


 
 

ВИСНОВОК 

 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України (м. Київ) про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
результатів дисертації Денисової Анастасії Володимирівни на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на тему: «Організаційно-педагогічні 

умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 
професійної освіти» затвердженої на засіданні Вченої ради ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 4 від 

20.06.2017 р.). 

 

ВИТЯГ 

з протоколу №16/2021 засідання кафедри педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України щодо розгляду дисертаційного дослідження Денисової 

Анастасії Володимирівни на тему «Організаційно-педагогічні умови 
моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти» від 09.06.2021 р.  

 

Присутні на засіданні науково-педагогічні працівники кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти: Сіданіч І.Л., доктор 

педагогічних наук, професор, голова засідання; члени засідання: Гладуш В.А., 
доктор педагогічних наук, професор; Тимошко Г.М. – доктор педагогічних 

наук, професор; Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, професор; 

Приходькіна Н.О., кандидат педагогічних наук, професор; Рожнова Т.Є., 

кандидат педагогічних наук, доцент; Дубовський С.О., кандидат педагогічних 

наук, доцент; Висоцька А.М., кандидат педагогічних наук, доцент.  

 

Рецензенти:  

Сергеєва Л.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Махиня Т.А. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти». 

Запрошені: Муранова Н.П., проректор з науково-педагогічної, освітньої 

роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

доктор педагогічних наук, професор; Рябова 3.В., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального 



 
 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Вініченко А.А., учений секретар 
Вченої ради, кандидат історичних наук;  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 Н.Ю., кандидатка педагогічних наук, директорка 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумський 

області; Юденкова О.П., кандидатка педагогічних наук, директорка ДНЗ 
«Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних 

технологій», м. Дніпро; Самойленко О.О., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Слухали:  

Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Денисової Анастасії 
Володимирівни за матеріалами дисертаційного дослідження «Організаційно-

педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти» на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка». Тему «Організаційно-педагогічні умови моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти» 

затверджено на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України (протокол № 4 від 20.06.2017 р.) та зареєстровано на 

засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних 

та психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 27.11.2018 р.). 

Науковий керівник – Сидоренко В.В., директор Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти, доктор педагогічних наук, доцент.  

Дисертанткою було зазначено, що актуальність вибору теми дослідження 

зумовлюється соціокультурними перетвореннями в суспільстві, 

модернізацією професійної освіти відповідно до вимог євроінтеграційних 
процесів, ринку праці та ключових стейкхолдерів, які закцентовують увагу на 



 
 

тому, що чинній системі професійної освіти бракує гнучкості, стандартів 

якості та орієнтації на потреби ринку праці, звернено увагу на професійно-

кваліфікаційному дисбалансі між попитом і пропозицією робочої сили, 
відсутністю у фахівців типів та рівнів навичок, необхідних роботодавцям. В 

свою чергу, переосмислення соціальної і професійної місії професійної освіти 

актуалізує необхідність змін у підготовці кваліфікованого, компетентного 

фахівця у галузі професійної освіти, забезпечення якості професійної освіти 
шляхом створення оптимальних умов та дієвих механізмів забезпечення 

державно-громадського управління та партнерства, прозорості й публічності 

прийняття та виконання управлінських рішень, розроблення відповідних 
організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців на рівні вітчизняних та світових стандартів якості. Водночас 

проведений у дисертаційній роботі науковий пошук дав можливість виявити 

ряд суперечностей у цьому процесі, які зумовили вибір проблеми 

дослідження. 

Дослідницею представлено об’єкт, предмет дослідження. Визначено, що 

мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні організаційно-

педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 
галузі професійної освіти, розробленні та експериментальній перевірці 

структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти. Доведено, що зазначена мета 

реалізується в 7-ми дослідницьких завданнях, які розв’язувалися на 5-ти 

взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних етапах наукового пошуку.  

У виступі зазначено, що вивчення історико-педагогічного українського 

і зарубіжного досвіду, систематизація філософських, психологічних, 

педагогічних джерел, законодавчих і нормативних документів дало 

можливість розробити теоретичні і методичні засади моніторингу якості 
підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. Представлено  

узагальнену типологію поглядів і підходів на природу і зміст якості 

підвищення кваліфікації фахівців. Зокрема виокремлено та конкретизовано 

контекстуальний, соціально-маркетинговий, нормований, системний, 

управлінський, кваліметричний, середовищно-компетентнісний та ін. підходи, 

що зумовлено складністю та багатоаспектністю означеної категорії і 

вивченням її з різних точок зору. 

Дисертанткою визначено сутність, специфіку, досліджено змістовні та 
процесуальні аспекти моніторингу якості підвищення кваліфікації, 

розроблено схему формування інформаційної бази моніторингу, адаптовану 

до моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, уточнено 

пoнятійно-термінoлoгічний апарат, зокрема сутність понять «фахівець у галузі 
професійної освіти», «якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти»; «моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти», «організаційно-педагогічні умови моніторингу 
якості підвищення кваліфікації фахівців», «факторно-критеріальна субмодель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації». 



 
 

Схарактеризовано зміст, критерії, показники якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти у безпосередній кореляції із сутністю, 

принципами, етапами моніторингу, організованого для її оцінки.  

Представлено структурно-функціональну модель моніторингу якості 
підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти, яка включає 

взаємопов’язані структурні блоки: цільовий, методологічний, технологічний, 

управлінський і діагностико-результативний. Означені блоки розкривають 

внутрішню організацію процесу моніторингу якості підвищення кваліфікації і 

забезпечують постійне відтворення взаємодії між елементами даного процесу. 

Денисова А.В., підкреслила, що забезпечення ефективного 

функціонування розробленої структурно-функціональної моделі відбувалося 

шляхом реалізації комплексу взаємопов'язаних організаційно-педагогічних 

умов, до яких віднесено: нормативно-правові, матеріально-технічні, цифрові, 
науково-методичного супроводу та психолого-фасилітативні, з урахуванням 

принципів систематичності і системності, доцільності, прозорості 

моніторингових процедур і відкритості, безпеки персональних даних, 
об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу, 

відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у 

підготовці і проведенні моніторингу. 

Представлено факторно-критеріальні параметри моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців, які оформлено у факторно-критеріальну 
субмодель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти. 

Результати експериментального дослідження у виступі представлено 

описом організації експериментальної роботи,  відображенням генеральної 

сукупності для проведення статистичного спостереження. Отримані 
результати підтверджують економічність, продуктивність, результативність 

моніторингової діяльності. Експериментально підтверджено: зростання 

показника комплексної оцінки рівня якості підвищення кваліфікації фахівців 
у галузі ПО, та відповідно підвищення рівня – з задовільного до достатнього; 

підвищення рівня якості за усіма параметрами, зокрема, якості умов 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО (організації освітнього 

середовища), якості процесу підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, 
якості результату підвищення кваліфікації ілюструють підвищення рівня 

якості; висхідну динаміку інтегрального показника якості освітньої діяльності 

на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО за результатами 
зовнішнього моніторингу під час впровадження системи моніторингу, також 

визначено, що коливання середніх значень показників якості знаходиться у 

межах у межах достатнього та високого рівнів, позитивна динаміка за 

показниками якості показників якості освітньої діяльності на курсах 
підвищення кваліфікації, також підтверджується прогнозними розрахунками; 

задоволення попиту і очікувань замовників (споживачів) освітніх послуг за 

результатами щорічної оцінки слухачами курсів підвищення кваліфікації. 



 
 

Виділено практичне значення одержаних результатів, описано, 

упроваджений у систему підвищення кваліфікації авторський науково-

методичний комплекс «Науково-методичний супровід моніторингу якості 
підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: управлінський аспект», 

що включає: локальні нормативно-правові документи, які інституалізують 

моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців ПО (положення, щорічні 

плани та циклограми моніторингу якості курсів підвищення кваліфікації), 
робочу навчальну програма спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами», авторський спецкурс «Моніторинг якості освіти 

в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», цифровий інформаційно-
аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у 

сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та 

розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020-2025), 
який відзначено дипломом ІІ ступеня у конкурсі НАПН України на кращі 

наукові роботи, створені в 2020 році, авторську рубрику «In focus of 

monitoring» («У фокусі моніторингу») на LMS «Профосвіта» та сформулювати 
науково-методичні рекомендації щодо реалізації організаційно-педагогічних 

умов моніторингу якості підвищення кваліфікації й забезпечення 

функціонування системи моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

у галузі професійної освіти. 

У виступі акцентовано увагу на те, що аналіз результатів дослідно-
експериментальної роботи підтвердив ефективність розробленої структурно-

функціональної моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації. 

Відбулися істотні зміни за всіма критеріями. На основі набутих знань 

подальшого розвитку набули положення щодо забезпечення якості підготовки 
компетентного, кваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця 

професійної освіти; концептуальні засади моніторингу якості освіти фахівців 

ПО, які висвітлено у 21 публікації автора. 

Резюмуючи виступ Денисова А.В., зазначила, що результати 
проведеного дослідження дають підстави вважати, що вихідна методологія 

правильна, визначені завдання реалізовано, мета наукового пошуку 

досягнута, отримані наукові положення мають важливе значення для теорії і 
методики професійної освіти, а запропонована методика дослідження 

засвідчила можливість її подальшого широкого застосування в закладах 

освіти України. 

До подальших напрямів досліджень віднесено такі проблеми, як 

порівняльно-педагогічний аналіз змісту, форм, методів моніторингу якості 
підвищення кваліфікації фахівців в Україні і за кордоном; визначення змісту, 

методів, чинників, що впливають на формування споживчої лояльності, 

дослідження показників ступеня прихильності клієнтів для забезпечення 
конкурентних переваг та завоювання стійких позицій на ринку освітніх 

послуг. 

Поставлені запитання та відповіді здобувача:  



 
 

 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання: 

- Які розроблені Вами локальні нормативно-правові документи, 

які інституалізують моніторинг якості підвищення кваліфікації 

фахівців ПО, використано у роботі? 

Відповідь на перше запитання: Дякую за запитання, шановна Ірино 

Леонідівно. У процесі нашої роботи ми вважали за потрібне розробити 
нормативне підґрунтя для здійснення моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців. Адже, завдяки удосконаленню нормативно-правового 

забезпечення освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації та 
унормуванню освітньої діяльності закладу освіти, забезпечується системність 

діяльності, формування зваженої позиції в конкурентному світі, адаптивність 

до зовнішнього середовища, усуваються організаційні перешкоди, 

здійснюється консолідація та координація зусиль різних суб’єктів освітньої 
діяльності, яка спрямовується на оптимізацію освітньої діяльності.  

Означене потребує адекватного, цілеспрямованого і доцільного 

регулювання, яке здійснюється внутрішніми нормативно-правовими 
документами в рамках визначених освітнім законодавством загальних 

принципів і вимог. Наприклад, автором розроблено низку нормативних 

документів, а саме: Положення про організацію освітнього процесу в 

Білоцерківському інституті неперервної освіти; Положення про організацію 
освітнього процесу за дистанційною формою навчання у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти; Положення про порядок 

замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного 
зразка та підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти; Положення про моніторинг якості освіти та освітньої 

діяльності в БІНПО тощо. Розроблена нормативно-правова база дозволила 

забезпечити інтеграцію та функціональну єдність структурних складників 
якості підвищення кваліфікації (умов, процесу, результатів) для 

безперервності навчання, упровадження нових технологій навчання дорослих 

упродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, 
максимально ефективної діяльності закладу освіти в цілому та його 

структурних підрозділів зокрема. Документи розроблено за науковою 

редакцією докторки педагогічних наук Вікторії Вікторівни Сидоренко. 
 

- У чому полягає унікальність авторського спецкурсу 

«Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами»? 

Відповідь на друге запитання: Дякую за запитання. Ми вважаємо, що 
спецкурси дозволяють більш детально розкриті вузькоспеціалізовані поняття,  

які мають найбільший науковий інтерес і є актуальними або слабо висвітлені 

в науковій літературі, новітні досягнення і актуальні завдання певної науки. 

Означені питання не у повній мірі відображено у нормативній частині 
освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації фахівців та знаходять 

своє відображення у варіативній частині. Оскільки актуальною потребою 



 
 

сьогодення є максимальне включення споживачів освітніх послуг та інших 

зацікавлених осіб в оцінку діяльності системи освіти, аналіз рівня 

задоволеності їхніх запитів та потреб, а відповідним дієвим інструментом 
системи забезпечення якості освіти виступає моніторинг, до варіативного 

складника навчального модулю «Педагогічний менеджмент і психологія 

професійної діяльності» освітньо-професійних програм підвищення 

кваліфікації включено спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті 
взаємодії зі стейкхолдерами». Унікальність програми спецкурсу «Моніторинг 

якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами» полягає в урахуванні 

фактичних результатів моніторингових досліджень якості підвищення 
кваліфікації фахівців професійної (професійно–технічної) освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Спецкурс є 

практикоорієнтованим та створює умови для опанування прикладних аспектів 

моніторингової діяльності у закладі освіти через творче, проблемне навчання 
та усвідомлення ролі ключових стейкхолдерів у забезпеченні позитивної 

динаміки зростання показників якості освіти та освітніх послуг.  

Програму спецкурсу побудовано з урахуванням принципів: освіти 
дорослих, побудови відкритої освіти, науковості, урахування позицій 

стейкхолдерів, відображення якості, людиноцентризму  тощо. 

 

Гладуш В.А., доктор педагогічних наук, професор: 

- Охарактеризуйте вибірку, з якою було проведено дослідно-

експериментальну роботу. 

Відповідь на перше запитання: Дякую за запитання, шановний Вікторе 
Антоновичу. Репрезентативну вибірку для проведення статистичного 

спостереження для вичерпного та адекватного відображення генеральної 

сукупності було сформовано за принципом відносної ідентичності, який 

забезпечує однаковий склад суб’єктів дослідження за всіма суттєвими для 
вивчення організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення 

кваліфікації факторно-критеріальними параметрами (вік, категорія, 

професійний досвід тощо), як у контрольній, так і у експериментальній групах. 
На різних етапах дослідження в експерименті брали участь слухачі курсів 

підвищення кваліфікації, директори і заступники директорів закладів 

професійної освіти. Організація формування кількісно-якісного складу 

експертної групи здійснювалась за алгоритмом, який включає етапи: 
окреслення загальних вимог до експертів; визначення чисельності осіб, які 

можуть брати участь у проведенні експертного опитування; окреслення 

додаткових (підвищених) вимог до кваліфікації потенційних експертів; 

визначення кола осіб, що відповідають додатковим (підвищеним) вимогам, 
знаходження рекомендованої кількості експертів; визначення персонального 

складу експертної групи; підтвердження правильності визначення кількості 

експертів (за необхідності). 
Добір і визначення вагомості критеріїв, факторів та показників 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 



 
 

здійснювання із залученням декількох груп експертів: керівного складу 

закладів професійної освіти, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладів професійної освіти, роботодавців.  
 

- Чи проводилися Вами дослідження на базі Центрального 

інституту підвищення кваліфікації? 

Відповідь на друге запитання: Дякую за запитання. Моніторингові 
дослідження не проводилися на базі Центрального інституту підвищення 

кваліфікації ДЗВО «УМО». Базою дослідження було обрано Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України; ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД», окремі 

аспекти моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, зокрема 

показники зовнішнього моніторингу, досліджувались на базі навчально-

методичних центрів професійної освіти у Волинській, Закарпатській, 
Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській, 

Черкаській, Херсонській та Харківській та НМК у м. Київ. 
 

- Охарактеризуєте психолого-фасилітативні умови моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців? 

Відповідь на трете запитання: Дякую за запитання. Вважаємо, що 
психолого-фасилітативні умови сприяють успішному проведенню 

моніторингових досліджень професійної діяльності (як засобу рефлексій 

діяльності) педагогічного працівника ЗП(ПТ)О, розвитку компетентностей 
впродовж життя. По-перше, через диверсифікацію моделей, форм та видів 

підвищення кваліфікації (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у 

тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-

класах, стажування тощо), апробацію та впровадження перспективного 
педагогічного досвіду. По-друге, шляхом збагачення змісту професійно-

педагогічної підготовки та формування системи понять, що відображає 

сутність, завдання, основні характеристики, особливості і передумови 
ефективності моніторингу якості освіти, зокрема моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; ознайомлення з досвідом організації моніторингових 

досліджень якості освіти та освітніх послуг в контексті взаємодії зі 
стейкґолдерами; вирішення практичних проблем планування моніторингових 

досліджень у закладах освіти. 

Це потребує урахування при формуванні змісту підвищення кваліфікації 

означених категорій освітян та зумовлює внесення відповідних коректив до 
структури навчальних планів, зокрема у впровадженні нових спецкурсів, 

зокрема спецкурсу «Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами», які спрямовані на розвиток певних професійних 
компетентностей слухачів. 

Острянська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент: 



 
 

- Зазначте, як здійснювалась експериментальна діяльність 

закладу освіти з організації моніторингу: лише Вами, як 

дослідником означеної проблеми, або залучались інші колеги до 

проведення моніторингу?  

Відповідь на запитання: Дякую за запитання, шановна Олено 

Анатоліївно. Моніторингові дослідження є достатньо масштабним напрямом 

діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та 
здійснюються на основі безперервного системного дослідження умов, процесу 

і результатів навчання слухачів для виявлення і відстеження тенденцій у 

розвитку якості підвищення кваліфікації, встановлення відповідності 
фактичних результатів освітньої діяльності заявленим цілям, оцінювання 

ступеня і причин відхилень від цілей. 

Моніторингові дослідження організовуються відповідно до річних 

планів, якими визначаються види, етапи проведення моніторингових 
досліджень, зміст заходів, терміни виконання, безпосередні виконавці та 

відповідальні особи. До проведення моніторингових досліджень залучається 

широке коло науково-педагогічних працівників, фахівці навчального відділу. 
Нами проводилась робота з координації наукового супроводу, 

розроблення моніторингового інструментарію, організації, проведення і 

контролю моніторингової діяльності, систематизації та узагальнення 

матеріалів дослідження, які представлено у роботі. 
 

Приходькіна Н.О., кандидат педагогічних наук, професор: 

- Зазначте алгоритм здійснення моніторингових досліджень?  

Відповідь на запитання: Дякую за запитання, шановна Наталіє 

Олексіївно. Ми виділяємо алгоритм здійснення моніторингових досліджень у 

БІНПО та вважаємо, що результати моніторингових досліджень у значній мірі 

залежать від коректності їх організації та проведення. Відповідно етапами 
моніторингових досліджень визначено: 1 етап – цілепокладання і планування 

дослідження; 2 етап – добір інструментарію для проведення моніторингу 

та/або коригування моніторингового інструментарію; 3 етап – діяльнісний: 
проведення моніторингових досліджень; 4 етап – аналітичний, адже 

моніторинг ми розглядаємо, як інформаційно-аналітичну систему; 5 етап – 

коригувально-рефлексійний, на якому здійснюються коригувальні заходи, 

підготування рекомендацій щодо підвищення якості підвищення кваліфікації 
фахівців з урахуванням побажань стейкхолдерів та інформування науково-

педагогічних працівників інституту, стейкхолдерів щодо результатів 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ЗП(ПТ)О. 

 
Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, професор: 

- У теоретичній частині Вашої роботи зазначено, що «…подальша 

експлікація понять «якість освіти», «оцінка якості» та 

«управління якістю» в контексті нашого дослідження та 

формування понятійно-категорійного апарату моніторингу 



 
 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти неможлива без з’ясування ролі акмепрофесіогенезу 

педагога в системі безперервної освіти». Схарактеризуйте 

означений термін?  

Відповідь на запитання: Дякую за запитання, шановна Тетяно 

Анатоліївно. Поняття «акмепрофесіогенез» введено у науковий тезаурус 

докторкою педагогічних наук В.В. Сидоренко. Вікторією Вікторівною 
розроблено теоретичні і методичні засади акмепрофесіогенезу педагога в 

системі безперервної освіти, здійснено експлікацію понять 

«акмепрофесіогенез педагога», «безперервний професійний розвиток», 
«акмепрофесіонал», «акмеологічні технології» тощо. «Педагогічний 

акмепрофесіогенез» розуміємо як безперервний пролонгований процес 

професійного розвитку педагога в умовах формальної, неформальної та 

інформальної освіти, усебічного становлення особистості і професіонала, що 
включає послідовні періоди його самореалізації та самовдосканалення, зміни 

й перетворення психологічної структури професійної діяльності, мотиваційної 

сфери, ціннісно-світоглядних орієнтирів, розвитку ключових 
компетентностей, засвоєння та реалізації інноваційних професійних ролей і 

функцій. 

 

Рябова 3.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту освіти та права: 

- У своїй роботі Ви зазначили перелік підходів щодо природи і 

змісту якості підвищення кваліфікації. Опишіть соціально-

маркетинговий підхід. 

Відповідь на запитання: Дякую за запитання, шановна Зоє Вікторівно. 

За соціально-маркетинговим підходом суттєвим для розуміння природи якості 

освіти є введення терміну «освітня послуга», адже, система освіти 
розглядається як складник соціально-управлінського сектору сфери послуг. В 

свою чергу, поняття «якість освіти» у термінології міжнародного стандарту 

ISO  розглядається як сукупність властивостей і характеристик освітнього 
процесу, які надають їм здатність задовольняти освітні потреби споживачів 

освітніх послуг. Відтак, аналіз надання освітніх послуг закладами освіти 

розглядається через призму забезпечення конкурентоспроможності, 

завоювання стійких позицій на ринку праці та здатність задовольняти попит і 
очікування споживачів. 

 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання: 

Слово надається науковому керівнику Сидоренко Вікторії Вікторівні. 

 

Сидоренко В.В., директор Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, науковий керівник: 



 
 

Денисова Анастасія Володимирівна є здобувачкою PhD у галузі знань: 

«01 Освіта/Педагогіка» за освітньо-науковою програмою «Освітні, 

педагогічні науки» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» із практичним 
досвідом роботи в системі професійно-технічної освіти понад 20 років і 

прагненням розв’язати актуальні завдання підготовки конкурентоспроможних 

на світовому і вітчизняному ринку праці педагогів професійної освіти, пошуку 

причин, які ускладнюють їхню якісну підготовку в системі післядипломної 
освіти. Саме це й зумовили вибір теми дисертації, пов’язаної з пошуком 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти.  
А.В. Денисова під час навчання розвинула та вдосконалила програмні 

компетентності, зокрема інтегральні, загальні (дослідницька здатність, 

комунікація, тайм-менеджмент, робота в мультидисциплінарному і 

мультинаціональному середовищі, міждисциплінарній команді, проєктний та 
ресурсний менеджмент, здатність навчатися впродовж життя) та  фахові 

(освітній медіаменеджмент, індивідуально-творче дослідження в галузі освіти, 

наукова освітня культура, освітній менеджмент тощо). Анастасія 
Володимирівна проявила особистісні якості, притаманні науковцю нової 

формації, зокрема академічну доброчесність, дотримання етичних принципів 

та визначених Законом України «Про вищу освіту» правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання і наукових досягнень, а також ініціативність, відповідальність, 

старанність, здатність ставити та інноваційно розв’язувати наукові завдання 
на теоретичному та емпіричному рівнях. 

Здобувачка успішно опанувала освітній складник освітньо-наукової 

програми. Зарекомендувала себе як сформований дослідник під час Літньої 

школи молодого науковця ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України (м. Івано-Франківськ, 2018), І-ої Усеукраїнської міжгалузевої 

наукової online-школи з міжнародною участю «Адаптивне управління в 

освіти: цифрові виклики» (м. Харків, 2020 р.).  
Не менш успішною була її робота за науковим складником програми. 

А.В.Денисова продемонструвала належний рівень дослідницької культури, що 

проявляється в її здатності здійснювати і завершити розширене оригінальне 

наукове дослідження, що ґрунтується на критичному розгляді джерельної бази 
та забезпечене необхідним науковим апаратом, презентувати результати 

наукового дослідження в науковому дискурсі.   Здобуті наукові результати 

вирізняються чіткістю, переконливістю, пройшли відповідну апробацію на 

міжнародних, всеукраїнських та звітних науково-практичних конференціях, 
науково-методичних семінарах. Здобувачка показала самостійність та 

виваженість свого дослідницького мислення, засвідчила вміння робити 

ґрунтовні наукові узагальнення. 
Дисертація А.В. Денисової з теми: «Організаційно-педагогічні умови 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 



 
 

освіти» підготовлена в установлені терміни, її зміст презентовано у численних 

публікаціях у фахових виданнях категорії Б, а також у періодичному виданні, 

яке представлено в міжнародній наукометричній базі Web of Science core 
collection.  

Крім того, теоретична та практична цінність роботи підтверджена 

увагою науковців, замовників освітніх послуг до наукових доповідей А.В. 

Денисової на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, а також підтверджено численними довідками про 

впровадження результатів у закладах освіти різного рівня. У системі 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти успішно апробований 
авторський науково-методичний комплекс «Моніторинг якості підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти: управлінський аспект» 

У цілому, здобувачкою PhD у галузі знань: «01 Освіта/Педагогіка» 

освітньо-наукову програму завершено вчасно, освітню компоненту 

опановано в повному обсязі, індивідуальні плани навчальної і наукової 

роботи виконано повністю. 

У процесі наукового дослідження одержані результати, що мають 
наукову новизну та практичне значення, зокрема теоретично обґрунтовано 

організаційно-методичні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти, розроблено та експериментально 

перевірено структурно-функціональну модель моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців професійної освіти, визначено факторно-критеріальні 

параметри моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців та оформлено 

їх у факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості, апробовано та 
впроваджено в освітній процес авторський науково-методичний комплекс 

«Моніторинг якості підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: 

управлінський аспект» тощо. Текст дисертації оформлено відповідно до 

вимог до подібного роду робіт.  
А.В. Денисової неухильно дотримується принципів академічної 

доброчесності. На основі перевірки рукопису дисертаційного дослідження 

А.В. Денисової за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK» можна 
зробити висновок про відсутність у тексті її дисертації академічного плагіату.  

Вважаємо, що роботу здобувачки PhD у галузі знань: 

«01 Освіта/Педагогіка» за освітньо-науковою програмою «Освітні, 

педагогічні науки» Денисової Анастасії Володимирівни у процесі 
підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи й 

індивідуального навчального плану можна оцінити позитивно, а дисертацію 

А.В. Денисової визнати підготовленої до захисту. 

 
Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання: 

Дякуємо, шановна Вікторіє Вікторівно. Шановні присутні, є ще 

запитання? Немає.  

Запрошуємо до слова рецензента Сергеєву Ларису Миколаївну, доктора 

педагогічних наук, професора.  



 
 

 

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

рецензент: 

Дисертація Денисової Анастасії Володимирівни «Організаційно-

педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти», подана на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 011 – «Освітні, 
педагогічні науки», спеціалізація – теорія і методика управління освітою 

виконана на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти 

навчально-наукового інституту менеджменту і психології ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України. Тема дисертації затверджена на 

засіданні вченої ради на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 4 від 20.06.2017 р.) та 

зареєстрована на засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових 
досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 

27.11.2018 р.). 

Актуальність теми дослідження. Політична, економічна й культурна 
інтеграція України до Європейського простору ставить перед системою освіти 

завдання забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, 

академічної свободи та мобільності, розвитку ключових, професійних 

компетентностей упродовж життя тощо, що суттєво впливає на усвідомлення 
ролі освіти дорослих. Адже, соціальне значення освіти дорослих полягає, по-

перше, у динамічному реагуванні на суспільно-політичні перетворення в 

державі, адаптації до мінливих умов ринку праці, підвищенні рівня 
компетентності і професіоналізму, гнучкості й адаптивності дорослого 

населення, по-друге, у задоволенні потреб кожної людини в безперервному 

власному розвитку, самоактуалізації, самовдосконаленні.  

Проблема забезпечення якості освіти та освітньої діяльності потребує 
системного дослідження, виявлення суспільних та освітніх викликів, 

виконання відповідних практичних дій як на державному рівні, так і на рівні 

закладу освіти. Забезпеченню якості освіти та освітньої діяльності, 
безперервного професійного розвитку фахівців в умовах модернізації 

професійної (професійно-технічної) освіти сприятиме впровадження в 

управлінську діяльність закладів освіти сучасних інформаційно-аналітичних 

моніторингових систем. Моніторинг якості спрямовується на оцінку потреб 
(очікувань) споживачів освітніх послуг, виявлення та відстеження тенденцій у 

розвитку якості освіти, встановлення відповідності фактичних результатів 

освітньої діяльності заявленим цілям, оцінювання ступеня і причин відхилень 

від цілей, підтримку та прогностичну оцінку управлінських рішень, прийняття 
ефективних управлінських рішень на основі науково-обґрунтованих 

рекомендацій та компромісного варіанту взаємодії з ключовими 

стейкхолдерами. 
Особливої уваги, реформування та модернізації потребує система 

підготовки та підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників 



 
 

закладів освіти, зокрема у контексті вирішення проблем впровадження систем 

моніторингу якості, забезпечення відповідних організаційно-педагогічних 

умов моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 
професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням запитів замовників 

освітніх послуг, роботодавців та ключових стейкхолдерів. 

Не залишає сумніву і той факт, що у сучасних умовах браку 

кваліфікованої робочої сили для подальшого забезпечення кадрового 
потенціалу України особливої уваги потребує саме розвиток професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Таким чином, теоретична та практична значущість, недостатня 
теоретична розробленість у науковій літературі, а також нагальна 

необхідність у подоланні означених суперечностей визначають актуальність 

дослідження Денисової Анастасії Володимирівни «Організаційно-педагогічні 

умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 
професійної освіти», його мету та завдання. 

Актуальність описаних проблем, їх теоретичне та практичне значення 

зумовили вибір теми дослідження, його мету та завдання. 
Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти, розроблення та експериментальна 

перевірка структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців професійної освіти. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено такі завдання 

дослідження: 
1. Систематизувати історико-педагогічний український і зарубіжний 

досвід розроблення теоретичних і методичних засад моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців. 

2. Визначити категорійно-понятійний апарат дослідження, розробити його 
тезаурус і здійснити його дефінітивне наповнення. 

3. Схарактеризувати зміст, критерії, показники якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти у безпосередній кореляції із 
сутністю, принципами, етапами моніторингу, організованого для її 

оцінки. 

4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити в системі 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти організаційно-
педагогічні умови моніторингу якості. 

5. На основі теоретичного аналізу й узагальнення емпіричного досвіду 

розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

структурно-функціональну модель моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 

6. Визначити й деталізувати факторно-критеріальні параметри 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців та оформити їх у 
факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 



 
 

7. Розробити й експериментально апробувати в системі підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти авторський науково-

методичний комплекс «Моніторинг якості підвищення кваліфікації 
педагогів професійної освіти: управлінський аспект».  

Об’єктом дослідження є моніторинг якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти.  

Предметом дослідження є організаційно-педагогічні умови 
моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань використано комплекс взаємопов’язаних загальнонаукових методів:  

 теоретичні: аналіз і синтез – із метою виявлення сутності, специфіки, 

змістовного та процесуального складників моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти; історичний – для 
систематизації історико-педагогічного українського і зарубіжного досвіду з 

досліджуваної проблеми, розроблення типології наукових поглядів і підходів 

на зміст, структуру, принципи моніторингу якості; структурно-

функціональний аналіз – для опису груп організаційно-педагогічних умов 
моніторингу якості підвищення кваліфікації, установлення взаємозв’язку між 

ними, розроблення структурно впорядкованого складу структурно-

функціональної моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 
галузі професійної освіти та методики її застосування; метод 

термінологічного аналізу – для визначення категорійно-понятійного апарату 

дослідження, кореляції базових понять, визначення їх місця в системі 

педагогічних дефініцій; контент-аналіз нормативно-правових документів у 
галузі професійної освіти; абстрагування, ідеалізації, формалізації та 

узагальнення – для систематизації і формулювання висновків, визначення 

напрямів подальшого дослідження проблеми; 

 емпіричні методи: діагностичні: Банк психолого-андрагогічних 

діагностик, що включає рефлексійні, комплексні анкети, бліц-опитування, 

тести, самотести, інтерв’ювання,бесіда, опитування, комп’ютерне 
діагностування в авторській рубриці «У фокусі моніторингу» LMS 

«Профосвіта» – для дослідження сучасного стану проблеми, готовності 

суб’єктів і об’єктів  до моніторингу якості підвищення кваліфікації; експертна 

оцінка – для визначення факторно-критеріальних параметрів моніторингу 
якості; педагогічний експеримент – для одержання емпіричних даних та 

експериментальній перевірці ефективності організаційно-педагогічних умов 

та структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти; обсерваційні 

(безпосереднього й опосередкованого спостереження за якістю умов, якістю 

освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації та якістю професійної 

діяльності під час констатувального і формувального етапів експерименту, 
самоспостереження); методи математичної статистики – для обробки й 

узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи, установлення 

залежності кількісних і якісних показників у контрольній та 



 
 

експериментальній групах від упровадження експериментального чинника, 

визначення їх вірогідності і достовірності, зокрема кореляційний аналіз, 

методи ранжування показників, перевірки альтернативних гіпотез за t-
критерієм Вілкоксона, кваліметричні методи, перевірки альтернативних 

гіпотез за критерієм однорідності χ2 -Пірсона. 

Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено таблиці, 

діаграми за допомогою програм MS  Excel, Statistica SPSS. 
Для обробки результатів дослідження та аналізу одержаних даних, 

встановлення кількісних та якісних показників результатів дослідження, 

комп'ютерної обробки даних експерименту застосовувалися статистичні 
методи.  

Особиста участь автора в отриманні конкретних наукових 

результатів, викладених у дисертації. У колективній монографії «Створення 

єдиної інформаційно-комунікаційної екосистеми для професійного розвитку 
фахівців в умовах цифрової трансформації», опублікованій у співавторстві із 

Сидоренко В.В., здобувачем особисто досліджено роль інноваційного 

освітньо-цифрового середовища LMS «Профосвіта» у забезпеченні якості 
освітньої діяльності на основі цифрових технологій у віртуальному просторі; 

у роботі «Plataforma «Profosvita» como um ambiente educacional e digital 

inovador para o desenvolvimento profissional de especialistas» (Viktoria 

Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia Denysova,Vira 
Haragirlo) особистим внеском є аналіз процедур моніторингу для 

вимірювання, відстеження та діагностування акмединаміки професійного 

розвитку фахівців професійної освіти; у науковій статті «Інформаційно-
аналітичне забезпечення системи моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців професійної (професійно-технічної) освіти (Сидоренко В. В., 

Денисова А.В., Сахно О.В., Кулішов В.С.) автором розроблено загальну схему 

формування інформаційної бази моніторингу, адаптовану до моніторингу 
якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, та визначено систему дій щодо 

ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців; у цифровому інформаційно-аналітичному 
комплексі «Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері 

енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та 

розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»  (2020-2025) 
автором представлено узагальнені результати моніторингових досліджень 

потреб ринку праці в нових професіях, освітніх програмах і додаткових 

компетентностях у сфері енергоефективності, енергозбереження та 

термомодернізації. 
Наукова новизна одержаних результатів. Достовірність одержаних 

результатів досягнута дисертанткою завдяки використанню значної кількості 

наукової літератури списку використаних джерел (301 найменування, із них 
26 – іноземними мовами).  Цінність роботи полягає в розробці, обґрунтуванні 

та впровадженні для системи підвищення кваліфікації фахівців професійної 



 
 

освіти організаційно-педагогічні умови моніторингу якості(нормативно-

правові, матеріально-технічні, цифрові, науково-методичного супроводу та 

психолого-фасилітативні); розроблено, теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено структурно-функціональну модель моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти; розкрито 

теоретичні засади моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців; 

схарактеризовано зміст, критерії, показники якості підвищення кваліфікації 
фахівців професійної освіти у безпосередній кореляції із сутністю, 

принципами, етапами моніторингу, організованого для оцінки якості; 

визначено факторно-критеріальні параметри моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців та оформлено їх у факторно-критеріальну субмодель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти; з’ясовано компоненти моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі П(ПТ)О (методологічний, змістовий, технологічний, 
діагностико-результативний і регулятивний) у взаємозв’язку та 

взаємозумовленості; розроблено схему формування інформаційної бази 

моніторингу, адаптовану до моніторингу якості підвищення кваліфікації 
фахівців ПО; конкретизовано критерії якості освіти та освітньої діяльності 

щодо підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Здобувачкою уточнено сутність понять «моніторинг», «моніторинг в 
освіті», «якість освіти», «якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти»; «моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти», «організаційно-педагогічні умови моніторингу 
якості підвищення кваліфікації фахівців», «кваліметричний підхід», 

«контроль», «експертиза», «факторно-критеріальна субмодель моніторингу 

якості підвищення кваліфікації»; подальшого розвитку набули положення 

щодо забезпечення якості підготовки компетентного, кваліфікованого, 
конкурентоспроможного фахівця професійної освіти; концептуальні засади 

моніторингу якості освіти фахівців ПО. 

На схвалення заслуговують більшість положень наукової новизни, які 
виносяться на захист. 

Дисертаційна робота Денисової Анастасії Володимирівни на тему 

«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти», виконана здобувачкою 
особисто, містить наукові положення та нові науково обґрунтовані теоретичні 

результати проведених досліджень, що мають істотне значення для галузі 

знань «Освіта / педагогіка». 

Зважаючи на це можна констатувати, що достовірність отриманих 
висновків та обґрунтованість запропонованих рекомендацій визначається 

правильно обраними методологічними підходами, достатнім використанням 

наукового та емпіричного матеріалу. Кількість та якість використаних 
матеріалів, докладність їх аналізу створює передумови для забезпечення 

достатнього рівня достовірності дисертаційної роботи.  



 
 

Структура роботи, виклад матеріалу і оформлення здійснені відповідно 

до вимог, які пред’являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії. 
Робота складається з трьох розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів.  

Досліджуючи теоретичні засади моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти авторка доводить, що 

змістовний аспект моніторингу визначає конкретну структуру інформаційного 
поля: об’єкт вивчення, рівні вивчення об’єкта, суб’єкт моніторингу, джерела 

інформації, методи, засоби і технології моніторингових досліджень, форми 

надання результатів та управлінське рішення. Процесуальна сторона 
моніторингу якості сформованості професійної компетентності професійно-

педагогічних кадрів представлена: в діях на кожному етапі моніторингу; в 

діях, пов’язаних з побудовою інструментарію, технологій реалізації 

організаційно-педагогічних умов.  
Як позитивне слід відзначити детально обґрунтування певних принципів 

організація підвищення кваліфікації, а саме: освіти дорослих, побудови 

відкритої освіти, науковості, урахування позицій стейкхолдерів, відображення 
якості (с. 64-65 дисертації);  

Авторка уточнює сутність понять: фахівець у галузі професійної освіти 

– працівник, який має сформовані ключові, професійні та загальнопрофесійні 

компетентності, досвід та індивідуальний стиль діяльності в галузі 
професійної освіти, необхідні для якісного і продуктивного виконання 

педагогічної праці (с. 82 дисертації);  

якість підвищення кваліфікації – відповідність умов, процесу 
провадження освітньої діяльності та результатів опанування / розвитку 

професійних компетентностей за програмою підвищення кваліфікації 

вимогам, встановленим законодавством, суспільним вимогам і потребам 

ключових стейкхолдерів та/або договором про надання освітніх послуг; 
екстраполяція результатів здійсненого теоретичного аналізу щодо розуміння 

моніторингу на специфіку якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО 

дала змогу визначити моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у 
галузі ПО, як систему збору, обробки, зберігання і поширення інформації про 

стан підвищення кваліфікації, прогнозування на підставі об’єктивних даних 

професійної акмединаміки її розвитку та розроблення науково-обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення 
якості (с. 82-83 дисертації). 

Дисертанткою доведено, що реалізація та оптимізація діяльності з 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у закладі освіти можлива 

за умови впровадження відповідних інформаційно-аналітичних структур, які 
забезпечують для установи (організації) єдиний інформаційний простір і 

гарантують, що ці дані будуть доступні на всіх функціональних рівнях ієрархії 

та управління.  
В свою чергу, процес формування інформаційної бази моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців ПО повинен мати безперервний, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C


 
 

циклічний (спрямовуватися на постійне поповнення інформаційної бази 

відповідними кількісно-якісними показниками), адаптивний (змінний як за 

кількістю, так і за складом показників відповідно до коригування мети й 
індикаторів стратегії об’єкта) характер, та органічно вписуватися у систему 

інформаційного забезпечення діяльності закладу освіти.  

Автором визначено схему формування інформаційної бази моніторингу, 

адаптована до моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 
ПО, характеризується такими етапами: 1) визначення критеріїв (якості 

організації освітнього середовища, процесуальний критерій (якість процесу 

ПК) та результативності освітньої діяльності (якість результату ПК)) та 
відповідних показників, які у своїй сукупності розкривають цілісність оцінки 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, окремо – аспекти якості 

освітньої діяльності; 2) визначення джерел інформації (правова інформація, 

статистичні дані, планова та звітно-статистична інформація тощо); 3) 
визначення періодичності збору інформації; 4) збір, систематизація 

інформації. 

Разом з тим, дисертаційна робота А.В. Денисовою не позбавлена певних 
недоліків.  

— у тексті дисертації авторкою не завжди використовувались скорочення. 

Рекомендуємо вказати автора-розробника схем, рисунків та автора-укладача 

таблиць, що подано у рукописі (с. 63; 71; 110, 125 тощо дисертації); 
— дисертанткою проаналізовано 6 дисертаційних досліджень і тільки одна 

дисертація на здобуття наукового ступеня д.п.н. В.В. Олійником (2004) 

присвячена теоретико-методологічним засадам управління підвищенням 
кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти.  

— на наш погляд було б доцільно використати педагогічний доробок 

академіка С.Я. Батишева з проблематики управління розвитком педагогічного 

персоналу та сучасних вітчизняних вчених. 
— вважаємо за доцільне винести таблицю 2.1 у додатки. 

— рекомендуємо уточнити де-які поняття як-то: «якість навчального 

процесу» на «якість освітнього процесу» тощо; 
— рекомендуємо прізвища закордонних науковців (К. Бейлі, Дж. Скоттом) 

подавати мовою оригіналів; 

— слід зняти шрифтові виділення з тексту рукопису;  

— віднесені до фахових видань:  Денисова А. В. Спецкурс “Моніторинг 
якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами” як умова підготовки 

компетентних фахівців професійної освіти. Освітній дискурс: збірник 

наукових праць, 2020. 4 (22). С. 30-43. та Сидоренко В. В., Денисова А. В., 

Сахно О. В., Кулішов В. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи 
моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців професійної 

(професійно-технічної) освіти Інноваційна педагогіка. 2020. 2 (20). С. 135-142. 

не відносяться до таких. 
— у дисертаційній роботі зустрічаються неточності в оформленні та 

стилістичні огріхи. 



 
 

У цілому висловлені зауваження та побажання суттєво не зменшують 

теоретичного та практичного значення результатів дисертаційної роботи, і 

можуть бути враховані в подальшій науковій роботі дисертантки. 
Практичне значення дослідження полягає у розробленні і 

впровадженні в систему підвищення кваліфікації авторський науково-

методичний комплекс «Моніторинг якості підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти: управлінський аспект», що включає: локальні 
нормативно-правові документи, які інституалізують моніторинг якості 

підвищення кваліфікації фахівців ПО («Положення про моніторинг якості 

освіти та освітньої діяльності у БІНПО», «Положення про організацію 
освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти», «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», 

щорічні плани та циклограми моніторингу якості курсів підвищення 
кваліфікації), робочу навчальну програма спецкурсу «Моніторинг якості освіти 

в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», авторський спецкурс «Моніторинг 

якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», цифровий 
інформаційно-аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях 

(компетентностях) у сфері  енергоефективності й енергозбереження в Україні: 

актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 
Україні»  (2020-2025), авторську рубрику «In focus of monitoring»(«У фокусі 

моніторингу»)на LMS «Профосвіта». 

Основні положення і одержані результати дисертаційної роботи, 
матеріали монографій, навчально-методичних посібників можуть бути 

використані в процесі модернізації вітчизняної системи професійної освіти, 

зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації, 

навчально-методичних центрів при розробці навчальних планів, освітніх програм 
підвищення кваліфікації, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогів 

професійної освіти, а також стати підґрунтям для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти.  
 

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні результати 

дослідження відображено 21 публікаціях, з них 14 одноосібні, 1 монографія (у 
співавторстві), 1 стаття (у співавторстві) у виданні, розміщеному в 

міжнародній наукометричній базі Web of Science core collection, 8 статей у 

провідних наукових фахових виданнях України у галузі педагогіки та 

наукових періодичних виданнях; 7 статей і тез у збірниках наукових праць і 
матеріалах конференцій, 3 – положення, 1 – цифровий інформаційно-

аналітичний комплекс. 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 



 
 

1. Сидоренко В. В., Денисова А. В. Створення єдиної інформаційно-

комунікаційної екосистеми для професійного розвитку фахівців в 

умовах цифрової трансформації. Сталий розвиток – ХХІ століття. 
Дискусії 2020: колективна монографія. Національний університет 

«Києво-Могилянська академія» / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ. 

2020. С. 454-470 

Публікації в наукометричних виданнях  

(Scopus або Web of science core collection) 

2. Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia 

Denysova, Vira Haragirlo. Plataforma «Profosvita» como um ambiente 

educacional e digital inovador para o desenvolvimento profissional de 
especialistas. Educação & Formação. Revista do Programa de Pós-

Graduação em Educaçãoda Universidade Estadual do Ceará (UEC). 2020. 

v.5, n.3, p.1-17. Disponível em: 

https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397. 

Фахові видання 

3. Денисова А. В. Якість підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійно-технічної освіти у системі неперервної 

професійної освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні 

науки». 2018. № 6(35). С. 69–82  
4. Денисова А. В. Рангова система експертного оцінювання показників 

зовнішнього моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПТО. 

Інноваційна педагогіка. 2019. № 2(17). С. 138–142.  
5. Денисова А. В. Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. № 3(19). С. 156–

159. 

6. Денисова А. В. Використання методу експертних оцінок у системі 
моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців галузі професійної 

освіти. Імідж сучасного педагога. 2019. № 5(188). С. 39–43.  

7. Денисова А. В. Моніторинг освітніх послуг на курсах підвищення 
кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. 

Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. № 71. С. 101–105.  

8. Денисова А. В. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 
підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-

технічної) освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів. зб. 

наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ету імені Івана 
Франка. 2020. № 3(31). С. 132–138.  

9. Денисова А. В. Спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами» як умова підготовки компетентних 

фахівців професійної освіти. Освітній дискурс: зб. наук. праць. 2020. 
№ 4(22). С. 30–43. 

10. Сидоренко В. В., Денисова А. В., Сахно О. В., Кулішов В. С. 

https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397


 
 

Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) 

освіти. Інноваційна педагогіка. 2020. № 2(20). С. 135–142.  

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

11. Денисова А. В. Деякі аспекти моніторингу якості курсів підвищення 

кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти. Proceedings of the International Scientific Conference «Topical 

Issues of Science and Education» (July 17, 2017). Warsaw, Poland. 2017. 
№ 5. С. 39–43.  

12. Денисова А. В. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку 

моніторингу в освіті. Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів 
оновлення: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 26 берез. – 20 

квіт. 2018 р. Біла Церква : БІНПО, 2018. С. 15–17. 

13. Денисова А. В. Моніторинг якості курсів підвищення кваліфікації: 

досвід та інновації. Впровадження освітніх інновацій у професійних 
навчальних закладах: прийоми, методи, технології: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. семінару, 16 трав. 2018 р., м. Кропивницький. Біла Церква : 

БІНПО, 2018. С. 11–14. 
14. Денисова А. В. Моніторинг як складова управління процесом розвитку 

закладу освіти в умовах євроінтеграції. Психолого-педагогічні аспекти 

навчання дорослих в системі неперервної освіти: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. Інтернет-конф., 29 листоп. 2018 р. Біла Церква : БІНПО 
ДВНЗ УМО, 2018. С. 324–326. 

15. Денисова А. В. Рейтингове оцінювання науково-педагогічних 

працівників як напрям моніторингу якості підвищення кваліфікації у 

БІНПО. Проблеми і перспективи розвитку професійної 
компетентності працівників системи професійної освіти в умовах 

реформування освітньої галузі: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-

конф. (до 40-річчя від дня утворення БІНПО), 27.02.2019 р. Біла Церква : 
БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. С. 58–62. 

16. Денисова А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

(професійно-технічної) освіти. Професійний розвиток фахівців у 
системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІV 

Всеукр. Інтернет-конф. / за наук. ред. В. В. Сидоренко (16 жовт. 2019 р.). 

Київ : Агроосвіта, 2019. C. 132–134. 
17. Денисова А. В. Моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної (професійно-технічної) освіти (із досвіду роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти). 

Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах 
сталого розвитку суспільства: зб. тез Всеукр. наук.-практ. семінару, 6 

листоп. 2019 р. Біла Церква : БІНПО, 2020. С. 71–76. 

Додаткові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації  



 
 

18. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / наук. ред., 

упоряд. В. В. Сидоренко. Біла Церква : БІНПО, 2020. 12 с.  
19. Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти / наук. ред., упоряд. 

В. В. Сидоренко. Київ : Агроосвіта, 2019. 56 с. 

20. Сидоренко В. В., Денисова А. В. Положення про забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти / наук. ред., упоряд. 

В. В. Сидоренко. Біла Церква : БІНПО, 2021. 30 с. 
21. Сидоренко В., Денисова А., Єрмоленко А., Хорін А. Потреба у нових 

кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й 

енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці 

(у рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації 
Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–2025): 

цифровий інформ.-аналіт. комплекс. Біла Церква : БІНПО, 2020. 122 с. 

(диплом ІІ ступеня у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, 
створені в 2020 році). 

 

На підставі вивчення тексту дисертації здобувача, наукових праць 

здобувача та результатів автоматизованої перевірки на відсутність 

плагіату встановлено, що дисертаційна робота виконана самостійно, 

текст дисертації не містить плагіату, а дисертація відповідає вимогам 

академічної доброчесності. 

 

Апробація матеріалів дисертації. 

Основні теоретичні, методичні результати і концептуальні положення 

дослідження обговорювалися на звітних науково-практичних конференціях 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (2007-2021), Літній школі 

молодого науковця ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
(м. Івано-Франківськ, 2018), І-й Усеукраїнській міжгалузевій науковій online-

школі з міжнародною участю «Адаптивне управління в освіти: цифрові 

виклики: (м. Харків, 2020 р.),оприлюднені на науково-практичних, науково-

методичних конференціях, спеціалізованих виставках, семінарах, майстер-
класах різного рівня, зокрема: міжнародних: «Proceedings of the International 

Scientific Conference «Topical Issues of Science and Education» (Warsaw, Poland, 

July 17, 2017); «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти» (м. Біла Церква, 2017 р.); «Психолого-педагогічні аспекти 
навчання дорослих в системі неперервної освіти» (м. Біла Церква, 2018 р.); 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти» (м. Біла Церква, 2019 р.); Міжнародне науково-педагогічне 
стажування (м.  Пула, Республіка Хорватія, 2020 р.); «Єдиний освітній 

простір: Україна-ЄС» (м. Пула, Республіка Хорватія, 2020 р.); «Інформаційно-



 
 

ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства» (м. Біла Церква, 2020 р.); «Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Психолого-педагогічні 
аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (м. Біла Церква, 

2020 р.); «Інноватика в сучасній освіті: Дванадцята міжнародна виставка» (м. 

Київ, 2020 р.); «Освіта та кар’єра – 2020: Міжнародна спеціалізована виставка» 

(м. Київ, 2020 р.); «Сучасні заклади освіти: Міжнародна спеціалізована 
виставка» (м. Київ, 2021 р.); у всеукраїнських: «Інноваційна професійна 

освіта: пошуки шляхів оновлення» (м. Біла Церква, 2018 р.); «Впровадження 

освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, 
технології» (м. Кропивницький, 2018 р.); «Проблеми і перспективи розвитку 

професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах 

реформування освітньої галузі» (м. Біла Церква, 2019 р.); «Професійний 

розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» 
(м. Київ, 2019 р.); «Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

в умовах сталого розвитку суспільства» (м. Біла Церква, 2019 р.); 

Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією «Удосконалення сучасних 
моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: виклики, 

тенденції, акценти» (м. Біла Церква, 2020 р.); Всеукраїнський освітній 

коворкінг з онлайн-трансляцією, (м. Біла Церква, 2020 р.); Освітній івент (м. 

Біла Церква, 2020 р.); «Адаптивне управління в освіти: цифрові виклики: І 
Всеукраїнська міжгалузева наукова online-школа з міжнародною участю» (м. 

Харків, 2020 р.); регіональних: науково-практичні семінари: 

«Компетентнісний підхід у професійній підготовці кваліфікованих робітників 
у контексті сучасних інновацій» (м. Ужгород, 2017 р.), «Реалізація сучасних 

освітніх практик при підготовці кваліфікованих робітників» (м. Горішні 

Плавні, 2020 р.); «Реалізація перспективного педагогічного досвіду в 

професійній підготовці кваліфікованих робітників» (м. Одеса, 2020р.), 
«Розвиток інноваційної культури педагогів у системі освіти дорослих: історія, 

теорія, практика» (м. Черкаси, 2020 р.); «Розвиток науково-методичної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у сучасних умовах» 
(м. Черкаси, 2021 р.); майстер-класи: «Досвід впровадження моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-

технічної) освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти» (м. Суми, 2019 р.); «Організація моніторингових досліджень якості 
підвищення кваліфікації у контексті взаємодії зі стейкхолдерами» (м. Дніпро, 

2020 р.). 

 

Оцінка мови та стилю дисертації. 

Матеріал дисертації викладено в логічній послідовності та доступно для 

сприйняття. Дисертація написана науковим стилем мовлення, структура 

дисертації відповідає алгоритму здійсненого автором дослідження. Зміст, 
структура, оформлення дисертації та кількість публікацій відповідають 

вимогам «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 



 
 

філософії» (постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №167), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017р. № 40 «Про 

затвердження вимог до оформлення дисертацій». 
 

Ознайомившись із дисертацією Денисової Анастасії Володимирівни  

«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти» та науковими 

публікаціями, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, а 

також, взявши до уваги результати фахового семінару, вважаємо, що: 

Дисертація, виконана Денисовою Анастасіє Володимирівною на тему 
«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти», є самостійним науковим 

дослідженням актуальної проблеми, містить оригінальні підходи до 

розв’язання теоретичних і практичних питань, пов’язаних із організацією і 
проведенням моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти. 

У дисертації отримано нові науково обґрунтовані теоретичні й 
практичні результати, що в сукупності сприяють збільшення якості 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти.  

Зміст дисертації відповідає визначеній меті, поставлені здобувачем 

наукові завдання вирішені повністю, мети дослідження досягнуто. Основні 
положення дисертації, задекларовані здобувачем, містять елементи наукової 

новизни. Структура й обсяг роботи відповідають встановленим вимогам. 

Наукові положення, висновки та рекомендації повністю обґрунтовані та 
аргументовані, містять наукову новизну та отримали необхідну апробацію на 

науково-практичних конференціях. У публікаціях здобувача відображені всі 

положення дисертації. 

Відповідність змісту дисертації спеціальності з відповідної галузі 

знань та спеціальності, з якої вона подається до захисту. За своїм фаховим 

спрямуванням, науковою новизною і практичною значимістю дисертаційна 

робота А.В. Денисовою відповідає спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Здобувачем повністю виконано 

освітню та наукову складову освітньо-наукового рівня вищої освіти. 

Рекомендація дисертації до захисту. Дисертаційне дослідження 

«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти», є завершеною науковою 

працею, в якій її авторкою А.В. Денисовою отримано нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують конкретне наукове 

завдання, яке має значення для розвитку теорії та методики управління 
освітою.  

Дисертаційна робота А.В. Денисової відповідає вимогам п.10 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 06 березня 2019 р. № 167, 

та наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40 «Про 



 
 

затвердження вимог до оформлення дисертацій», і може бути рекомендована 

до захисту у спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні 
науки). 

 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання:  

Щиро дякуємо рецензенту Сергеєвій Ларисі Миколаївні за детальне 
оцінювання дисертації, ґрунтовний аналіз, рекомендацію до захисту у разовій 

вченій раді для здобуття наукового ступеня доктора філософії. Слово 

надається рецензенту Махині Т.А., кандидат педагогічних наук, професору 
кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти. 

 

Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, професору кафедри 

педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, рецензент: 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах браку 

кваліфікованої робочої сили для подальшого забезпечення кадрового 

потенціалу України особливої уваги потребує саме розвиток професійної 
(професійно-технічної) освіти.  

Забезпеченню якості освіти та освітньої діяльності, безперервного 

професійного розвитку фахівців в умовах модернізації професійної 

(професійно-технічної) освіти сприятиме впровадження в управлінську 
діяльність закладів освіти сучасних інформаційно-аналітичних 

моніторингових систем. Моніторинг якості спрямовується на оцінку потреб 

(очікувань) споживачів освітніх послуг, виявлення та відстеження тенденцій у 
розвитку якості освіти, встановлення відповідності фактичних результатів 

освітньої діяльності заявленим цілям, оцінювання ступеня і причин відхилень 

від цілей, підтримку та прогностичну оцінку управлінських рішень, прийняття 

ефективних управлінських рішень на основі науково-обґрунтованих 
рекомендацій та компромісного варіанту взаємодії з ключовими 

стейкхолдерами. 

Проте і досі не розроблено єдиної уніфікованої методики, що дозволяє 
організувати систему моніторингу. Закладами освіти, як правило, 

застосовуються власні методики моніторингу якості освіти, які спрямовані на 

дослідження процесів та характеристик стану системи освіти, результатів 

освітньої діяльності, навчально-методичного, матеріально-технічного, 
нормативно-правового, кадрового забезпечення освітнього процесу тощо. 

Отже, особливої уваги, реформування та модернізації потребує система 

підготовки та підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників 

закладів освіти, зокрема у контексті вирішення проблем впровадження систем 
моніторингу якості, забезпечення відповідних організаційно-педагогічних 

умов моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням запитів замовників 
освітніх послуг, роботодавців та ключових стейкґолдерів. 



 
 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України з тем: «Удосконалення 
сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК № 

0117U002381, 2017-2021 рр.), «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної  освіти в умовах сталого розвитку» (РК № 
0121U108611, 2021 р.), у межах якої авторка проаналізувала широкий спектр 

нормативно-правової бази та науково-педагогічної літератури з порушеної 

проблеми. Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у 
педагогічній теорії, потреби освітньої практики, необхідність розв’язання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи: 

«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти». 
Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого 

отримане в дисертації. Дисертаційне дослідження присвячено розв’язанню 

широкого кола завдань, обумовлених логікою його структури. 
Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна 

одержаних результатів полягає в тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено в 

системі підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти 
організаційно-педагогічні умови моніторингу якості (нормативно-правові, 

матеріально-технічні, цифрові, науково-методичного супроводу та 

психолого-фасилітативні); розроблено, теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено структурно-функціональну модель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти; розкрито теоретичні засади моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців; схарактеризовано зміст, критерії, показники якості 
підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти у безпосередній 

кореляції із сутністю, принципами, етапами моніторингу, організованого 

для оцінки якості; визначено факторно-критеріальні параметри 
моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців та оформлено їх у 

факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти; з’ясовано компоненти 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О 
(методологічний, змістовий, технологічний, діагностико-результативний і 

регулятивний) у взаємозв’язку та взаємозумовленості; розроблено схему 

формування інформаційної бази моніторингу, адаптовану до моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців ПО; конкретизовано критерії 
якості освіти та освітньої діяльності щодо підвищення кваліфікації 

фахівців професійної (професійно-технічної) освіти; 

– уточнено сутність понять «моніторинг», «моніторинг в освіті», «якість 
освіти», «якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти»; «моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 



 
 

професійної освіти», «організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців», «кваліметричний підхід», «контроль», 

«експертиза», «факторно-критеріальна субмодель моніторингу якості 
підвищення кваліфікації»; 

– подальшого розвитку набули положення щодо забезпечення якості 

підготовки компетентного, кваліфікованого, конкурентоспроможного 

фахівця професійної освіти; концептуальні засади моніторингу якості 
освіти фахівців ПО. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 

рекомендацій, які захищаються.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 4 

дисертації, відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, їх достовірність забезпечені: 
– професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло 

реалізації поставленої мети дослідження та адекватністю структурно-логічної 

схеми дослідження визначеній меті: кожний 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 допустимий рівень наявності академічного плагіату. 

Наукове значення роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців професійної освіти, що включає взаємопов’язані 

структурні блоки: цільовий, методологічний, технологічний, управлінський і 

діагностико-результативний, які розкривають внутрішню організацію 

процесу моніторингу якості підвищення кваліфікації і забезпечують постійне 
відтворення взаємодії між елементами даного процесу. У дослідженні 

визначено й деталізовано факторно-критеріальні параметри моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО, а саме: 3 параметри, 14 
факторів, 60 критеріїв та оформлено їх у факторно-критеріальну субмодель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти. Проаналізовано роль стейкхолдерів у дослідженні полягає у залучені 

висококваліфікованих фахівців галузі професійної освіти до експертно-
аналітичної роботи. Встановлено, доцільність застосування рангової системи 

при проведенні процедури експертного оцінювання показників зовнішнього 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, проведено 

ранжування означених показників та визначено ступені їх значущості 
методами суми рангів, медіан рангів, середніх оцінок, доведено, що 

інтегральний показник якості розраховується на основі індивідуальних 

бальних значень окремих показників. Експериментально досліджено 
ефективність моделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти, що підтверджується економічністю, 



 
 

продуктивністю, результативністю моніторингової діяльності у 

експериментальних закладах. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 
дослідження розроблено і впроваджено в систему підвищення кваліфікації 

авторський науково-методичний комплекс «Моніторинг якості підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти: управлінський аспект», що 

включає: локальні нормативно-правові документи, які інституалізують 
моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців ПО («Положення про 

моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у БІНПО», «Положення про 

організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти», «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти», щорічні плани та циклограми моніторингу якості курсів підвищення 

кваліфікації), робочу навчальну програма спецкурсу «Моніторинг якості 
освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», авторський спецкурс 

«Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», цифровий 

інформаційно-аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях 
(компетентностях) у сфері  енергоефективності й енергозбереження в Україні: 

актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 

Україні»  (2020-2025), авторську рубрику «In focus of monitoring» («У фокусі 
моніторингу») на LMS «Профосвіта». 

Основні положення і одержані результати дисертаційної роботи, 

матеріали монографій, навчально-методичних посібників можуть бути 
використані в процесі модернізації вітчизняної системи професійної освіти, 

зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації, 

навчально-методичних центрів при розробці навчальних планів, освітніх програм 

підвищення кваліфікації, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогів 
професійної освіти, а також стати підґрунтям для проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти.  

Положення, висновки і рекомендації, розроблені на основі результатів 
дослідження успішно впроваджено в практику діяльності: НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області (довідка № 13/5-372 від 23.12.2019 р.); НМЦ ПТО 

у Сумській області (довідка № 02-15/459 від 26.12.2019р.); НМЦ ПТО у 

Полтавській області (довідка № 01/17-599 від 18.12.2020 р.); НМЦ ПТО у 
Донецькій області (довідка № 87 від 23.03.2021 р.); НМЦ ПТО у Луганській 

області (довідка № 01/146 від 27.04.2021 р.); Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (довідка № 01-09/315 від 29.12.2020 р.); ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» (довідка № 330/1 від 09.12.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що у колективній 

монографії «Створення єдиної інформаційно-комунікаційної екосистеми для 
професійного розвитку фахівців в умовах цифрової трансформації», 

опублікованій у співавторстві із Сидоренко В.В., здобувачем особисто 



 
 

досліджено роль інноваційного освітньо-цифрового середовища LMS 

«Профосвіта» у забезпеченні якості освітньої діяльності на основі цифрових 

технологій у віртуальному просторі; у роботі «Plataforma «Profosvita» como um 
ambiente educacional e digital inovador para o desenvolvimento profissional de 

especialistas» (Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, 

Anastasiia Denysova, Vira Haragirlo) особистим внеском є аналіз процедур 

моніторингу для вимірювання, відстеження та діагностування акмединаміки 
професійного розвитку фахівців професійної освіти; у науковій статті 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти 
(Сидоренко В. В., Денисова А.В., Сахно О.В., Кулішов В.С.) автором 

розроблено загальну схему формування інформаційної бази моніторингу, 

адаптовану до моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців ПО, та 

визначено систему дій щодо ефективного інформаційно-аналітичного 
забезпечення моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців; у 

цифровому інформаційно-аналітичному комплексі «Потреба у нових 

кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й 
енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (у 

рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви 

ЄС про енергоефективність в Україні»  (2020-2025) автором представлено 

узагальнені результати моніторингових досліджень потреб ринку праці в 
нових професіях, освітніх програмах і додаткових компетентностях у сфері 

енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні, методичні 
результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на 

звітних науково-практичних конференціях Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (2007-2021), Літній школі молодого науковця ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Івано-Франківськ, 

2018), І-й Усеукраїнській міжгалузевій науковій online-школі з міжнародною 

участю «Адаптивне управління в освіти: цифрові виклики: (м. Харків, 2020 р.), 
оприлюднені на науково-практичних, науково-методичних конференціях, 

спеціалізованих виставках, семінарах, майстер-класах різного рівня, зокрема: 

міжнародних: «Proceedings of the International Scientific Conference «Topical 

Issues of Science and Education» (Warsaw, Poland, July 17, 2017); «Психолого-
педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (м. Біла 

Церква, 2017 р.); «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти» (м. Біла Церква, 2018 р.); «Психолого-педагогічні аспекти 

навчання дорослих в системі неперервної освіти» (м. Біла Церква, 2019 р.); 
Міжнародне науково-педагогічне стажування (м.  ула, Республіка Хорватія, 

2020 р.); «Єдиний освітній простір: Україна-ЄС» (м. Пула, Республіка 

Хорватія, 2020 р.); «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу 
в умовах діджиталізації суспільства» (м. Біла Церква, 2020 р.); «Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 



 
 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти» (м. Біла Церква, 2020 р.); «Інноватика в сучасній освіті: Дванадцята 

міжнародна виставка» ( м. Київ, 2020 р.); «Освіта та кар’єра – 2020: 
Міжнародна спеціалізована виставка» (м. Київ, 2020 р.); «Сучасні заклади 

освіти: Міжнародна спеціалізована виставка» (м. Київ, 2021 р.); 

усеукраїнських: «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення» 

(м. Біла Церква, 2018 р.); «Впровадження освітніх інновацій у професійних 
навчальних закладах: прийоми, методи, технології» (м. Кропивницький, 2018 

р.); «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності 

працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої 
галузі» (м. Біла Церква, 2019 р.); «Професійний розвиток фахівців у системі 

освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 2019 р.); «Інноваційна 

діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку 

суспільства» (м. Біла Церква, 2019 р.); Всеукраїнський телеміст з онлайн-
трансляцією «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти: виклики, тенденції, акценти» (м. Біла Церква, 

2020 р.); Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією, (м. Біла 
Церква, 2020 р.); Освітній івент (м. Біла Церква, 2020 р.); «Адаптивне 

управління в освіти: цифрові виклики: І Всеукраїнська міжгалузева наукова 

online-школа з міжнародною участю» (м.Харків, 2020 р.); регіональних: 

науково-практичні семінари: «Компетентнісний підхід у професійній 
підготовці кваліфікованих робітників у контексті сучасних інновацій» 

(м. Ужгород, 2017 р.), «Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці 

кваліфікованих робітників» (м. Горішні Плавні, 2020 р.); «Реалізація 
перспективного педагогічного досвіду в професійній підготовці 

кваліфікованих робітників» (м. Одеса, 2020 р.), «Розвиток інноваційної 

культури педагогів у системі освіти дорослих: історія, теорія, практика» 

(м. Черкаси, 2020 р.); «Розвиток науково-методичної компетентності 
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у сучасних умовах» (м. Черкаси, 2021 р.); 

майстер-класи: «Досвід впровадження моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти у 
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» (м. Суми, 

2019 р.); «Організація моніторингових досліджень якості підвищення 

кваліфікації у контексті взаємодії зі стейкхолдерами» (м. Дніпро, 2020 р.). 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 21 
публікації автора, із них: 1 монографія (у співавторстві), 1 стаття (у 

співавторстві) у виданні, розміщеному в міжнародній наукометричній базі 

Web of Science core collection, 8 статей у провідних наукових фахових 

виданнях України у галузі педагогіки та наукових періодичних виданнях; 7 
статей і тез у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій, 1 – спецкурс, 

3 – положення, 1 – цифровий інформаційно-аналітичний комплекс. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного розділу, висновків, списку використаних 

джерел із 301 найменування (із них 26 – іноземною мовою), 6 додатків. 



 
 

Загальний обсяг роботи становить 380 сторінок. Обсяг основного тексту 

викладено на 260 сторінках. Дисертація містить 25 рисунків та 20 таблиць. 

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

стилю. Дисертація оформлена згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 

України.  

Характеристика особистості здобувача. За час роботи над 
дисертаційним дослідженням А.В. Денисова виявила високий рівень 

теоретичної і дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й 

вирішувати складні теоретико-методологічні проблеми та науково-теоретичні 
завдання, опрацювала велику кількість першоджерел, показала уміння творчо 

працювати з науковою літературою та володіння сучасними методами 

наукових досліджень.  

Дисертаційне дослідження Денисової А.В. на тему «Організаційно-
педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної 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 12 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 спеціальності 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки), 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

 

 

 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання:  

Дякуємо рецензенту Махині Тетяні Анатоліївни за якісну експертизу 

дисертації, схвальне рішення результатів дослідження Денисової А.В. 

 

Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, голова засідання:  

Переходимо до дискусії. Для участі в дискусії запрошуються всі присутні.  
 

У ході дискусії брали участь та виступили:  

Гладуш В.А., доктор педагогічних наук, професор, відмітив 

обізнаність дисертанта у питаннях дослідження, зазначив, що вихідна 

методологія правильна, визначені завдання реалізовано, мета наукового 
пошуку досягнута та запропонував ухвалити висновок про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

Острянська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент, підкреслила, 
що тема є актуальною, дисертантом досягнута мета та поставлені задачі, 



 
 

дослідження має потужний категоріальний апарат, широку джерельну базу, 

належну теоретичну новизну та практичну значущість, акцентувала увагу на 

комплексному використанні методів дослідження. 
Ануфрієва О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, звернула увагу 

на особистість здобувачки, відповідальність, старанність дисертантки, 

звернула увагу на ґрунтовне представлення результатів дослідження у 

наукових працях і заходах.  
Рожнова Т.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, підтримала дане 

дослідження, оскільки тема є актуальною, робота практикоорієнтована. 

Дисертаційна робота виконана на високому науково-теоретичному рівні, є 
самостійною, завершеною працею, що дає підстави рекомендувати її для 

подальшого захисту у разовій вченій раді.  

Рябова З.В., доктор педагогічних наук, професор, зазначила, що тема 

роботи є актуальною, написана ґрунтовно, рішення щодо затвердження  
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації заслуговує на схвалення. 

Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор, зазначила, що 
робота відповідає вимогам, має наукову новизну і практичну спрямованість. 

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. 

Мандрагеля В.А., доктор філософських наук, професор, відзначив 

актуальність дослідження, практикоорієнтованість роботи. Запропонував 
ухвалити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертаційної роботи. 

 

 
ВИСНОВОК 

 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертаційної роботи Денисової Анастасії Володимирівни на тему 

«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» 

 

Актуальність теми зумовлюється соціокультурними перетвореннями в 

суспільстві, модернізацією професійної освіти відповідно до вимог 
євроінтеграційних процесів, ринку праці та ключових стейкхолдерів, які 

закцентовують увагу на тому, що чинній системі професійної освіти бракує 

гнучкості, стандартів якості та орієнтації на потреби ринку праці, акцентують 
увагу на професійно-кваліфікаційному дисбалансі між попитом і пропозицією 



 
 

робочої сили, відсутністю у фахівців типів та рівнів навичок, необхідних 

роботодавцям. 

Переосмислення соціальної і професійної місії професійної освіти 
актуалізує необхідність змін у підготовці кваліфікованого, компетентного 

фахівця у галузі професійної освіти, забезпечення якості професійної освіти 

шляхом створення оптимальних умов та дієвих механізмів забезпечення 

державно-громадського управління та партнерства, прозорості й публічності 
прийняття та виконання управлінських рішень, розроблення відповідних 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців на рівні вітчизняних та світових стандартів якості.  
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України з тем: «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 
контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК № 

0117U002381, 2017-2021 рр.), «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної  освіти в умовах сталого розвитку» (РК № 
0121U108611, 2021 р.). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 4 від 

20.06.2017 р.) та зареєстрована на засіданні Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні 
(протокол № 5 від 27.11.2018 р.). 

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого 

отримане в дисертації. У дисертаційній роботі розроблено, теоретично 
обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні 

умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти, структурно-функціональну модель моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти; визначено й 
деталізовано факторно-критеріальні параметри моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців та оформлено їх у факторно-критеріальну 

субмодель моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 
професійної освіти. Впроваджено в систему підвищення кваліфікації 
авторський науково-методичний комплекс «Науково-методичний супровід 

моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: 

управлінський аспект». 
Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна. 

одержаних результатів полягає в тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено в 

системі підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти 
організаційно-педагогічні умови моніторингу якості (нормативно-

правові, матеріально-технічні, цифрові, науково-методичного супроводу 

та психолого-фасилітативні); розроблено, теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено структурно-функціональну модель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 



 
 

освіти; розкрито теоретичні засади моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців; схарактеризовано зміст, критерії, показники якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти у безпосередній 
кореляції із сутністю, принципами, етапами моніторингу, організованого 

для оцінки якості; визначено факторно-критеріальні параметри 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців та оформлено їх у 

факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти; з’ясовано компоненти 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О 

(методологічний, змістовий, технологічний, діагностико-результативний 
і регулятивний) у взаємозв’язку та взаємозумовленості; розроблено схему 

формування інформаційної бази моніторингу, адаптовану до моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців ПО; конкретизовано критерії 

якості освіти та освітньої діяльності щодо підвищення кваліфікації 
фахівців професійної (професійно-технічної) освіти; 

– уточнено сутність понять «моніторинг», «моніторинг в освіті», «якість 

освіти», «якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 
освіти»; «моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти», «організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців», «кваліметричний підхід», «контроль», 

«експертиза», «факторно-критеріальна субмодель моніторингу якості 
підвищення кваліфікації»; 

– подальшого розвитку набули положення щодо забезпечення якості 

підготовки компетентного, кваліфікованого, конкурентоспроможного 
фахівця професійної освіти; концептуальні засади моніторингу якості 

освіти фахівців ПО. 

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 рекомендацій, сформульованих в дисертації, їх достовірність 
забезпечені: - професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що 

сприяло реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно-

логічної схеми дослідження визначеній меті: кожний 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 відсутність академічного плагіату (ID перевірки: 1008141198, дата 
перевірки: 02.06.2021).  

Наукове значення роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 
фахівців у галузі професійної освіти, розробленні та експериментальній 



 
 

перевірці структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти.  

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 
дослідження розроблено і впроваджено в систему підвищення кваліфікації 

авторський науково-методичний комплекс «Моніторинг якості підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти: управлінський аспект», що 

включає: локальні нормативно-правові документи, які інституалізують 
моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців ПО («Положення про 

моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у БІНПО», «Положення про 

організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти», «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти», щорічні плани та циклограми моніторингу якості курсів підвищення 

кваліфікації), робочу навчальну програма спецкурсу «Моніторинг якості 
освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», авторський спецкурс 

«Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами», цифровий 

інформаційно-аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях 
(компетентностях) у сфері  енергоефективності й енергозбереження в Україні: 

актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 

Україні»  (2020-2025), авторську рубрику «In focus of monitoring» («У фокусі 
моніторингу») на LMS «Профосвіта». 

Положення, висновки і рекомендації, розроблені на основі результатів 

дослідження успішно впроваджено в практику діяльності: НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області (довідка № 13/5-372 від 23.12.2019 р.); НМЦ ПТО 

у Сумській області (довідка № 02-15/459 від 26.12.2019р.); НМЦ ПТО у 

Полтавській області (довідка № 01/17-599 від 18.12.2020 р.); НМЦ ПТО у 

Донецькій області (довідка № 87 від 23.03.2021 р.); НМЦ ПТО у Луганській 
області (довідка № 01/146 від 27.04.2021 р.); Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (довідка № 01-09/315 від 29.12.2020 р.); ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» (довідка № 330/1 від 09.12.2020 р.). 

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 

особистий внесок у них автора. Основний зміст і результати дослідження 

висвітлено у 21 публікації автора, із них: 1 монографія (у співавторстві), 1 
стаття (у співавторстві) у виданні, розміщеному в міжнародній 

наукометричній базі Web of Science core collection, 8 статей у провідних 

наукових фахових виданнях України у галузі педагогіки та наукових 

періодичних виданнях; 7 статей і тез у збірниках наукових праць і матеріалах 
конференцій, 3 – положення, 1 – цифровий інформаційно-аналітичний 

комплекс. 
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