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Актуальність обраної теми. За Стратегією розвитку медичної освіти в 

Україні (2019) українська медична освіта та наука повинні використовувати 

світові надбання та найкращі практики в цій галузі. Однак, через низку 

чинників українська медична освіта та наука здебільшого ізольовані від 

світових тенденцій. У зв’язку з цим існує нагальна необхідність інтенсифікації 

звернення вітчизняних педагогів до передового світового досвіду, зокрема 

США, представленого перевіреними часом освітніх і медичних стандартів, 

сучасних інноваційних та інформаційних медичних технологій закладів вищої 

медичної освіти. 

Тим більше, що внаслідок вивчення наукових джерел авторкою було 

доведено, що цілісного дослідження, присвяченого висвітленню інноваційної 

діяльності медичних коледжів університетів США, здійснено не було. Це дає 

підстави для ствердження, що дисертаційне дослідження Алли Костянтинівни 

Куліченко є вчасним і актуальним. 

Важливість підтверджує й те, що його виконано в межах науково-

дослідної роботи кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка «Теоретичні та методичні засади 

інноваційного розвитку освіти у національному, європейському та 

глобальному контекстах» (реєстраційний номер 0121U107883). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Високий 

ступінь обґрунтованості й достовірності результатів дослідження 

А. Куліченко підтверджується: методологічною і теоретичною 



обґрунтованістю вихідних позицій дослідження; системним аналізом 

теоретичного матеріалу; виявленням причинно-наслідкових зв’язків між 

елементами досліджуваної системи; широтою й різноманітністю теоретичної 

бази. 

У дисертаційному дослідженні авторка поставила собі за мету 

обґрунтувати теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США та можливості творчого 

переосмислення й використання перспективного американського досвіду у 

процесі модернізації вищої медичної освіти України. 

Найбільш істотні наукові результати пов’язані в’язані з тим, що 

компаративний аналіз теоретичних та методичних засад інноваційної 

діяльності медичних коледжів США став підґрунтям для об’єктивної оцінки 

українського досвіду інноваційної діяльності в медичній освіті. Осмислення 

пріоритетів, напрямів і тенденцій розвитку засад інноваційної діяльності 

медичних коледжів США через виявлення загального, особливого й 

одиничного дали змогу окреслити можливості творчого використання 

інноваційного потенціалу американського досвіду в українському освітньому 

просторі. 

Нові факти, одержані пошукачкою. У результаті всебічного аналізу 

дисертанткою вперше здійснено комплексне дослідження теоретичних та 

методичних засад інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США, а саме: на основі методологічних орієнтирів українських і зарубіжних 

компаративістів розроблено й системно застосовано авторську методологічну 

модель порівняльно-педагогічного дослідження, що ґрунтується на 

теоретичних (філософія, педагогіка, психологія, соціологія, економіка, 

менеджмент) узагальненнях і врахуванні політичних та соціально-

економічних умов, на тлі яких розвивається інноваційна діяльність медичних 

коледжів університетів США. Визначено сутність поняття «інноваційна 

діяльність» за допомогою багаторівневого поняттєво-термінологічного 

інструментарію (академічний, нормативний, прикладний рівні). Висвітлено 

концептуальні засади інноваційної діяльності медичних коледжів 



університетів США, які класифіковано за такими групами: еволюційні моделі, 

лінійні моделі, моделі «потрійної спіралі», моделі інноваційної екосистеми. 

Розкрито витоки й виокремлено етапи розвитку інноваційної діяльності 

медичних коледжів університетів США. Окреслено нормативно-правові 

засади інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США. 

Висвітлено організаційні, змістові та методичні аспекти інноваційної освітньої 

діяльності медичних коледжів університетів США (інноваційні навчальні 

плани, інноваційні технології та методики навчання). Схарактеризовано 

напрями наукової діяльності медичних коледжів університетів США: клінічні 

дослідження; інженерія та дизайн, трансфер продуктів інноваційної 

діяльності. Виявлено витоки й окреслено етапи інноваційної діяльності в 

медичній освіті на території сучасної України у  

ХХ – на початку ХХІ ст. Визначено інноваційний потенціал творчого 

використання в національній педагогічній теорії та практиці прогресивного 

досвіду США в аспекті досліджуваної проблеми на національному, 

регіональному та інституційному рівнях. 

Ступінь обґрунтованості використаних методів, а також одержаних 

результатів і висновків дисертації. Одержанню достовірних і обґрунтованих 

результатів сприяло застосування відповідного наукового інструментарію, 

який складається із вдало підібраних автором методів наукового пізнання, а 

саме: загальнонаукових – аналіз, синтез, узагальнення, систематизація та 

класифікація, аналіз статистичних даних; метод кількісної обробки даних; 

конкретнонаукових – метод моделювання, термінологічний аналіз, 

структурно-логічний аналіз, історико-генетичний аналіз, метод періодизації, 

порівняльно-зіставний аналіз, ретроспективний аналіз, компаративний аналіз 

та наукова екстраполяція американського досвіду на українські реалії; 

емпіричних – аналіз документації та вебсайтів медичних коледжів 

американських університетів, інтерв’ювання та електронне листування з 

професорсько-викладацьким складом. 

Дисертація базується на багатій джерельній базі – 887 назв (з них – 642 

іноземними мовами). Підвищенню ступеня обґрунтованості отриманих 



результатів сприяло використання у процесі дослідження офіційних 

документів та аналітичних матеріалів про розвиток медичної освіти та 

інноваційної діяльності в США, зокрема законів, нормативних документів, 

рекомендацій, статистичних даних про мережу закладів медичної освіти; 

доповідей національних комісій США про стан, тенденції та перспективи 

розвитку медичної освіти, про інноваційну діяльність у контексті підвищення 

статусу та професіоналізму американських лікарів тощо; нормативно-правової 

бази Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку 

інноваційної діяльності й модернізації української медичної освіти тощо; 

інформаційно-аналітичними матеріалами міжнародних та американських 

організацій, які пов’язані з інноваційною діяльністю та медичною освітою; 

наукових здобутків зарубіжних дослідників, теоретиків освіти, педагогів-

практиків, присвячені розвиткові медичної освіти та інноваційної діяльності 

США; енциклопедій, довідкових та реферативних видань; української та 

зарубіжної наукової періодики; річних оглядів, навчальних планів, вебсайтів 

медичних коледжів університетів США; матеріалів вітчизняних і зарубіжних 

науково-практичних конференцій, присвячених проблемам розвитку медичної 

освіти та інноваційної діяльності тощо. 

Структура роботи відзначається логічною продуманістю, 

збалансованістю складових частин і підпорядкована реалізації основних 

завдань дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’ятьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому 

розділі проведено компаративне дослідження теоретико-методологічних засад 

інноваційної діяльності медичних коледжів університетів США із 

застосуванням авторської методологічної моделі порівняльно-педагогічного 

дослідження; розглянуто стан дослідження проблеми у світовій педагогічній 

думці; визначено поняттєво-термінологічний інструментарій дослідження 

проблеми розвитку інноваційної діяльності медичних коледжів університетів 

США; окреслено концептуальні засади інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США (Завдання 1). У другому розділі розкрито витоки, 



ґенезу й нормативно-правові засади інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США (Завдання 2 та 3). У третьому розділі висвітлено 

сучасний стан інноваційної освітньої діяльності медичних коледжів 

університетів США шляхом висвітлення її організаційних, змістових та 

методичних аспектів (Завдання 4). У четвертому розділі схарактеризовано 

напрями інноваційної наукової діяльності медичних коледжів університетів 

США, зокрема клінічні дослідження, інженерію та дизайн, трансфер 

технологій (Завдання 5). У п’ятому розділі висвітлено витоки й ґенезу 

інноваційної діяльності української медичної освіти та визначено 

інноваційний потенціал творчого використання в національній теорії та 

практиці медичної освіти прогресивного досвіду США в досліджуваній сфері 

з урахуванням її сучасного стану (Завдання 6 та 7). 

На основі проведеного аналізу, а також теоретичних знань у сфері 

педагогіки запропоновано висновки, обґрунтованість яких підтверджується 

всім змістом дослідження. 

Значення результатів дослідження для науки й практики та 

можливі шляхи їхнього використання. Значення одержаних результатів 

полягає в тому, що положення, результати, висновки та джерельна база 

дисертації можуть використовуватися для переосмислення концепції та 

програми підготовки майбутніх лікарів у закладах вищої освіти України; для 

вдосконалення освітнього процесу в різних типах закладів вищої медичної 

освіти; у викладанні основних курсів та курсів за вибором («Основи 

педагогіки», «Педагогіка та методика викладання у вищій школі», 

«Порівняльна педагогіка» тощо) в закладах вищої медичної освіти; для 

подальшого компаративного вивчення розвитку теорії та практики 

реформування системи вищої медичної освіти в Україні та зарубіжних 

країнах; під час підготовки навчально-методичних матеріалів із проблем 

професійної педагогіки, історії медичної освіти тощо. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 8 закладів 

вищої освіти. 



Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях.  

Основні теоретичні положення дослідження викладено в 60 наукових працях 

(з них одноосібні – 54), серед яких: 1 монографія; 2 розділи в колективних 

монографіях; 21 стаття у фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз; 5 статей у наукових виданнях інших 

держав із напряму, за яким підготовлено дисертацію; 3 статті, що 

індексуються Web of Science; 28 публікацій апробаційного характеру в 

наукових журналах і збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та 

семінарів (зокрема 7 – у закордонних). 

Апробація отриманих результатів дослідження здійснювалася у формі 

виступів і доповідей на 29 конференціях та семінарах різного рівня (19 

міжнародних та 10 всеукраїнських). 

Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату. Дисертація 

та автореферат написані досить грамотно й оформлені згідно з вимогами 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника». Зміст автореферату ідентичний основним 

положенням дисертації. У авторефераті основні положення дисертації 

викладені повно й докладно. Наукові положення, висновки й рекомендації, 

наведені в авторефераті, належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі 

дисертації. 

Важливу роль у досягненні мети роботи відіграють змістовні додатки, 

укладені автором, серед яких значну цінність представляють хронологічна 

таблиця тематики дисертаційних робіт вітчизняних дослідників з проблеми 

інноваційної діяльності та її компонентів (Додаток Г); коротка характеристика 

законів США про медичні прилади ХХІ ст. у освіті (Додаток Ж); діючі 

акредитовані алопатичні медичні коледжі (школи) США (станом на І півріччя 

2021 року) (Додаток З); діючі акредитовані остеопатичні медичні коледжі 

(школи) США (станом на І півріччя 2021 року) (Додаток И); огляд змін у 

навчальних планах з 2010 р. та організаційно-методичному забезпеченні 

освітнього процесу в медичних коледжах університетів США (дані за 2020 рік) 

(Додаток М) та ін. 



Зауваження щодо змісту дисертації. Поряд із указаними позитивними 

сторонами рецензована робота містить певні моменти дискусійного характеру, 

а саме: 

1. Характеризуючи етапи розвитку інноваційної діяльності медичних 

коледжів університетів США (п. 2.3), авторка оминає увагою сучасний етап – 

дигіталізації інноваційної діяльності (2000–дотепер). 

2. У межах розгляду стану медичної освіти США на початку ХХІ ст. 

(п. 3.1) варто було зосередитися на інноваційних перетвореннях, а не власне 

на організаційній структурі медичних коледжів університетів США. 

3. Дослідження виграло б, якби авторка здійснила порівняльний аналіз 

визначень поняття «інноваційна діяльність», сформульованих як іноземними, 

так і українськими науковцями, а результати подала у вигляді порівняльної 

таблиці. 

4. Систематизуючи ідеї А. Флекснера щодо розвитку медичної освіти 

початку ХХ ст., дисертантка зазначає, що «важливу роль відіграє навчання на 

основі конкретних випадків (метод конкретних ситуації)». Разом із тим, у 

межах висвітлення інновацій в освітній діяльності медичних коледжів 

університетів США авторка знову звертається до означеного методу як 

інноваційного. На наш погляд, варто було би детальніше пояснити, на основі 

яких критеріїв цей метод навчання було віднесено до інноваційних у сучасних 

умовах.   

Попри поставлені дискусійні питання і коментарі, вважаємо, що вони не 

знижують загального позитивного враження від дисертаційної роботи. 



 


