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педагогіки, іноземної філології та перекладу ХНЕУ імені Семена Кузнеця 

Г. Ю. Кравченко на дисертацію 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;  

спеціалізація – теорія і методика управління освітою 
 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена питаннями 

забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти та освітньої 

діяльності у галузі професійної освіти, що потребує системного дослідження, 

виявлення суспільних та освітніх викликів, виконання відповідних практичних дій 

як на державному рівні, так і на рівні закладу освіти.  

Ми погоджуємося з авторкою, яка звертає увагу, що для подальшого 

забезпечення кадрового потенціалу України особливої уваги потребує саме 

розвиток професійної (професійно-технічної) освіти. У розглянутій нею 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на 

період до 2027 року зазначається, що «забезпечення якості професійної 

(професійно-технічної) освіти має відбуватися шляхом формування змісту 

професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі; 

модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, 

доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу; 

удосконалення системи підготовки педагогічних працівників у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти із залученням до освітнього процесу 

висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг; формування 

системи професійних кваліфікацій та створення єдиного освітнього 

середовища професійної (професійно-технічної) освіти». 



Ураховуючи зазначене підтвердимо висновок авторки про те, що 

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, а сам моніторинг якості буде спрямовуватися на 

оцінку потреб (очікувань) споживачів освітніх послуг, виявлення та 

відстеження тенденцій у розвитку якості освіти, встановлення відповідності й 

оцінювання ступеня і причин відхилень від цілей фактичних результатів 

освітньої діяльності, підтримку та прогностичну оцінку управлінських 

рішень, прийняття ефективних управлінських рішень на основі науково-

обґрунтованих рекомендацій та компромісного варіанту взаємодії з 

ключовими стейкхолдерами. Тобто, рецензована робота розкриває актуальні 

питання впровадження систем моніторингу якості, забезпечення відповідних 

організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти. 

Ми цілком підтримуємо точку зору авторки, яка зазначає, що для 

визначення організаційно-педагогічних умов моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти мають значення теоретичні і 

методичні засади забезпечення якості освіти, які ґрунтуються на ідеях і 

положеннях міжнародних документів та загальнодержавних, що становлять 

нормативно-правову базу професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: 

Міжнародних стандартах системи якості ISO, Стандартах якості в освіті 

(2016 р.) (Quality Standards in Education); Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку 

на період до 2030 року» (2015 р.) ( Transforming our world: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development); Стратегії розвитку професійної освіти і 

навчання ЮНЕСКО на 2016-2021 роки (2015 р.) (UNESCO TVET Strategy 

2016-2021); Середньостроковій стратегії ЮНЕСКО на 2021–2023 роки 

(2020 р.) (UNESCO-UNEVOC Medium-Term Strategy for 2021–2023); стратегії 



«Європа-2020: стратегія для розумного, сталого, всеосяжного зростання» 

(Europe-2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth), програмах 

Європейського Союзу ЕРАЗМУС+; Постановах КМУ (Деякі питання 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти (2004 р.), Законах України «Про освіту» (остання редакція – 2021 р.), 

«Про професійно-технічну освіту» (остання редакція – 2021 р.); Державних 

стандартах України (ДСТУ ISO 10004:2013. Задоволеність замовників. 

Настанови щодо моніторингу та оцінювання (2013 р.), ДСТУ ISO 9000-2001. 

Системи управління якістю: основні положення та словник (2013 р.)), 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (2015 р.); Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. (2013 р.); Стратегії розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року (2020 р.); 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників (2019 р.)) тощо. 

Аналіз педагогічної літератури засвідчив багатогранність досліджень із 

різних питань реалізації моніторингу в освітніх системах різного рівня, 

вимірювань й управління якістю освіти, технології організації та проведення 

моніторингових досліджень якості освіти тощо, який дав змогу авторці 

виокремити низку суперечностей, які підтвердили, що незважаючи на 

незаперечну цінність результатів проведених наукових досліджень, поза 

увагою залишилися важливі аспекти проблем, пов’язаних з організацією і 

проведенням моніторингу якості освіти на внутрішньому і зовнішньому 

рівнях та проблем із недостатньою розробленістю науково-методичного 

супроводу проведення моніторингу якості у галузі професійної освіти та його 

навчально-методичного забезпечення в системі підвищення кваліфікації 

фахівців професійної освіти. Ми цілком підтримуємо точку зору авторки, що 

виокремлені суперечності свідчать про те, що в умовах сьогодення виникає 

нагальна потреба у визначенні організаційно-педагогічних умов моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти та в 



розробленні й обґрунтуванні структурно-функціональної моделі моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 

Отже, актуальність дослідження не викликає сумнівів, тема 

дисертаційного дослідження А. В. Денисової є актуальною і своєчасною. 

Дисертаційне дослідження має зв’язок з науковими програмами, 

планами, темами. 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.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. У дисертаційному 

дослідженні А. В. Денисової визначено науковий апарат: сформульовано 

мету, яка знайшла декомпозицію у сімох завданнях, виділено об’єкт, предмет 

дослідження. На наш погляд, авторкою здійснено коректний підбір 

загальнонаукових методів дослідження, що сприяли досягненню мети та 

вирішенню завдань дослідження. Їх виділення, обґрунтування, доцільність й 

логічність використання вказують на наукову зрілість здобувачки. 

Аналізуючи зміст дисертаційного дослідження, можна дістатися 

висновку, що отримані результати та висновки, які сформульовані у 

дисертації й положення, що виносяться на захист, є достатньо 

обґрунтованими, мають логіку формулювання. Достовірність їх 

підтверджено результатами експериментальної перевірки та здійсненою їх 



достатньою апробацією. Матеріали дисертаційного дослідження 

обговорювалися й одержали позитивну оцінку 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 освіті: цифрові виклики: (м. Харків, 2020 р.). 

Основні результати дослідження відображено в 21 публікації (13 – 

одноосібних), 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. 

Підкреслимо, що отримані наукові продукти успішно впроваджуються 

в практику діяльності: НМЦ ПТО у Дніпропетровській області; НМЦ ПТО у 

Сумській області; НМЦ ПТО у Полтавській області; НМЦ ПТО у Донецькій 

області; НМЦ ПТО у Луганській області; Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України; ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД». Впровадження 

засвідчується відповідними довідками. 

Рецензоване дисертаційне дослідження А. В. Денисової відрізняється 

ґрунтовністю та логікою викладення матеріалу. Так, робота складається з 

анотацій, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаних джерел. Дослідження містить таблиці, 

рисунки, додатки. Як позитивне, можна виділити зроблений у дисертації 

А. В. Денисової ретельний реферативний огляд наукових джерел (авторкою 

проаналізовано 301 джерело із них 26 – іноземними мовами). 



Зазначимо, що розділи рецензованої дисертації у повній мірі описують 

результати наукових пошуків авторки й розкривають зміст розв’язання 

виділених на початку дослідження завдань.  

Наукова новизна та достовірність одержаних результатів 

дисертаційного дослідження. До найголовніших наукових результатів, що 

отримано дисертанткою особисто, можна віднести те, що уперше теоретично 

обґрунтовано та експериментально перевірено в системі підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти організаційно-педагогічні умови 

моніторингу якості; розроблено, теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено структурно-функціональну модель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти. Крім того, на наш погляд, заслуговує на схвалення обґрунтовані 

авторкою зміст, критерії, показники якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної освіти у безпосередній кореляції із сутністю, принципами, 

етапами моніторингу, організованого для оцінки якості, які мають 

відображення у авторській структурно-функціональній моделі моніторингу 

якості підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти. 

Підкреслимо, що нам імпонує здійснення уточнення ключових 

дефініцій дослідження. Акцентуємо, що серед найважливіших отриманих 

результатів дослідження, на наш погляд, є визначення факторно-

критеріальних параметрів моніторингу якості підвищення кваліфікації 

фахівців, які було оформлено у факторно-критеріальну субмодель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти. 

Значення отриманих результатів для науки і практичного їх 

використання. Матеріали та результати дисертаційного дослідження мають 

певну наукову і практичну цінність. Необхідно зазначити, що наукові 

здобутки дисертантки, зокрема ті, що були зазначені вище, дали змогу 

розробити структурно-функціональну модель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти, здійснити описання 



процедури розроблення й використання кваліметричного інструментарію та 

створити факторно-критеріальну субмодель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 

Підкреслимо, що заслуговує на схвалення розроблення й упровадження 

в практику діяльності авторського науково-методичного комплексу 

«Моніторинг якості підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти: 

управлінський аспект»; авторського спецкурсу «Моніторинг якості освіти в 

контексті взаємодії зі стейкхолдерами»; цифрового інформаційно-

аналітичного комплексу «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); 

авторської рубрики «In focus of monitoring» («У фокусі моніторингу») на 

LMS «Профосвіта». 

Нам подобається здійснений А. В. Денисовою ґрунтовний аналіз 

категоріального апарату дослідження. Зокрема, автором проаналізовано 

сутність поняття «якість» (С. 43-44), «якість освіти» (С. 45-50; С. 57), 

«кваліметричний підхід» (С. 53), «підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти» (С. 65), «якість підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти» (С. 82), «моніторинг» (С. 88-89), «моніторинг в освіті» 

(С. 90-92), «моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти» (С. 113-115), «організаційно-педагогічні умови 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців» (С. 138), «контроль» 

(С. 97), «експертиза» (С. 213-214), «факторно-критеріальна субмодель 

моніторингу якості підвищення кваліфікації» (С. 188). Такий підхід вказує на 

глибоке розуміння авторкою досліджуваного процесу. 

Також позитивним у дослідженні є те, що авторка для запобігання 

термінологічної плутанини, у з’ясуванні сутності необхідних для 

моніторингу якості понять, на основі проведеного аналізу, здійснила 

розмежування основних дефініції «інформаційно-аналітична діяльність 



(ІАД)», «інформаційно-аналітична система (ІАС)», «інформаційно-

аналітичне забезпечення (ІАЗ)», «інформаційно-аналітична технологія» 

(ІАТ). Дисертантка у роботі представила авторське бачення формування 

інформаційної бази моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців 

професійної освіти. 

Як вагоме надбання, необхідно відмітити виокремлення організаційно-

педагогічних умов моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі професійної освіти, які було систематизовано та розподілено на 

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

супроводу та психолого-фасилітативні  групи (С. 138-153). 

Аналізуючи роботу, підкреслимо, що нам імпонує моделювання, яке 

здійснено авторкою. Для цього А. В. Денисова проаналізувала основні 

процеси управління педагогічною взаємодією, виокремила особливості та 

обґрунтувала етапи процесу моделювання. Унаслідок чого було утворено 

структурно-функціональну модель моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти (Рис. 2.6., С. 162). Модель включає 

взаємозалежні і 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.  

Ми цілком погоджуємося із висновком, який отримано 

А. В. Денисовою, що основними перевагами структурно-функціональної 

моделі є: швидке реагування на кон’юнктуру ринку у сфері маркетингу 

освітніх послуг; можливість підвищення кваліфікації за індивідуальною 

освітньою траєкторією з урахуванням потенційних можливостей, 

професійних потреб, стилю навчання; забезпечення широких можливостей 

для безперервного навчання шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти; інтеграція освітнього процесу, науки і виробництва; 

залучення висококваліфікованих працівників виробництва і сфери послуг, 



роботодавців і ключових стейкґолдерів; взаємодія і співробітництво на 

засадах науково-методичного менеджменту; перманентне вимірювання й 

оцінювання професійної акмединаміки фахівців. Крім того, на наш погляд, 

заслуговують на увагу визначені авторкою функції моніторингу якості 

освітнього процесу (зокрема підвищення кваліфікації фахівців) у закладі 

професійної освіти (С. 181-182) та етапи проведення моніторингу (Рис. 2.7., 

С. 177). 

Необхідно підкреслити, що А. В. Денисовою розроблено та теоретично 

обґрунтовано важливість використання факторно-критеріальної субмоделі 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти, яка побудована на кваліметричних засадах (Табл. 2.1., С. 190-194). 

Доведено, що важливого значення набуває мережева взаємодія яка 

розглядається як система горизонтальних і вертикальних зв’язків, що забезпечує 

доступність якісної освіти для всіх суб’єктів освітнього процесу, варіативність 

освіти, відкритість освітніх організацій, безперервний професійний розвиток 

професіоналізму діяльності і професіоналізму особистості педагогів професійної 

освіти (Рис. 2.8., С. 196). 

Окремого розгляду заслуговує організація й методика проведення 

педагогічного експерименту щодо перевірки ефективності організаційно-

педагогічних умов і структурно-функціональної моделі моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців професійної освіти. Авторкою здійснено 

грамотне розроблення програми дослідження, виділення мети та завдання, 

вибрано необхідний методичний інструментарій. Підкреслимо, як позитивну 

рису проведеного дослідження, це те, що для забезпечення 

репрезентативності вибірки до експерименту були залучені на різних етапах 

експерименту взяли участь 4097 осіб, із них – 3749 слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, 349 осіб – директори і заступники директорів 

закладів професійної освіти. Окремі аспекти моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців ПО, зокрема показники зовнішнього моніторингу, 

досліджувались на базі навчально-методичних центрів професійної освіти у 



Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Рівненській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Херсонській 

та НМК у м. Київ. Вибірка представляє навчально-методичні центри 

професійної освіти із різних регіонів України, основні групи учасників 

освітнього процесу. Має достатню їх кількість. Отже, вибірка є 

репрезентативною. Унаслідок застосування факторно-критеріальної 

субмоделі моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти були отримані дані, які інтерпретувалися, 

узагальнювалися. На цій основі робилися висновки. Зазначимо, що 

результати експериментальної роботи, опис критеріїв і показників змін, що 

відбулися під час проведення педагогічного експерименту вказує на 

ефективність визначених організаційно-педагогічних умов та створеної 

структурно-функціональної моделі моніторингу якості підвищення 

кваліфікації фахівців професійної освіти. Тобто, результати описані 

ґрунтовно, їх достовірність та валідність було підтверджено за допомогою 

критерію однорідності χ
2
-Пірсона. Представлені результати підтверджують 

об’єктивність оцінок якості та значимість означеного напряму діяльності для 

координування системи управління та постійного покращення якості освітніх 

послуг, дозволяють виокремити проблемні питання та визначити «точки 

зростання» якості. Зазначене підкреслює ефективність, дієвість та 

результативність субмоделі, розробленої авторкою. 

Отже, відповідність дисертаційного дослідження чинним вимогам 

не викликає сумнівів. Акцентуємо, що під час оцінки змісту і 

завершеності роботи можна зробити висновок, що стан розв’язання 

проблеми визначення ефективності організаційно-педагогічних умов 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти та описання отриманих результатів відповідає чинним вимогам до 

написання дисертацій на отримання наукового ступеня доктора філософії 



галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю 011 – освітні, 

педагогічні науки; спеціалізація – теорія і методика управління освітою. 

Також, зазначимо, що робота перевірена за допомогою автоматизованої 

системи, яка підтвердила відсутність академічного плагіату. 

Дискусійні положення та певні зауваження щодо дисертаційної 

роботи. Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження А. В. Денисової, 

звертаємо увагу на деякі дискусійні питання. 

1. У роботі авторкою у Розділі 1, п.1.2 розглядаються такі поняття, 

як: «моніторинг в освіті»; «моніторинг якості освіти»; «моніторинг в системі 

підвищення кваліфікації»; «моніторинг якості підвищення кваліфікації»; 

«моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

освіти». На нашу думку, авторці доцільно було б у вигляді таблиці надати 

характеристику співвідношення характерних ознак зазначених понять. На 

наш погляд, це підсилило б теоретичну значущість роботи.  

2. У роботі розкрито теоретичні засади моніторингу та звернено увагу 

на контроль і експертизу. На наш погляд, якщо б автор надав би порівняльну  

характеристику моніторингу, контролю і експертизі, визначив, що робить 

його відмінним від контролю та педагогічної експертизи. Це було б більш 

переконливішим та довело б переваги моніторингу в системі підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі професійної освіти. 

3. У роботі авторка у Розділі 2 на С. 175 зазначає, що «закономірність – 

це сукупна дія багатьох законів, що конкретизують, наповнюють певним 

змістом закономірність розвитку природи і суспільства. Закономірність 

визначає тенденції розвитку та може описуватися аналітичними та 

емпіричними рівняннями». На наш погляд, теоретичну обґрунтованість 

роботи підсилило б розкриття тенденцій розвитку управління професійною 

освітою в ринкових умовах, а саме надання характеристики екстенсивного 

(залучення додаткових ресурсів, так як показниками екстенсивного розвитку 

є кількісні показники використання ресурсів) та інтенсивного (використання 

більш ефективних засобів освітньої діяльності, технологій і процесі) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F


розвитку, які безпосередньо спрямовують розвиток системи післядипломної 

освіти, у тому числі системи підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти. 

4. Авторкою у Розділі 2 розкриваються організаційно-педагогічні 

умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної освіти, які систематизовано та розподілено на нормативно-

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

психолого-фасилітативні групи. На с 224, табл. 3.8 подано авторське 

узагальнення характеристики рівнів за показником «якість освітньої 

діяльності на курсах підвищення кваліфікації». Постає питання: Чому 

авторка у дослідженні не визначає однією з організаційно-педагогічних умов 

– умову освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації, зокрема 

навчально-методичний супровід забезпечення якості надання освітніх 

послуг? Так як відомо, що підвищення кваліфікації організовувалося як 

безперервний процес, основними компонентами якого завжди була курсова 

підготовка, міжкурсова методична робота, самоосвіта, між якими 

встановлювався органічний взаємозв’язок. 

5. У роботі широко представлений аналіз результатів оцінювання рівня 

якості підвищення кваліфікації за параметрами та факторами, але хотілося б 

побачити більше анкет, що підсилило б, на нашу думку, зміст роботи. 

Висловлені зауваження носять рекомендаційний характер і не 

впливають на загальну позитивну оцінку проведеного А. В. Денисовою 

дисертаційного дослідження. 

Загальна оцінка дисертації, висновок про відповідність дисертації, 

встановленим вимогам та можливість присудження наукового ступеня.  

Дисертація А. В. Денисової 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; спеціалізація – теорія і методика управління освітою, є цілісним,  



самостійним, завершеним науковим дослідженням, має наукову, практичну 

цінність, є актуальним. За змістом, якістю, обсягом, повнотою викладення 

основних результатів, які є достовірними, можна зробити висновок, що 

дисертація А. В. Денисової відповідає чинним вимогам, зокрема 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 «Тимчасового порядку присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про присудження ступеня доктора 

філософії», а її автор, Денисова Анастасія Володимирівна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 -  освітні, педагогічні науки.

Офіційний опонент,

Ганна КРАВЧЕНКО


