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З метою здійснення експертизи дисертації Зварич Ганни 

Володимирівни нами було проаналізовано її зміст, а також анотацію й основні 

наукові праці. Узагальнені результати викладено у наступних положеннях. 

 
Актуальність теми дослідження та її зв’язок із планами 

відповідних галузей науки. Дослідження Г.В. Зварич присвячене 

розробленню, теоретичному обґрунтуванню та експериментальній перевірці 

моделі моніторингу якості освітніх послу у закладах загальної середньої освіти 

Погоджуємося з дисертанткою, що утвердження систем управління якістю 

здійснюється на основі системного, діяльнісного, кібернетичного, 

кваліметричного та процесного підходів до управління, що дозволить 

забезпечити якість надання освітніх послуг за умов ефективного використання 

ресурсів закладу освіти: інформаційного, кадрового, матеріально-технічного, 

фінансового) тощо. Тому одним із можливих шляхів вирішення проблеми 

забезпечення успішного позиціонування ЗЗСО на ринку освітніх послуг може 

бути створення відповідної системи моніторингу. 

Дисертація виконана відповідно до тематичного плану досліджень 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України в межах науково-дослідної роботи «Підготовка 

конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (державний 

реєстраційний номер РК 011U002378). Тему дослідження затверджено на 

засіданні вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України (протокол № 9 від 20 грудня 2017 р.) та узгоджено в бюро 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та 

психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 27 листопада 2018 р.). 

Отже, обрана Г.В. Зварич тема дисертаційної роботи є актуальною, 

суспільно значущою, спрямованою на цілісний аналіз теоретико-методичних 

та організаційно-правових основ управління якістю освітньої діяльності в ЗЗСО 

і загалом на зміцнення освітнього потенціалу держави. 



На основі ознайомлення із змістом дисертації та основних дослідницьких 

матеріалів ми дійшли висновку щодо найбільш суттєвих наукових 

результатів і нових фактів, одержаних дисертанткою. 

Дисертація характеризується належним рівнем наукової новизни, 

зокрема вперше науково обґрунтовано та експериментально перевірено 

модель і технологію моніторингу якості освітніх послуг, що забезпечують 

успішне позиціонування закладу загальної середньої освіти на ринку освітніх 

послуг та ринку праці, та за допомогою факторно-критеріального 

моделювання кваліметричну субмодель якості надання освітніх послуг ЗЗСО, 

яка є інструментарієм оцінювання якості освітніх послуг; розроблено і науково 

обґрунтовано критерії та рівні оцінювання стану надання освітніх послуг 

закладом загальної середньої освіти й критерії оцінювання стану надання 

освітніх послуг закладом освіти та показники моніторингу якості освітніх 

послуг в ЗЗСО й змістовні характеристики дефініцій визначених автором у 

роботі. 

Висновки дисертаційної роботи логічні, переконливі й методологічно 

обґрунтовані.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджується широким оглядом науково-

педагогічних праць вітчизняних і зарубіжних дослідників (286 найменувань (із 

них 40 – іноземною мовою),).  

Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічним і 

теоретичним обґрунтуванням вихідних положень, застосуванням методів, 

адекватних меті й завданням дослідження, досягнутою ефективністю 

експериментальної роботи, що засвідчується позитивною динамікою змін, 

ефективність яких підтверджено кількісними, якісними результатами та 

статистичними методами. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджується результатами дослідження, 

здійсненого дисертанткою, і загалом не викликає сумнівів.  

Мета дисертаційної роботи сформульована комплексно. Вона полягає у 

розробці, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі 

моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. 

Наукові положення, сформульовані в дисертації, є логічно 

послідовними, переконливими, взаємозв’язаними й взаємозумовленими. Вони 

характеризуються високим рівнем методологічного обґрунтування, наукового 



узагальнення та всебічно висвітлюють досліджуване явище відповідно до мети 

наукового пошуку. Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів 

дослідження та його висновків зумовлені чітко визначеною методологічною 

стратегією здійснення міждисциплінарного психолого-педагогічного 

дослідження й обґрунтованими теоретико-методологічними та методичними 

положеннями. Для виконання завдань дослідницького пошуку дисертанткою 

було використано оптимальний і достатній комплекс методів наукового 

пізнання.  

У роботі обґрунтовано представлено наукові результати на всіх рівнях 

наукової новизни, які отримані у процесі наукового пошуку.  

Також варто позитивно оцінити вміння дослідниці систематизувати й 

узагальнювати дослідницькі документи і матеріали (286 джерел уможливили 

кваліфікований науковий аналіз у контексті сучасної педагогіки). 

 

Значення для науки і практики одержаних дисертанткою 

результатів. Значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення, викладені в дисертації, можуть слугувати науковою основою для 

розроблення концептуальних, нормативно-правових документів і науково-

методичних матеріалів з проблем управління якістю освітньої діяльності у 

ЗЗСО та екстраполяції продуктивного досвіду в сучасний освітньо-науковий 

простір.  

На нашу думку, результати дослідження доцільно використовувати 

керівниками ЗЗСО в процесі розбудови систем моніторингу якості освітніх 

послуг, а розроблені методичні рекомендації та матеріали можуть бути 

використані в системі післядипломної освіти.  

Упровадження результатів дослідження, здійсненого Г.В. Зварич, 

підтверджується довідками шести закладів загальної середньої освіти та 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Підкреслимо широкий спектр апробації результатів дослідження на 

науково-практичних конференціях. Проміжні та кінцеві результати 

дослідження висвітлено у 32 публікаціях, серед них: 2 монографії (у 

співавторстві); 1 стаття (у співавторстві) у виданні, розміщеному в 

міжнародній наукометричній базі Web of Science core collection; 3 статті у 

зарубіжних науковометричних виданнях; 8 статей у провідних наукових 

фахових виданнях України у галузі педагогіки та наукових періодичних 

виданнях (із них 1 у співавторстві з науковим керівником); 21 стаття і тези у 

збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.  



На основі узагальнення результатів наукового пошуку, здійсненого 

Г.В. Зварич, вивчення рукопису дисертації та анотації, а також опублікованих 

наукових і науково-методичних праць ми доходимо висновку, що особистий 

науковий доробок дисертантки можна кваліфікувати як вагомий внесок у 

розвиток педагогічної науки. 

 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 

Розроблені теоретичні положення, узагальнення й висновки дисертації можуть 

бути використані у процесі формування у суб’єктів управління якістю 

освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти системних знань із 

теорії, методології, методики та організаційних основ управління якістю 

освітньої діяльності, упровадженні систем управління якістю освітньої 

діяльності та системи внутрішнього забезпечення якості як її компонента. 

 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Структура дисертації є 

методологічно обґрунтованою й логічною. Дисертація і анотація написані й 

оформлені згідно з нормативними вимогами. Стиль викладу й аналізу 

проміжних і кінцевих результатів дослідження, наукових положень і висновків 

є обґрунтованим на теоретичному і методологічному рівнях. 

У вступі чітко сформульовані суперечності, що увиразнюють 

актуальність досліджуваної проблеми, висвітлено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, методологічно правильно сформульовано мету, 

завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, розкрито його 

концептуальні положення та наукову новизну, охарактеризовано методи 

дослідницького пошуку та практичне значення одержаних результатів. 

Відображено інформаційні відомості про апробацію, впровадження 

результатів дослідження, публікації; конкретизовано особистий внесок у 

працях, написаних у співавторстві. 

У першому розділі – «Моніторинг якості освітніх послуг у закладах 

загальної середньої освіти в теорії та практиці» – окреслено методологічні 

засади дослідження, під якими розуміється система основних філософських, 

загальнонаукових та конкретно-наукових принципів, підходів і положень до 

вивчення його предмета, а також конкретних методів, які використовують для 

вирішення спеціальних завдань дослідження й забезпечують одержання 

достовірного емпіричного матеріалу та його первинну обробку.  

Описано якість освіти як ступінь, у якій сукупність властивостей і 

характеристик освітнього процесу та його результату відповідає освітнім 

потребам та освітньо-педагогічним моделям та ідеалам, а також очікуванням 

споживачів освітніх послуг, інших зацікавлених сторін, держави та 



суспільства загалом. Також розкрито сутність освітньої послуги як 

нематеріального результату взаємодії постачальника – закладу освіти та 

споживача, який досягається завдяки виконанню сукупності взаємопов’язаних 

процесів, що створюють додаткові цінності, які здатні задовольняти освітні 

потреби не тільки безпосередніх споживачів, а й інших зацікавлених сторін 

(підприємств, установ, організацій), держави та суспільства загалом. Виділено 

ознаки освітніх послуг: невідчутність; невіддільність від джерела; 

непостійність якості; незбереження. 

Констатовано, що інформаційною базою для ухвалення управлінських 

рішень є система моніторингу. Розглянуто тлумачення цього поняття у різних 

галузях знань і з’ясовано, що вчені розглядають моніторинг як комплекс 

заходів, що здійснюється за допомогою спеціального інструментарію і 

спрямований на формування оцінки ефективності діяльності освітньої 

системи. Визначено, що основними функціями моніторингу є: підзвітність; 

просвіта; ухвалення рішень; науковий поступ; адміністративний контроль. 

Зроблено висновок, що моніторинг розглядають як засіб або механізм 

контролю, для якого головною є інформація, отримана в процесі дослідження. 

У другому розділі – «Модель моніторингу якості освітніх послуг у 

закладах загальної середньої освіти» – проаналізовано класичні психолого-

педагогічні першоджерела, в яких наголошується на ролі науково виваженого 

й апробованого менеджменту в розвитку теорії та практики управління 

закладами освіти. Також здійснено аналіз зарубіжного досвіду щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів як основного показника якості 

освітнього процесу. Доведено, що система освітньої діяльності закладу освіти 

є динамічною, забезпечити її вдосконалення можливо шляхом проведення 

моніторингових процедур, інструментарієм яких є кваліметрична субмодель 

якості надання освітніх послуг ЗЗСО. Субмодель створюється за допомогою 

факторно-критеріального моделювання. Оцінювання якості освітніх послуг у 

закладі ЗСО відбувається через оцінювання п’ятьох факторів, які 

деталізуються 21 критерієм. Визначено тактичні критерії і показники якості 

освіти, серед яких виокремлено два взаємопов’язані структурно-

функціональні блоки: професійна підготовленість й готовність до інноваційної 

діяльності педагогічного складу та інноваційність змісту і форм організації 

освітнього процесу у ЗЗСО. Також, визначено критерії, які пов’язані із 

навчально-пізнавальною активністю здобувачів освітніх послуг. На підставі 

визначених критеріїв та показників обґрунтовано загальні критерії 

моніторингу якості освітніх послуг. 



Дослідницею описано модель та технологію моніторингу якості освітніх 

послуг ЗЗСО. Модель складається з чотирьох блоків: цільовий; змістовний; 

технологічний; підсумковий. 

У третьому розділі – «Експерементальна перевірка моделі моніторингу 

якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» – дослідниця 

сфокусувалася на проведенні експериментальної перевірки моделі якості 

освітніх послуг в ЗЗСО У розділі описується практичне використання 

експериментальних методів для підтвердження результативності розробленої 

моделі моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної середньої 

освіти. Розкриваються етапи експертного оцінювання задля визначення 

вагомості напрямів (факторів) забезпечення якості освітніх послуг у закладах 

загальної середньої освіти. Наводяться зведені середні показники визначення 

респондентами пріоритетності діяльності ЗЗСО на початку та наприкінці 

експериментальної перевірки у контрольних та експериментальних групах. 

Крім того, описується динаміка середніх показників пріоритетності діяльності 

ЗЗСО щодо якості освітніх послуг під час експериментальної перевірки у 

контрольних та експериментальних групах. Розкривається зміст комплексного 

оцінювання стану освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. 

Наводяться розроблені автором методичні рекомендації щодо 

використання моделі моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної 

середньої освіти. У них описується сутність моніторингу та розкривається 

технологія моніторингу якості освітніх послуг у закладі загальної середньої 

освіти й описується послідовність дій під час проведення моніторингових 

процедур. 

Висновки до розділів і загальні висновки дисертації є обґрунтованими, 

логічно зв’язаними із процесом поетапного виконання завдань і реалізації 

мети дослідження.  

Зміст дисертації відзначається змістовою завершеністю, цілісністю, 

влучною аргументацією фактів. Заслуговує схвалення широка апробація 

результатів дослідження на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях.  

Публікації Г.В. Зварич відображають усі основні положення дисертації.  

 

Повнота викладання результатів в опублікованих працях. Наукові 

положення, висновки й рекомендації, подані в дисертації, достатньо повно 

висвітлені в опублікованих працях здобувачки (32). Результати аналізу 

публікацій, які розкривають науковий зміст дисертації, свідчать, що всі вони 

носять конкретний і цілісний характер, містять чітку аргументацію і точне 

формулювання результатів дослідження. 



 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. Оцінюючи 

загалом позитивно дисертацію Ганни Володимирівни Зварич, вважаємо за 

необхідне висловити окремі міркування й побажання.  

1. Авторка стверджує, що у ході дослідження було удосконалено – 

інструментарій моніторингу рівня відповідності якості освітніх послуг 

сучасним вимогам. На наш погляд, в тексті дисертації немає чіткого 

виокремлення, що саме було удосконалено. 

2. Вважаємо, що в ході дослідження авторці варто було б приділити більше 

уваги описанню зарубіжних систем моніторингу якості освіти (підрозділ 

1.1) 
3. На наш погляд, дискусійним є виділення категорії замовників, 

споживачів та зацікавлених сторін (с. 54, табл. 1.2). 
4. Авторка стверджує, що такі поняття, як «зворотний зв’язок», 

«рефлексія», «контроль», «поточна атестація», «психодіагностика», 

виступають як передумова і є окремими складовими загального 

системного процесу, який називається моніторингом» (с. 61-62). 

Вважаємо, що зазначені поняття не завжди є складовими моніторингу. 

5. У моделі моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної 

середньої освіти як результат зазначається «Успішна життєдіяльність 

учасників освітнього процесу ЗЗСО» (с.136-137). Вважаємо, що у тексті 

дисертації варто було б приділити увагу описанню сутності цього 

результату. 

6. У тексті дисертації мають місце окремі огріхи редакційного характеру. 

Не вважаємо за потрібне їх коментувати, оскільки завдання опонента 

полягає у ґрунтовному аналізі наукової суті проблеми дослідження. 

 

Вищеозначені міркування й побажання не є принциповими, вони носять 

лише пропозиційно-рекомендаційний характер і не впливають на загальну 

позитивну оцінку результатів дослідження. 

 

Висновок. Дисертаційна робота «Моніторинг якості освітніх послуг у 

закладах загальної середньої освіти» є завершеною, самостійно виконаною 

науковою працею, що має вагоме теоретичне й прикладне значення для 

розвитку педагогічної науки. За актуальністю, науковою новизною, 

практичним значенням, вірогідністю основних результатів, змістом і 

оформленням робота повністю відповідає вимогам відповідає вимогам п.п. 9, 

11, 12, 13, 14 «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. 

№ 167 (зі змінами), оформлення – наказу Міністерства освіти і науки України 

від 12 січня 2017 р. № 40 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 



03 лютого 2017 р. за № 155/30023), а її авторка, Зварич Ганна Володимирівна, 

заслуговує на присвоєння ступеня доктора філософії з галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки. 
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