інноваційної 
діяльності майбутні менеджери засвоювали інтерактивні кейси, матриці 
відкриття, брали участь у ділових іграх, а саме: “Менеджер без комлексів”, 
“Співбесіда”, “Кризова ситуація”, “Командне гуртування” тощо. Засобами 
навчання виступали електронні підручники, посібники, електроні бібліотеки, 
мережа Інтернет, а також спецкурс “Праксеологічні основи менеджменту”.   
Слід ще раз підкреслити, що вся експериментальна частина роботи, яку 
проводила дисертантка побудована на чітких, логічних та праксеологічних 
засадах. Спочатку Гансіровська Ірина Романівна визначила професіограму 
якостей готовності менеджера до інноваційної діяльності, наступним чином 
вона підібрала та розробила адекватні методики діагностування цих якостей та 
вмінь;  у процесі формувального експерименту дослідниця застосовувала  
взаємодоповнюючі форми та методи, які спрямовані на формування того чи 
іншого вміння інноваційної діяльності і наприкінці експерименту ми бачимо 
дуже ґрунтовний відбір соціологічних, математичних та психолого-
педагогічних методів моніторингу та кінцевих замірів результатів динаміки 
формування готовності майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної 
діяльності в технічних закладах освіти. Яскравим прикладом результативності 
такого професійно і творчо спрямованого педагогічного експерименту є 
ставлення до нього самих студентів, а також випускників, які одночасно 
працюють за фахом, висловленого ними в оцінці та рефлексії свого  розвитку 
рівня готовності до інноваційної діяльності, а також розвитку вмінь, навичок та 
розуміння сенсу цієї діяльності.  
  Отже, позитивно оцінюючи дослідження І. Р. Гінсіровської, звернемо 
увагу на недоліки та моменти, що потребують уточнення і додаткового 
роз’яснення. 

1. Формулюючи тему роботи автору бажано більш чітко визначитись з 
основною проблемою дослідження, тобто що є  метою наукового пошуку: 
підготовка до інноваційної діяльності, як навчально-виховний процес або 
формування готовності до такої діяльності, як психологічний стан майбутніх 
фахівців з менеджменту. Така невизначенність впливає на весь текст 
дослідження, починаючи з розробки методологічного апарату дослідження, де 
об'єктом дослідження є підготовка, а предметом вже виступає  формування 
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готовності. Така невизначеність  вплинула і на розробку моделі підготовки 
майбутніх фахівців із менеджменту до інноваційної діяльності. Сама модель 
має назву “Модель технології підготовки майбутніх фахівців із менеджменту до 
інноваційної діяльності в технічних закладах вищої освіти”, а метою та 
результатом означеної моделі є формування готовності майбутніх фахівців із 
менеджменту до інноваційної діяльності. У нашому розумінні психологічна 
готовність є лише передумовою до ефективного виконання інноваційної 
діяльності, яка є  “альфою”, але далеко не “омегою” отримання ефективного 
результату дослідження. 

2. Викликає також сумнів заява дисертантки про те, що вона розробила 
модель саме технології підготовки майбутніх фахівців із менеджменту до 
інноваційної професійної діяльності в технічних закладах освіти. На наш 
погляд, в дослідженні представлена модель підготовки майбутніх фахівців до 
інноваційної діяльності, а не технологія. Це зауваження ми аргументуємо тим, 
що наприклад за М. В. Кларіним, педагогічна технологія означає системну 
сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і 
методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей.  
Цілі ж навчання,  з точки зору таксономії  Блума, безпосередньо залежать від 
ієрархії розумових процесів, таких як запам'ятовування (remembering), 
розуміння (understanding), застосування (applying), аналіз (analizing), синтез 
(evaluating) і оцінка (creating), яким притамані адекватні завдання навчання та 
доцільно обрані інтерактивні форми та методи. Весь цей процес заздалегідь 
описується в форматі чітко вимірюваного та конкретного результату, але в 
рецензованному дослідженні ми не побачили цих основних маркерів, які 
характеризують саме  технологію навчальної підготовки в його дидактичному 
розумінні.  

3. Автор дисертації дуже ретельно попрацювала над визначенням та 
реалізацією організаційно-педагогічних умов формування готовності 
менеджерів до інноваційної діяльності, але ця робота не була відображена при 
формулюванні завдань дослідження, що закономірно вплинуло на якість 
отриманих результатів та висновків проведеної експериментальної роботи. 

4. В дослідженні Гінсіровської І. Р. не зовсім зрозуміло, хто є  її основною 
цільовою аудиторією? Менеджери-новатори, як виконавці або менеджери-
новари, як управлінці-лідери? Невизначеність основних параметрів такого 
“ланцюжка” призводить, знову ж таки, до плутанини як в професіограмі 
якостей так і в відборі компетентностей й критеріїв результативності 
менеджерів до інноваційної діяльності.   

5. Потребує уточнення базове поняття, яке досліджує автор, а саме 
«готовність майбутніх фахівців із менеджменту до професійної інноваційної 
професійної діяльності». І.Р. Гінсіровська трактує його як «складне інтегральне 
багаторівне особистісне утворення, яке передбачає формування позитивного  
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