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ВИСНОВОК

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України (м. Київ) про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертаційного дослідження Зварич Ганни Володимирівни на 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему «Моніторинг якості 
освітніх послугу закладах загальної середньої освіти» затвердженої на засіданні 

Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протокол № 16 від 
09.06.2021 року за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

Київ-2021



витяг
з протоколу № 16 засідання кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної 
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України щодо розгляду 
дисертаційного дослідження Зварич Ганни Володимирівни на тему «Моніторинг 
якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» від 09.06.2021 р.

Присутні на засіданні науково-педагогічні працівники кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти: Махіїня Т А. - голова 
засідання, професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; Юрченко О. П 
-секретар засідання, методист кафедри; члени засідання: Сіданіч І. Л., завідувач 
кафедри, доктор педагогічних наук, доцент; Гладуш В. А. - професор кафедри, 
доктор педагогічних наук, професор; Тнмошко Г М. - професор кафедри, доктор 
педагогічних наук, професор; Прнходькіна Н. О. - професор кафедри, кандидат 
педагогічних наук, доцент; Рожнова Т Є. - професор кафедри, кандидат 
педагогічних наук, доцент; Висоцька А. М. - доцент кафедри, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник; Грищук Д. Г - доцент 
кафедри, кандидат педагогічних наук; Дубовсъкий С. О. - доцент кафедри, 
кандидат педагогічних наук, доцент.

Рецензенти: Гладуш В. А. - доктор педагогічних наук, професор; 
Махиня ТА.- кандидат педагогічних наук, доцент.

Запрошені: Рябова 3. В. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри менеджменту освіти та права; Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувачка аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Вініченко А. А., учений секретар Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти», кандидат історичних наук; Муранова Н.П., проректор з науково- 
педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор; 
Горошкова Л.А., академік АЕН України, доктор економічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти»; Мандрагеля В.А, доктор філософських 
наук, професор, професор кафедри методики професійної освіти та 
соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Грядуща В.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій 
навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 
Кулішов В.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 
професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти»; Острянська О.А., кандидат педагогічних наук, 
доцент відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;



Самойленко 0.0., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і 
освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, Луценко Г.В., - доктор 
педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка, Хлєбнікова Т. М., - кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри наукових основ управління Харківського національно 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, аспірантки Бринь Л. І., 
Дмитрук 3. В.

Виступили: Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри, яка повідомила, що, оскільки вона є науковим керівником Зварич Г.В., 
право вести засідання передає Махині Т. А - заступнику завідувача та професору 
кафедри, кандидату педагогічних наук, доценту.

Виступили: Махиня Т. А - голова засідання, яка повідомила що до 
розгляду запропоновано дисертаційну роботу Зварич Ганни Володимирівни 
«Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти», 
виконану під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента, завідувачки 
кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» Сіданіч Ірини Леонідівни.

Слухали:
Доповідь здобувана ступеня доктора філософії Зварич Ганни 

Володимирівни за матеріалами дисертаційного дослідження «Моніторинг якості 
освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» зі 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тему дослідження «Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної 
середньої освіти» виконано 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), затверджено Вченою радою ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» (протокол № 9 від 20.12.2017 р.) та погоджено 
в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки 
та психології НАПН України (протокол № 5 від 27.11.2018 р.).

Науковий керівник - Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Дисертанткою було зазначено, що актуальність вибору теми дослідження 
обумовлена зміною пріоритетів і оновленням цілей освіти, що пов’язані із 
забезпеченням якості освітньої діяльності в умовах децентралізації та 
автономії закладів загальної середньої освіти (далі ЗЗСО); процесом 
євроінтеграції; цифровізації освітніх послуг; інтеграції освіти та 
економіки; зміною місії та візі!’ системи закладів загальної середньої 



освіти; формуванню життєвих компетентностей кожної особистості на 
основі актуального та доступного змісту освіти; необхідністю реального 
вимірювання фактичних результатів освітньої діяльності та визначення їх 
відповідності вимогам сучасного соціуму. Аналіз сучасної теорії й 
практики управління закладом освіти дозволив виявити низку 
суперечностей між: сучасними вимогами до рівня освітньої діяльності 
ЗЗСО, що орієнтовані на задоволення потреб споживачів освітніх послуг, та 
їх наявним станом у закладі освіти; необхідністю надання якісних освітніх 
послуг ЗЗСО й недосконало розробленим механізмом відстеження динаміки 
їх стану і рівня задоволення освітніх потреб споживачів; потребою 
створення нових моделей управління якістю надання освітніх послуг ЗЗСО 
та недостатнім рівнем готовності керівників та вчителів закладу освіти до 
впровадження таких моделей; поширенням у теорії управління закладами 
освіти людиноцентричного підходу, який базується на усвідомленні 
людської особистості та свободи як найвищих цінностей суспільства, й 
недостатньою реалізованістю цього підходу в освітній практиці.

Дослідниця висвітлила зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 
темами; мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження. Зауважила, що 
здійснено теоретичний аналіз, проведено узагальнення та подано нове 
розв’язання наукової проблеми моніторингу якості освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти, що дає можливість кожному закладу 
розвиватися за власною траєкторією в умовах трансформації системи 
освіти як наслідку процесів реформування та відповідей на виклики. 
Узагальнення результатів аналізу дало підстави для висновку, що існує 
низка наукових досліджень, які присвячені розв’язанню нагальних проблем 
моніторингу якості освіти. Водночас проблема моніторингу освітніх послуг 
у сучасному закладі загальної середньої освіти є недостатньо дослідженою, 
їй приділяється мало уваги з боку вітчизняних учених. Зварич Г.В. 
зауважила, що освітні програми, які розроблені у ЗЗСО, не завжди 
відповідають сучасним вимогам й не завжди орієнтовані на задоволення 
потреб людини; підкреслила, що важливими маркерами якості освітніх 
послуг у ЗЗСО є створення належних умов перебігу освітнього процесу та 
задоволення потреб замовників освітніх послуг.

Дисертанткою обґрунтовано ключову дефініцію дослідження, 
«моніторингом якості освітніх послуг у закладах загальної середньої 
освіти». Зауважено, що моніторинг як інструмент управлінської діяльності 
керівника ЗЗСО спрямований на відстеження об’єкта дослідження з метою 
оперативного коригування його стану для забезпечення отримання 
запланованого результату.

Дисертанткою визначено й теоретично обґрунтовано критерії 
моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти. 
Оцінювання якості освітніх послуг у ЗЗСО відбувається через оцінку п’яти 
факторів, які деталізуються 21 критерієм.



Висвітлено розроблену, науково обґрунтовану та експериментально 
перевірену модель моніторингу якості освітніх послуг та технологію її 
використання. Модель складається з чотирьох блоків: цільовий блок, який 
містить мету та включає такі структурні компоненти, як цивілізаційні 
виклики, державне замовлення, регіональні запити, особистісні потреби; 
змістовний блок: нормативно-правове забезпечення, теоретичні основи 
управління освітою, методологія моніторингу; технологічний блок, який 
деталізується на управлінський цикл: технологія моніторингу, ресурси та 
умови, суб’єкти та об’єкти управління, кваліметричне моделювання, 
суб’єкт-об’єктна взаємодія, стан освітніх послуг, коригування та 
рефлексія; підсумковий блок, в якому зазначено очікуваний результат.

Розкрито сутність технології моніторингу якості освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти. Технологія моніторингу якості 
освітніх послуг у закладі загальної середньої освіти має певну 
послідовність дій. А саме: проведення SWOT-аналізу для з’ясування й 
розподілу чинників (явищ), що впливають на створення освітніх послуг та 
їх якість в закладі ЗСО; проведення маркетингових досліджень, зокрема 
здійснення сегментації цільових ринків та дослідження освітніх запитів; 
з’ясування стану позиціонування закладу на ринку освітніх послуг (для 
залучення цільової аудиторії); визначення освітніх потреб стейкхолдерів 
(споживачів); розробка освітньої програми ЗЗСО на основі типової (для 
кожного рівня освіти) з урахуванням освітніх регіональних запитів та 
освітніх потреб учасників освітнього процесу (споживачів освітніх послуг 
ЗЗСО); створення кваліметричної субмоделі якості надання освітніх 
послуг у закладах загальної середньої освіти; регулювання змісту освітніх 
послуг (освітньої програми закладу) використання певного 
інструментарію - маркетинг-мікс; відстеження рівня задоволеності.

Обґрунтовано що організація та проведення експериментальної 
перевірки моделі моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної 
середньої освіти у своїй основі спиралася на класичну схему проведення 
такого роду досліджень і мала як теоретичні, так і методологічні основи 
організації. Під час експериментальної перевірки також 
використовувалися конкретні методи, які необхідні для вирішення 
спеціальних завдань й забезпечують отримання достовірної інформації 
про об’єкт дослідження та сприяють її обробці. Для успішного перебігу 
експериментальної перевірки було розроблено відповідну програму, яка 
включала певні етапи. Задля вимірювання якості освітніх послуг 
використовувалась створена кваліметричну субмодель якості надання 
освітніх послуг ЗЗСО.

Проведене комплексне оцінювання та аналіз отриманих показників, 
які застосовувались у ході експериментальної перевірки, засвідчили 
позитивну динаміку показників факторів стану якості освітніх послуг та 
підтвердили позитивний вплив запровадження моделі моніторингу якості 



освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти в управління 
закладом освіти.

Узагальнені результати експериментальної перевірки засвідчили 
підвищення рівня якості освітніх послуг в експериментальних закладах. 
Отримані результати свідчать про істотність зв'язку між введенням моделі 
моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО та рівнем навчальних 
досягнень учнів й рівнем їх активності щодо участі в конкурсах та ін. 
Дисертантка зауважила, що різниця, яку спостерігали в результатах 
прикінцевих замірів в експериментальних та контрольних ЗЗСО, свідчить 
про ефективну експериментальну роботу.

Дисертанткою розроблено методичні рекомендації щодо 
впровадження моделі моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО, в яких 
описується сутність моніторингу, розкривається технологія моніторингу 
якості освітніх послуг у закладі загальної середньої освіти й описується 
послідовність дій під час проведення моніторингових процедур, 
зазначається процедура інтерпретації результатів моніторингу якості 
освітніх послуг ЗЗСО та ухвалення управлінського рішення.

Виділено наукову новизну, практичне значення одержаних 
результатів, а також праці, в яких висвітлено результати дослідження.

У виступі привернута увага до того, що моніторинг як інструмент 
управлінської діяльності керівника ЗЗСО спрямований на відстеження 
об’єкту дослідження з метою оперативного коригування його стану для 
забезпечення отримання запланованого результату, однак виконане 
дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 
моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО, а підтверджує необхідність 
подальших наукових розробок щодо управління якістю надання освітніх 
послуг ЗЗСО

Поставлені запитання та відповіді здобувача:
Тимошко Г. М. - професор кафедри, доктор педагогічних наук, 

професор:
Які Ви бачите цивілізаційні виклики?
Уточніть сутність технології моніторингу якості освітніх послуг?

Відповідь на перше запитання’.
Дякую за запитання. Сучасний цивілізований світ несе для системи освіти 

багато різних викликів. Виклики як зовнішні стимули розвитку суспільства 
можуть з’являтися як природні, так і суспільні. Виклики як внутрішні 
стимули розвитку показують, як цивілізація розв’язує проблему, яке 
рішення знаходить суспільство, як поводять себе люди та ін. У нашому 
дослідженні цивілізаційні виклики ми розглядали у зв’язку із пандемією й 
адекватною відповіддю суспільства на зазначений виклик через 
запровадження процесів цифровізацїї.

Відповідь на друге запитання’.



Дякую за запитання. У нашому дисертаційному дослідження 
розкрито сутність технології моніторингу якості освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти, яка є системою, що складається з 
показників, об’єднаних у стандарт (наше ідеальне уявлення стану), і 
постійного відстеження за ним стану надання освітніх послуг, динамікою 
задоволеності споживачів цими послугами й отриманими результатами з 
метою оперативного коригування змісту та логістики освітніх послуг. 
Технологія моніторингу якості освітніх послуг у закладі загальної 
середньої освіти має певну послідовність дій. А саме: проведення SWOT- 
аналізу для з’ясування й розподіленні чинників (явищ), що впливають на 
створення освітніх послуг в закладі ЗСО та впливають на їх якість; 
проведення маркетингових досліджень, зокрема здійснення сегментації 
цільових ринків та дослідження освітніх запитів; з’ясування стану 
позиціонування закладу на ринку освітніх послуг (для залучення цільової 
аудиторії); визначення освітніх потреб стейкхолдерів (споживачів); 
розробка освітньої програми ЗЗСО на основі типової (для кожного рівня 
освіти) з урахуванням освітніх регіональних запитів та освітніх потреб 
учасників освітнього процесу (споживачів освітніх послуг ЗЗСО); 
створення кваліметричної субмоделі якості надання освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти; регулювання змісту освітніх послуг 
(освітньої програми закладу) використовуючи певний інструментарій - 
маркетинг-мікс; відстеження рівня задоволеності.

Гладуш В. А. - професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор:
Скажіть, будь ласка, чи методичні рекомендації розроблені 

Вами носять регіональний характер чи можуть бути універсальними по 
всій Україні?

Відповідь на запитання.
Дякую за запитання. Розроблені методичні рекомендації щодо 

впровадження моделі моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО, як і 
виконане дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 
моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО. Однак, на території України 
діє один для всіх Закон України «Про освіту», у якому зазначено, що 
освітні послуги в освіті - це комплекс визначених законодавством, 
освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, 
які мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем 
освіти очікуваних результатів навчання. Освітні послуги ЗЗСО це ті 
освітні пропозиції, що формуються в закладі на підставі державного 
замовлення та освітніх потреб споживачів послуг цього закладу. Освітні 
послуги оформляються в освітню програму закладу (нормативний 
документ). Тому розроблені нами методичні рекомендації можна 



використовувати у всіх регіонах України, адже у них описується сутність 
моніторингу, розкривається технологія моніторингу якості освітніх послуг 
у закладі загальної середньої освіти й розпивається послідовність дій під 
час проведення моніторингових процедур, зазначається процедура 
інтерпретації результатів моніторингу якості освітніх послуг ЗЗСО та 
ухвалення управлінського рішення.

Приходькіна Н. О. - професор кафедри, кандидат педагогічних наук, 
доцент:

Яким чином було здійснено розподіл закладів освіти на 
контрольні і експериментальні групи?

Які принципи використовувались при експериментальній 
перевірці?

Відповідь на перше запитання:
Дякую за запитання. Розподіл закладів освіти на контрольні і 

експериментальні групи здійснювався за однаковими стартовими 
умовами. На основі добровільної участі в експериментальній перевірці 
прийняло участь шість закладів освіти. За основу розподілу узято: по- 
перше, тип закладу освіти (дві гімназії, два опорних заклади, два заклади з 
поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького 
спрямування); розташування закладу освіти, рівень кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення. Крім того, провідним фактором 
розподілу був рівень навченості учнів та стан позиціонування закладу на 
ринку освітніх послуг області.

Відповідь на друге запитання:
Дякую за запитання. Провідною метою, проведення експерименту є 

перевірка результативності розробленої нами моделі, яка на меті має 
забезпечити якість освітніх послуг закладами ЗСО.Для досягнення 
зазначеної мети ми створили програму експерименту, яка базувалася на 
таких принципах: об’єктивність, як позбавленість від упередження та 
суб’єктивного ставлення до педагогічного явища, що досліджується, 
тобто, розгляд об’єкта дослідження відсторонено, незалежно від 
особистісних уподобань чи особистісної вигоди; цілісного вивчення 
досліджуваного явища (використовуючи кваліметричний підхід, ми 
розглядаємо педагогічне явище, що досліджується, як сукупність його 
характеристик, які впливають на уявлення про нього, оцінюючи кожну 
характеристику, ми маємо уявлення про його загальний стан); вивчення 
досліджуваного явища у його розвитку, змінах, тобто, зазначений принцип 
забезпечує проведення декількох замірів стану досліджуваного явища й 
отримання висновку про нього тільки після аналізу динаміки отриманих 
показників проведених замірів; комплексного використання методів 
дослідження, зокрема органічного поєднання теоретичних та емпіричних 
методів дослідження; ураховуючи філософські аспекти, підкреслимо, що в 
емпіричні методи дослідження дозволяють уявити досліджуване явище



(об’єкт) у його зв’язках із зовнішнім світом, з’ясовують загальне уявлення 
про явище (об’єкт) та його місце в системі, що описується, а за допомогою 
теоретичних методів дослідження з’ясовується сутність самого явища 
(об’єкта) його внутрішні зв’язки.

Махиня Т. А. - професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент:
- Які методи використовувались Вами при проведенні 

експерименту?
- Чи виникали труднощі при проведенні експерименту?
Відповідь на перше запитання.
Дякую за запитання. Задля автоматизації підрахунків ми 

використовували табличний редактор Excel. Отримання показників, які 
заносилися до таблиці, здійснювалося на основі оцінювання критеріїв, що 
також відбувалося шляхом порівняння існуючого стану з ідеальним 
(стандартом), тобто на основі їх прояву й потім співвідносилося із 
числовим проявом. Під час експериментальної перевірки була організація 
та проведення замірів стану якості надання освітніх послуг. Стан якості 
освітніх послуг як у контрольних так і в експериментальних закладах 
проводилися за допомогою комплексного оцінювання, яке 
характеризується певною арифметичною залежністю й розраховувався за 
формулою.

Відповідь на друге запитання.
Дякую за запитання. На початку був невеликий спротив 

педагогічних колективів, але сьогодення вимагає від сучасного закладу 
освіти, сучасного педагога - креативності, багатогранності, 
неординарності. Нами було проведено низку заходів із 
експериментальними закладами освіти: семінари, тренінги, певна 
інформаційно-просвітницька робота щодо сутності освітніх послуг, шляхів 
забезпечення їх якості та змісту системи моніторингу якості освітніх 
послуг у закладах ЗСО. Унаслідок проведеної роботи ми отримували певні 
показники, що складали уявлення про зміну пріоритетності респондентів 
та їх оцінку вагомості факторів кваліметричної субмоделі. Протягом 
експериментальної перевірки відбувалася поступова зміна пріоритетів й 
наприкінці пріоритетним напрямом забезпечення якості освітніх послуг 
виявилася «Робота з педагогічним колективом закладу ЗСО». 
Підкреслимо, що саме така позиція є закономірною. Зазначене пов’язано із 
тим, що, в сучасних умовах та під час розбудови внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти провідним принципом діяльності закладу ЗСО 
стає людиноцентризм (дитиноцентризм). Провідним гаслом цього 
принципу є те, що головною цінністю суспільства взагалі й в системі 
освіти зокрема, є людина, її розвиток, самореалізація. Можна 
констатувати, що розроблена нами система моніторингу якості освітніх 
послуг у закладах загальної середньої освіти сприяє зміні пріоритетів 
суб’єктів освітньої діяльності закладу.



Дубовський С. О. - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, 
доцент:

Назвіть етапи експериментальної робота у межах Вашого 
дослідження?

Відповідь на запитання.
Дякую за запитання. Створюючи програму, ми виділяли чотири 

етапи експериментальної роботи. На початку дослідження було проведено 
необхідні організаційні моменти, що пов’язані із підготовкою до 
проведення експериментальної перевірки. Далі, з метою виявлення 
поточного стану досліджуваного явища (об’єкта) проведено 
констатувальний етап експериментальної перевірки. Наступним етапом 
реалізації програми - це здійснення формувального етапу 
експериментальної перевірки, який передбачає введення впливових 
факторів, що змінять стан об’єкта в бік поліпшення його параметрів та 
сприятимуть підтвердженню результативності розробленої моделі. 
Заключним етапом експериментальної перевірки - є узагальнення 
отриманих результатів, їх інтерпретація та створення методичних 
рекомендацій з метою широкого запровадження розробленої моделі в 
практику.

Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор:
Які методи при експериментальній перевірці Вами використовувалися, 

як отримали кількісні показники експерименту?
Відповідь на запитання:
Дякую за запитання. Провідним методом експериментальної перевірки 

було спостереження, яке ми здійснювали систематично й цілеспрямовано. 
За допомогою цього методу фіксувалися явища педагогічної практики під 
час організовуваних нами обстежень, експертиз, експериментів, семінарів, 
консультацій. Використання методу спостереження дозволило отримати 
первинну інформацію про об’єкт дослідження під час його 
функціонування в природних умовах. Для отримання кількісних 
показників нами було організовано та проведено анкетування та 
опитування. Зазначені методи, як різновиди опитування, використовувався 
окремо, але вони взаємодоповнювали один від одного. 
Використовувалися, у двох основних формах: у вигляді усного опитування 
- інтерв’ю й у вигляді письмового опитування - анкетування. При всіх 
своїх особливостях, елементах суб’єктивності, що містяться у відповідях, 
думках і оцінках респондентів, цей метод дозволяв здійснювати збір 
первинного матеріалу, який підлягав ретельному аналізу. Респондентами 
були директори та їх заступники, вчителі, учні та їх батьки. В основу 
опитування було покладено фактори та критерії розробленої нами 
кваліметричної субмоделі якості надання освітніх послуг ЗЗСО. Задля 
полегшення обчислення отриманої інформації нами використовувалися 
інтернет-ресурси, зокрема google-форми. Фрагмент опитування щодо 



визначення стану якості надання освітніх послуг ЗЗСО представлений у 
дисертаційному дослідженні, у третьому розділі.

Висоцька А. М. - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник:

Які умови використання технології моніторингу якості освітніх послуг?
Відповідь на запитання.
Дякую за запитання. Ураховуючи технологію проектного 

менеджменту ми виділили такі умови використання технології 
моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО: готовність учасників до 
застосування технології та їх підготовка; чіткий розподіл обов’язків щодо 
виконання певних дій, які передбачені змістом технології; наявність 
дієвого зворотного зв’язку; її менеджмент та маркетинг. Ресурси, які 
необхідні для успішного здійснення технології, є людські та матеріально- 
технічні. Людські ресурси передбачають підготовку учасників освітнього 
процесу до ефективного використання технології та їх професійний 
розвиток. У першу чергу, це компетентність суб’єктів управління та їх 
професійне зростання. Матеріально-технічне забезпечення повинно 
відповідати ліцензійним умовам, цілям та завданням закладу освіти.

Махиня Т. А. - голова засідання, кандидат педагогічних наук, доцент: 
Слово надається науковому керівнику Сіданіч Ірині Ленідівні.

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри 
педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», науковий керівник здобувана:

Зварич Ганна Володимирівна працює заступником начальника 
управління - начальником відділу реформування освітньої діяльності 
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 
адміністрації. Сумлінно виконує покладені на неї обов’язки, робить 
вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері освіти області. 
Працює творчо, вміє бачити і зосереджуватися на головному. В часі 
впровадження децентралізації і дотепер активно працює над вигідним для 
області -формуванням нового освітнього простору в територіальних 
громадах, створенням опорних навчальних закладів в області. Успішно 
впроваджує Концепцію «Нової української школи», а саме виховання 
особистості на цінностях.

Зварич Г.В. упродовж навчання і роботи над дослідженням показала себе 
відповідальним здобувачем, вчасно та в повному обсязі виконувала роботу згідно 
з індивідуальним планом. Педагогічну практику Зварич Г.В. проходила на базі 
кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», активно брала участь у викладацькій, науково-методичній і 
педагогічній діяльності кафедри: відвідувала заняття здобувачів, провела низку 
практичних занять для слухачів, підготувала методичні рекомендації щодо 
впровадження моделі моніторингу якості освітніх послуг у ЗЗСО, в яких 
описується сутність моніторингу, розкривається технологія моніторингу 



якості освітніх послуг у закладі загальної середньої освіти й описується 
послідовність дій під час проведення моніторингових процедур, 
зазначається процедура інтерпретації результатів моніторингу якості 
освітніх послуг ЗЗСО та ухвалення управлінського рішення. За період 
навчання Зварич Г.В. продемонструвала наполегливість, уміння розробляти 
методичні матеріали для всіх видів освітньої діяльності, навички професійного 
спілкування зі слухачами, організації та проведення педагогічного експерименту, 
здатність до комунікації та взаємодії.

Визначаючи мету дослідження, дисертантка спрямувала діяльність на 
наукове обґрунтування та створення і експериментальну перевірку моделі 
моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти 
та технології її використання.

На етапі констатувального експерименту дисертанткою досить 
грамотно здійснено узагальнення наукових джерел з питань моніторингу 
якості освіти, уточнено сутність основних дефініцій; визначено реальний 
стан даної проблеми; підкреслено, що важливими маркерами якості 
освітніх послуг у ЗЗСО є створення належних умов перебігу освітнього 
процесу та задоволення потреб замовників освітніх послуг. Якість освітніх 
послуг, як багатогранна категорія, стосується усіх учасників освітнього 
процесу, зокрема здобувачів освіти, їх батьків, вчителів, держави, 
стейкхолдерів та суспільства загалом; визначено й теоретично 
обґрунтовано критерії моніторингу якості освітніх послуг у закладах 
загальної середньої освіти; на основі факторно-критеріального 
моделювання, використовуючи метод Дельфі створено кваліметричну 
субмодель якості надання освітніх послуг ЗЗСО;

Важливим етапом формувального експерименту стало те, що 
розроблено, науково обґрунтовано та експериментально перевірено 
модель моніторингу якості освітніх послуг та технологію її використання.

Основні положення дослідження, модель моніторингу якості освітніх 
послуг та технологію її використання, впроваджено у практику 
управлінської діяльності закладів загальної середньої освіти Хмельницької 
області, Івано-Франківської області, Одеської області, Тернопільського 
ОІПППО.

Дисертантка зуміла долучити для проведення експерименту достатню 
кількість учасників, аби отримати репрезентативні результати наукового 
дослідження. Основні положення й результати дослідження представлено й 
обговорено на семінарах, конференціях, круглих столах та коворкінгу, на 
засіданнях вченої та науково-методичної рад кафедри педагогіки, адміністрування 
і спеціальної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Необхідно наголосити і на значний доробок дисертантки, який налічує 32 
опубліковані праці, які, на мою думку, повною мірою висвітлюють результати 
дослідження.



Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка підтвердила 
відсутність академічного плагіату.

Вважаю, що дисертація Зварич Г.В. на тему «Моніторинг якості освітніх 
послуг у закладах загальної середньої освіти» є самостійним теоретично і науково 
обґрунтованим дослідженням актуальної проблеми сучасної педагогічної науки і 
практики, відповідає п.10 вимог Постанови КМ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», а її автор 
заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора філософії, у чому прошу Вашої 
підтримки.

Махиня Т. А. - кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання:
Шановні присутні, є ще запитання? Немає. Я запрошую до слова 

рецензента.

Гладуш В. А. - доктор педагогічних наук, професор, рецензент, який 
зачитав висновок, підготовлений спільно із другим рецензентом кандидатом 
педагогічних наук, доцентом Махинею Тетяною Анатоліївною, та повідомив, що 
дисертаційне дослідження Зварич Ганни Володимирівни на тему 
«Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» є 
завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі 
змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може бути 
рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки».

Також Віктор Антонович наголосив на необхідності усунути деякі 
пунктуаційні та граматичні помилки технічного характеру.

Махиня Тетяна Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент, 
рецензент, голова засідання, зазначила, що при тому, що висновок, наданий 
спільно із першим рецензентом, доктором педагогічних наук, професором 
Гладушем Віктором Антоновичем, є позитивним робота, окрім усунення 
пунктуаційних та граматичних помилок технічного характеру, потребує єдиного 
форматування.

Махиня Т. А. - кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання:
Переходимо до дискусії. Для участі в дискусії запрошуються всі 

присутні.



У ході дискусії брали участь та виступили:
Рожнова Т.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, яка підтримала дане 

дослідження, оскільки тема є актуальною, дисертанткою досягнута мета та 
поставлені задачі. Дисертаційна робота виконана на високому науково- 
теоретичному рівні, є самостійною, завершеною працею, що дає підстави 
рекомендувати її для подальшого захисту у разовій спеціалізованій вченій раді.

Гладуш В. А., доктор педагогічних наук, професор, який відмітив 
прикладний характер роботи, її чітку логіку, структуру, обізнаність дисертанта у 
питаннях дослідження, запропонував ухвалити висновок про наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Зауважив, що 
дисертаційне дослідження відповідає вимогам Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» і заслуговує на розгляд у 
разовій спеціалізованій раді.

Тимошко Г. М., доктор педагогічних наук, професор, яка відзначила 
наполегливість аспірантки впродовж навчання та роботи над дослідженням, 
вміння ставити та вирішувати практичні завдання, ефективно організовувати свою 
діяльність, підтримала дослідження. Підкреслила актуальність теми дослідження 
в умовах цифрової трансформації освіти, зміною місії та візії системи закладів 
загальної середньої освіти. Моніторинг як інструмент управлінської 
діяльності керівника ЗЗСО спрямований на від стеження об’єкту 
дослідження з метою оперативного коригування його стану для 
забезпечення отримання запланованого результату, тому дисертація 
заслуговує на розгляд у разовій спеціалізованій раді.

Ануфрієва ОЛ., кандидат педагогічних наук, доцент, яка зосередила 
увагу на дослідниці як здобувачеві освіти, яка виконала освітню складову, 
відвідувала всі навчальні заняття, брала участь у Школі молодого науковця, 
конференціях, коворкінгу та інших заходах, які проходили на базі ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти».

Дубовський С.О., кандидат педагогічних наук, доцент, який також 
рекомендував підтримати роботу щодо її розгляду в разовій спеціалізованій вченій 
раді. Зауважив на актуальності роботи, а також тому, що обраний напрям 
дослідження необхідно розвивати й надалі, швидко реагуючи на зміни в умовах 
глобалізаційних змін та цифровізації освіти.

Махиня Т. А., кандидат педагогічних наук, професор, яка вказала на те, 
що вона детально ознайомилася з даним дисертаційним дослідженням і 
вважаю його достатньо актуальним, оскільки забезпечення якості освітніх 
послуг можливе за умови отримання реальних вимірюваних фактичних 
результатів освітньої діяльності ЗЗСО та визначення їх відповідності 
заявленим цілям освіти, а запровадження у закладі моніторингових 
процедур сприятиме розбудові його внутрішньої системи управління 
якістю освіти.



Здобувачкою проведено значну роботу щодо систематизації 
поняттєвого апарату з досліджуваної проблеми. Ґрунтовною є 
характеристика джерельної бази дослідження, науково-педагогічної 
літератури та провідних аналітичних матеріалів освітньої галузі, що є 
достатньою для висвітлення теоретичних і практичних аспектів 
моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти.

Представлена Г. В. Зварич модель моніторингу якості освітніх 
послуг у закладах загальної середньої освіти достатньо науково 
обгрунтована. Узагальнені результати експериментальної перевірки даної 
моделі засвідчили позитивну динаміку показників факторів стану якості 
освітніх послуг в експериментальних закладах та підтвердили позитивний 
вплив запровадження моделі моніторингу якості освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти в управління закладом освіти.

Не викликає сумнівів практичне значення результатів дослідження, 
що полягає в розробці методичного забезпечення впровадження моделі 
моніторингу якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти.

Структура роботи обумовлена логікою дослідження, зміст якої 
відповідає його структурі та меті дослідження. Не зважаючи на наявність у 
роботі граматичних помилок технічного характеру та відсутності єдиного 
форматування тексту, вважаю дисертаційне дослідження завершеним, 
мета досягнута, поставлені у роботі завдання повністю і якісно виконані.

Підтримую дисертаційне дослідження Зварич Ганни Володимирівни, 
що є завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення та відповідає вимогам 
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Приходькіна Н. О., кандидат педагогічних наук, професор, яка 
зазначила чітку структурованість, послідовність викладу матеріалу в рукописі. 
Запропонувала затвердити позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення результатів дисертації та рекомендувати її до захисту на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій 
раді.

Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, яка 
підкреслила що якість освітніх послуг, як багатогранна категорія, 
стосується усіх учасників освітнього процесу, зокрема здобувачів освіти, 
їх батьків, вчителів, держави, стейкхолдерів та суспільства загалом. 
Моніторинг якості освітніх послуг має відбуватися згідно із цими 
вимогами й потребує відповідних інструментів, які представлені у 
дисертаційному дослідженні. Дисертаційна робота виконана на високому 
науково-теоретичному рівні, є самостійною, завершеною працею з актуальної 
сучасної проблеми, що дає підстави рекомендувати її для подальшого захисту у 
разовій спеціалізованій вченій раді.



висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертаційноїроботи Зварич Ганни Володимирівни на тему «Моніторинг якості 
освітніх послугу закладах загальної середньої освіти», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 
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Актуальність теми дослідження. В умовах глобальних викликів, 
процесів євроінтеграції, цифровізації освітніх послуг змінюється місія та 
візія системи закладів загальної середньої освіти (далі ЗЗСО). Оновлені 
стратегічні цілі прогнозовані на забезпечення якості освітньої діяльності 
закладів загальної середньої освіти. Керуючись Законом України «Про 
повну загальну середню освіту» (2020 р.), «Порядком проведення 
моніторингу якості освіти» (2020 р.) та «Національним звітом за 
результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018» 
(2019 р.) можна зазначити, що провідним завданням системи освіти України 
є створення умов для успішного розвитку життєвої компетентності кожної 
особистості на основі актуального та доступного змісту освіти. Ключовим 
аспектом є реально вимірювані фактичні результати освітньої діяльності 
та визначення їх відповідності вимогам сучасного соціуму.

У сучасних умовах вирішення проблеми якості все більше 
визначається людським чинником, на чому наголошено в концептуальних 
положеннях людиноцентрицького підходу та теорії загального управління 
якістю (Total Quality Management). 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.

Узагальнення результатів аналізу науково-педагогічної літератури 
дало підстави для висновку, що створенню системи моніторингу якості 
освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти приділяється 
недостатньо уваги у наукових надбаннях вітчизняних учених Аналіз 
сучасної теорії й практики управління закладом освіти дозволив виявити 
низку суперечностей між:

сучасними вимогами до рівня освітньої діяльності ЗЗСО, що 
орієнтовані на задоволення потреб споживачів освітніх послуг, та їх 
наявним станом у закладі освіти;

необхідністю надання якісних освітніх послуг ЗЗСО й 



недосконало розробленим механізмом відстеження динаміки їх стану і рівня 
задоволення освітніх потреб споживачів;

потребою створення нових моделей управління якістю надання 
освітніх послуг ЗЗСО та недостатнім рівнем готовності керівників та 
вчителів закладу освіти до впровадження таких моделей;

поширенням у теорії управління закладами освіти 
людиноцентричного підходу, який базується на усвідомленні людської 
особистості та свободи як найвищих цінностей суспільства, й недостатньою 
реалізованістю цього підходу в освітній практиці.

Зазначені суперечності, незважаючи на наявність у сучасній науці 
значної кількості наукових праць, присвячених питанням моніторингового 
супроводу забезпечення якості освіти, підсилюють необхідність розробки та 
експериментальної апробації моделі управління якістю освітніх послуг в 
ЗЗСО. Це й зумовило вибір теми дисертаційної роботи: «Моніторинг якості 
освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти».

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримане в 
дисертації. У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні основи, обґрунтовано 
базові теоретичні положення, розроблено, науково обґрунтовано та 
експериментально перевірено модель моніторингу якості освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти.

Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна 
полягає в обґрунтуванні та апробації моделі моніторингу якості освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти та розробці відповідних методичних 
рекомендацій. Найбільш вагомими результатами, які характеризують наукову 
новизну дисертації, є такі:

уперше:
- -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;

- введено в науково-практичний обіг вітчизняної педагогічної 
науки сутність дефініції «моніторинг якості освітніх послуг у закладі 
загальної середньої освіти»;

- створено за допомогою факторно-критеріального моделювання 
кваліметричну субмодель якості надання освітніх послуг ЗЗСО, яка є 
інструментарієм оцінювання якості освітніх послуг.

уточнено:
- ключові поняття дослідження, а саме: «якість», «якість освіти», 

«освітня послуга», «якість освітніх послуг», «фактор», «критерій», 
«суб’єкти та об’єкти моніторингу», «модель моніторингу якості освітніх 
послуг» тощо;

- критерії та рівні оцінювання стану надання освітніх послуг 
закладом загальної середньої освіти;



- критерії оцінювання стану надання освітніх послуг закладом 
освіти та показники моніторингу якості освітніх послуг в ЗЗСО й змістовні 
характеристики дефініцій;

удосконалено:
- процедуру створення системи моніторингу якості освітніх 

послуг у ЗЗСО шляхом введення відповідної моделі й технології в 
управління закладом освіти; процедура має в основі створення та 
реалізацію освітньої програми закладу й підготовки суб’єктів та об’єктів 
моніторингових досліджень до ефективної співпраці щодо надання 
якісних освітніх послуг;

- інструментарій моніторингу рівня відповідності якості освітніх 
послуг сучасним вимогам.

набули подальшого розвитку:
- науково-теоретичні положення теорії управління якістю 

освітніх послуг шляхом побудови системи моніторингу якості освітніх 
послуг у закладі на основі людиноцентричного підходу та теорії 
загального управління якістю (Total Quality Management).

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 
рекомендацій, які захищаються.

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 
дисертації, відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 
обґрунтованості наукових положень, висновків і методігчних рекомендацій, 
сформульованих в дисертації, їх достовірність забезпечені:

- професійним вирішенням авторкою низки наукових завдань, що сприяло 
реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю методики дослідження 
на основі аналізу й узагальнення результатів проведеного педагогічного 
експерименту, кожній наступний розділ чи підрозділ органічно пов'язаний з 
попереднім і доповнює його;

- використанням широкої джерельної бази за темою дисертації й достатнім 
масивом аналітичних даних.

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка підтвердила 
18,6 % академічного плагіату (ID перевірки: 1008301233 ID, дата перевірки: 
15.06.2021).

Наукове значення роботи визначається тим, що розроблено, 
апробовано та впроваджено в освітній процес ЗЗСО модель моніторингу 
якості освітніх послуг та технологію її використання. Розроблені 
методичні рекомендації та матеріали можуть бути використані 
керівниками ЗЗСО в процесі розбудови систем моніторингу якості освітніх 
послуг, в системі післядипломної освіти.

Практичне значення та використання результатів Модель 
моніторингу якості освітніх послуг та технологію її використання, що 
забезпечує успішне позиціонування закладів загальної середньої освіти на 
ринку освітніх послуг та ринку праці, було впроваджено у практику 



управлінської діяльності закладів загальної середньої освіти Хмельницької 
області (довідка департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від 23. 09 
2020 року), Івано-Франківської області (довідка департаменту освіти і 
науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА від 04.12. 2020 
року), Одеської області (довідка департаменту освіти і науки Одеської 
ОДА від 24.12 2020 року).

Основні положення і результати дисертаційного дослідження 
впроваджено в практику управлінської діяльності закладів загальної 
середньої освіти Тернопільської області: Тернопільської Української 
гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради (довідка від 16.12. 2020 
№ 02-12/216) і Залігцицької державної гімназії м. Залігцики (довідка від 
09.12. 2020 № 191), опорних закладів освіти: Комунальний заклад 
навчально-виховний комплекс «Мишковицька загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів-дошкільний навчальний заклад" Тернопільської районної ради 
(довідка від 21.09. 2020 № 287) і Новосільська загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів імені Мирона Зарицького Новосільської сільської ради (довідка 
від 05.10. 2020 № 95), та закладів з поглибленим вивченням предметів 
духовно-просвітницького спрямування Бучацький колегіум імені Святого 
Йосафата (для хлопців) (довідка від 11. 12 2020 № 248) і Колегіум- 
інтернат «Знамення» у с. Зарваниця Теребовлянського району (для дівчат), 
який перейменовано на Тернопільський обласний ліцей "Знамення" 
(довідка від 25. 11. 2020 № 216), у навчальний процес Тернопільського 
обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 
(довідка від 24.11.2020 р. від 01-4/846)

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий 
внесок у них автора. Основні положення та результати наукового 
дослідження відображено 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 статей і тез 
у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.

Наукові праці, у яких опубліковано основні результати 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
використаних джерел, додатків. Основний зміст дисертаційної роботи 
викладено на 174 сторінках. Список використаних джерел становить 286 
найменувань, з яких 40 - іноземною мовою. Робота містить 11 рисунків та 
17 таблиць. Додатки розміщено на 102 сторінках. Загальний обсяг роботи 
становить 235 сторінок.

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно. 
Матеріали дослідження викладені з дотриманням вимог наукового стилю.



Дисертація оформлена згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 
України.

Характеристика особистості здобувана. За час роботи над 
дисертаційним дослідженням Г. В. Зварич продемонструвала високий 
рівень теоретичної і дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й 
вирішувати складні теоретико-методологічні проблеми та науково- 
теоретичні завдання, опрацювала значну джерельну базу з проблеми 
дослідження (286 найменувань) з яких 40 першоджерела іноземною мовою, 
продемонструвала володіння сучасними методами наукових досліджень.

Дисертаційне дослідження Зварич Ганни Володимирівни на тему 
«Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» є 
завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі 
змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може бути 
рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки».

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити висновок про наукову нов изну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Зварич Ганни Володимирівни на тему 
«Моніторинг якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти».

2. Вважати, що дисертація Зварич Г.В. на тему «Моніторинг якості освітніх 
послуг у закладах загальної середньої освіти» є самостійним теоретично і науково 
обґрунтованим дослідженням актуальної проблеми сучасної педагогічної науки і 
практики, відповідає п.9, 10, 11 вимог Постанови КМ від 6 березня 2019 р. № 167 
«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

3. Вважати, що дисертація Зварич Ганни Володимирівни відповідає 
вимогам ДАК України, що ставляться до кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки. Отримані результати є 
вірогідними, актуальними і важливими для педагогічної науки і практики.

4. Рекомендувати дисертацію Зварич Г.В. на тему «Моніторинг якості 
освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти» до захисту на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 
науки» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» у разовій спеціалізованій раді.
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