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ВІДГУК 
офіційного опонента, доктора наук з державного управління, професора, 
Заслуженого працівника освіти України Сиченка Віктора Володимировича на 
дисертацію Марусіної Лариси Миколаївни на тему “Механізми державного 
управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 
реформування освітньої галузі (регіональний аспект)”, подану до захисту у 
спеціалізовану вчену раду ДФ 26.455.001 у Державному закладі вищої освіти 
“Університет менеджменту освіти” НАПН України на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії з галузі знань 28 “Публічне управління та 
адміністрування” за спеціальністю 281 “Публічне управління та 
адміністрування”

Ступінь актуальності обраної теми. Реформування системи 
національної освіти передбачає підвищення доступності та якості загальної 
середньої освіти (ЗСО) через вдосконалення діючих та запровадження нових 
механізмів державного управління, зокрема на регіональному рівні, який в 
умовах децентралізації має формуватися як освітньо-інноваційний осередок 
надання якісної освіти та забезпечення сучасного освітнього простору.

Наразі в Україні здійснюється активний перехід системи освіти до 
подолання територіальних відмінностей у її якості, трансформація її змісту на 
основі компетентнісного підходу, вдосконалення механізму фінансування. 
Підвищення ефективності державного управління діяльністю закладів 
загальної середньої освіти передбачає на регіональному рівні розробку та 
реалізацію цільових регіональних програм і проектів, організацію 
міжмуніципального співробітництва, розвиток освітніх округів, мережі 
опорних шкіл, перерозподіл вертикальних та горизонтальних функцій 
управління. Це свідчить про актуальність дисертаційної роботи Марусіної 
Л.М. для теорії і практики публічного управління у сфері освіти.

Актуальність дослідження підтверджується його використанням у 
процесі виконання науково-дослідної теми ДЗВО “Університет менеджменту 
освіти” НАПН України ‘Науково-методичні засади підвищення ефективності 
державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної 
трансформації в Україні’ (номер державної реєстрації РК № 0116U007183), у 
межах якої автором було автором було проаналізовано управління загальною 
середньою освітою як складовою державного управління освітою; фінансово- 
економічний стан закладів загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації; впровадження державно-громадського управління закладами 
загальної середньої освіти на регіональному (локальному) рівні; модернізація 



організаційних відносин в управлінні освітою в об'єднаній територіальній 
громаді.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки 
і рекомендації є логічно викладеними, достовірними й достатньо 
аргументованими, що підтверджено аналізом теоретичних основ та 
прикладних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі публічного 
управління, зокрема управління освітою. У роботі використано сукупність 
загал ьнонаукових та спеціальних методів, серед яких: логічного та 
порівняльного аналізу, системного аналізу, аналізу і синтезу, контент-аналізу, 
моделювання, узагальнення та ін..

Результати дисертаційного дослідження підтверджені апробацією на 
наукових та науково-практичних конференціях, використанням значної 
інформаційної бази (загалом до списку використаної літератури входить 237 
джерел).

Обґрунтування науково-методичних засад розвитку механізмів 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі на регіональному рівні 
супроводжуються практичними рекомендаціями щодо удосконалення 
діяльності органів управління загальною середньою освітою. Це свідчить про 
те, що у дисертаційній роботі розв’язане актуальне наукове завдання, отримані 
обґрунтовані висновки та результати.

Автором систематизовано теоретичні засади управління системою 
загальної середньої освіти як складової державного управління освітою, 
уточнено категоріально-понятійний апарат та методологію дослідження, 
узагальнено міжнародний досвід управління діяльністю закладів загальної 
середньої освіти на регіональному (локальному) рівні.

Варто виділити визначення стратегічних завдань управління освітою, 
зокрема вироблення стратегії розвитку регіональної системи ЗСО з 
урахуванням напрямів розвитку системи загальної середньої освіти України; 
координації стратегій розвитку муніципальних (місцевих) освітніх систем. У 
роботі доведено, що децентралізація управління освітою в Україні має 
відбуватися на основі врахування особливостей регіонів, інтересів 
територіальних громад, громадян під час вибору моделей управління, 
реформування змісту освіти, способів її організації та фінансового 
забезпечення.

У роботі наголошено, що в умовах децентралізації та реформування 
освітньої галузі завданнями регіональних органів управління освітою мають 
стати: забезпечення фінансового наповнення державного стандарту освіти; 
створення міжмуніципальної освітньої інфраструктури; розробка і реалізація 
регіональних цільових програм і проектів; прогнозування розвитку ЗСО, 
мережі закладів ЗСО відповідно до освітніх потреб громадян; атестація 
навчальних закладів системи ЗСО; комплектування системи ЗСО 
педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами. Основними 
показниками стану регіональної системи ЗСО є: стан та тенденції розвитку 



системи загальної середньої освіти з аналізом її відповідності цілям державної 
регіональної політики; стан та тенденції розвитку кожного закладу середньої 
освіти регіону; досягнення цілей розвитку, визначених у стратегіях, 
програмах, проектах регіонального розвитку.

На погляд дисертанта, в Україні існують можливості імплементації 
таких зарубіжних практик: підбір педагогічних кадрів за участі місцевої влади; 
фінансова автономія закладів освіти; поповнення шкільного бюджету через 
надання додаткових платних послуг, зменшення видатків на освіту шляхом 
залучення аутсорсингових компаній; мотивування висококваліфікованих 
вчителів до роботи у сільських закладах освіти.

У роботі розглянуто нормативно-правову базу функціонування закладів 
загальної середньої освіти та визначено основні напрями її удосконалення, 
зокрема це стосується унормування питань щодо функціонування освітніх 
округів та опорних шкіл; удосконалення регламентації діяльності органів 
управління освітою, щоб уникнути дублювання функцій; уточнення функцій 
та повноважень органів управління освітою в умовах нового адміністративно- 
територіального устрою України.

Заслуговує на увагу аналіз фінансово-економічного стану закладів 
загальної середньої освіти в умовах децентралізації та пропозиції щодо його 
удосконалення за принципрм “гроші ходять за учнем”. Визначено, що на 
регіональному рівні залишаються актуальними питання посилення 
ефективного, результативного контролю за цільовим призначенням 
використання коштів з державного, місцевого бюджетів та інших джерел; 
створення на регіональному рівні сприятливого середовища для залучення 
недержавних коштів та створення фондів розвитку освіти.

У роботі запропоновані організаційні заходи в системі управління 
загальною середньою освітою, які передбачають: прогнозування потреб 
населення у загальній середній освіті, планування та створення відповідної 
мережі освітніх закладів; створення умов для рівного доступу до них; захист 
прав учасників освітнього процесу; забезпечення якості освіти. Для 
забезпечення функціонування освітніх закладів, які розміщені на конкретній 
території та обслуговують учнів, запропоновано узагальнену схему-матрицю 
різних типів освітніх округів.

Слушними є рекомендації автора щодо чіткого розмежування 
повноважень і відповідальності між органами влади за розвиток і 
функціонування освітніх округів, мережі опорних шкіл, інклюзивно- 
ресурсних центрів; трансформації місцевих управлінь (відділів) освіти в 
сервісні центри; залучення органів самоуправління та громад у вирішенні 
актуальних питань функціонування мережі загальноосвітніх закладів; 
сприяння розвитку електронного врядування.

У роботі для удосконалення механізмів державного управління 
системою загальної середньої освіти на регіональному (локальному) рівні 
розроблені практичні рекомендації щодо формування державно-громадського 
управління закладами загальної середньої освіти, організації науково- 
методичного супроводу реалізації Концепції «Нова українська школа», 



впровадження відкритої системи діяльності управлінських структур для 
створення безпечного, комфортного, інклюзивного освітнього середовища. 
Серед пропозицій варто виділити наступні: комплексний механізм управління 
системою загальної середньої освіти на регіональному рівні, запровадження 
змішаних моделей навчання, що потребують адекватної інфраструктури, 
доступу до Інтернету та оцифрованих навчальних програм;
володіння вчителями та учнями цифровим навичками, що визначає 
необхідність цифровізації загальної середньої освіти, впровадження в освітній 
процес ІКТ-технологій; облаштування STEM-лабораторій, підключення 
закладів загальної середньої освіти до швидкісного Інтернету; безбар’єрний 
доступ та умови для інклюзивного навчання зі створенням оптимальної мережі 
класів/закладів загальної середньої освіти з урахуванням демографічної 
ситуації та потреби в індивідуальній формі (педагогічний патронаж) і послуг 
інклюзивно-ресурсних центрів (для осіб з особливими освітніми потребами); 
належне та безпечне підвезення всіх учнів і вчителів до закладів освіти та 
назад; соціально-психологічний та логопедичний супровід освітнього 
процесу; якісне медичне забезпечення мережі закладів освіти (особливо в 
надзвичайних ситуаціях). Визначено, що для реалізації цих змін доцільно 
використовувати модель регіонального освітнього кластеру, цілями якого є 
інноваційний розвиток системи освіти; підвищення якості та доступності 
освітніх послуг; підвищення якості кадрового забезпечення.

Ознайомлення з текстом дисертації дає підстави стверджувати, що 
підхід здобувана до розкриття мети та завдань дослідження відзначається 
фундаментальністю, системністю, обґрунтованістю. Висновки відповідають 
поставленим завданням, рекомендації доведені до рівня їх можливого 
використання в практичній діяльності.

Достовірність та новизна отриманих результатів. Достовірність 
отриманих результатів дисертаційного дослідження підтверджена їх 
методологічною обґрунтованістю, використанням теоретичного та 
практичного доробку за проблематикою роботи.

Наукова новизна одержаних результатів відображена в наступних 
результатах: автором вперше обґрунтовано і теоретично описано комплексний 
механізм управління системою загальної середньої освіти на регіональному 
рівні в умовах децентралізації, удосконалено фінансово-економічне 
забезпечення закладів ЗСО шляхом реалізації принципу “гроші ходять за 
учнем”, організаційний механізм управління розвитком системи загальної 
середньої освіти, підходи до формування державно-громадського управління 
регіональною системою загальної середньої освіти, організацію науково- 
методичного супроводу реалізації Концепції “Нової української школи” на 
регіональному рівні, набули подальшого розвитку понятійно-категоріальний 
апарат галузі знань “публічне управління та адміністрування”, зокрема 
уточнено поняття “механізми державного управління загальною середньою 
освітою”, методологія дослідження державного управління системою 
загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 
галузі на основі системної динаміки, системного аналізу, синергетичного 



підходу, освіти як відкритої системи; імплементація в Україні міжнародних 
практик управління ЗСО на регіональному рівні.

Повнота викладу в наукових публікаціях, відсутність порушення 
академічної доброчесності. Основні положення та наукові результати 
дисертаційної роботи викладено в 18 наукових публікаціях, з них: 4 статті у 
наукових фахових виданнях з державного управління; 2 публікації у 
зарубіжних наукових виданнях; 1 розділ у зарубіжній монографії; 11-у 
матеріалах науково-комунікативних заходів.

Порівняння тексту анотації з текстом дисертації дозволяє дійти висновку 
про ідентичність основних положень дисертаційного дослідження та 
матеріалу, викладеного в анотації.

Дисертаційна робота Марусіної Л.М. перевірена на унікальність тексту 
за допомогою он-лайн сервісу пошуку плагіату “Unichek”, що не виявило 
порушень академічної доброчесності.

Практичне значення і впровадження отриманих результатів 
дослідження. Теоретичне значення роботи полягає в тому, що теоретичні 
викладки дослідження можуть бути використані при розробці та 
вдосконаленні програм для викладання курсів, пов’язаних з темою дисертації, 
при підготовці спеціалістів, магістрів зі спеціальності “Публічне управління 
та адміністрування”, в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Одержані наукові результати знайшли практичне впровадження у 
діяльності Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації (довідка № 875/02/11-03 від 15.01.2021); Золотоніської районної 
державної адміністрації Черкаської області (довідка № 451/01-01-40 від 
12.11.2020); Золотоніської районної ради Черкаської області (довідка № 78/01- 
13 від 15.01.2021); відділу освіти Золотоніської районної державної 
адміністрації (довідка № 613 від 22.09.2020); районного методичного кабінету 
відділу освіти Золотоніської районної державної адміністрації (довідка № 614 
від 22.09.2020); Комунальної установи «Золотоніський районний центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Золотоніської районної 
ради Черкаської області (довідка № 12 від 23.09.2020); Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Золотоніської районної ради Черкаської 
області (довідка № 13 від 04.11.2020); Комунального закладу вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради 
(довідка №209 від 05.10.2020); Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної 
освіти» (довідка № 01-16/236 від 11.08.2020); Інституту обдарованої дитини 
НАПН України (довідка № 02-15/232 від 04.12.20); ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти (довідка № 01-01/472 від 12.10.2020).

Оцінка змісту та основних положень дисертації, її завершеності та 
відповідності встановленим вимогам. Зміст та основні положення 
дисертації свідчать про її завершеність та відповідність встановленим 
вимогам. Наукові положення, висновки та рекомендації, що відображені у 
дисертації, автор обґрунтовує на основі логічного викладу матеріалу. У 



середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі 
(регіональний аспект)” є завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною 
роботою, яка має наукову новизну, теоретичне та практичне значення, містить 
наукові результати, що у сукупності вирішують важливе наукове завдання, яке 
полягає в обґрунтуванні науково-методичних засад розвитку механізмів 
державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі на регіональному рівні та 
розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення діяльності органів 
управління загальною середньою освітою.

Дисертаційна робота виконана на високому теоретичному та 
методологічному рівнях, відповідає за своїм змістом та сукупністю отриманих 
результатів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування “ та 
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 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"”, а її автор, Марусіна Лариса 
Миколаївна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії 
галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю 
281 “Публічне управління та адміністрування”.
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