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спец�ал1зац�я - теор�я 1 методика управшння осв1тою 

Актуальність теми дисертаційного досшдження обумовлена 

питаннями, що спрямовані на дослідження демократичних перетворень, які 
. . . . . 

зумовлюють змшу прюритетш в сучасному суспшьств1, вимагають наукового 

пошуку нових, ефективних механізмів управління, зокрема 1 системою 

позашкільної освіти, які сприяли б відповідним змінам як у людських 

відносинах, так і розвивали б вміння успішності життєдіяльності особистості. 

Ми погоджуємося з автором, який зазначає, в умовах реформування 

національної освіти пріоритетними є такі напрями, як: перебудова системи 

управління закладами позашкільної освіти, пщвищення ефективності 

управшння закладами позашкільної освпи шляхом демократизації, 

розбудови системи якості позашкільної освіти, її вимірюваність, набуття 

здобувачами освпи життєвих компетентностей через створення та 

впровадження ефективних сучасних освітніх проєктів, розроблених 1з . 

урахуванням найновіших досягнень науки соц�ального управшння та 

педагогічного менеджменту. Враховуючи зазначене підтвердимо висновок 

автора про те, що управління закладами позашкільної освіти на сучасному 

етапі розвитку суспільства передбачає визнання необхідності створення 

нової, сучасної, цілісної системи проєктного управління на різних рівнях 

позашкільної освіти з метою сталого її розвитку як важливого структурного 

складника системи освіти України. Від сучасності, актуальності та дієвості 

цієї системи багато в чому залежить доступність позашкільної освіти, її 

відповідність осв1тюм, культурним, духовним потребам та запитам 



плану Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України в межах науково-дослідної роботи «Підготовка 

конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (державний 

реєстраційний номер РК 011U002378). Тему дисертаційної роботи 

затверджено на засіданні вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України (протокол № 9 від 20 грудня 2017 р.) та узгоджено в 

бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та 

психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 26 листопада 2019 р.). 

Ступінь обrрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. У дисертаційному 

дослідженні Г. А. Шкури визначено науковий апарат: сформульовано мету, 

яка знайшла декомпозицію у чотирьох завданнях, виділено об'єкт, предмет 

досшдження. На наш погляд, автором здійснено коректний підбір 

загальнонаукових методів дослідження, що сприяли досягненню мети та 

вирішенню завдань дослідження. Їх виділення, обrрунтування, доцільність й 

логічність використання вказують на наукову зрілість здобувача. 

Аналізуючи зміст дисертаційного дослідження, можна д1статися 

висновку, що отримаю результати та висновки, яю сформульовані у 

дисертації й положення, що виносяться на захист, є достатньо 

обrрунтованими, мають лог.1ку формулювання. Достовірність їх 

шдтверджено результатами експериментальної перевірки та здійсненою їх 

достатньою апробацією. Так, основні положення, висновки й результати 

дослщження обговорено на міжнародних і всеукраїнських науково

практичних конференціях 1 семшарах. Матеріали дисертаційного 

дослщження обговорювалися й одержали позитивну оцшку на засщаннях 

кафедри менеджменту освпи та права Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2017-

2021 р р). 

Основні результати дослщження відображено в 15 публікаціях ( 5 -

одноосібних), серед них: 1 стаття у зарубіжному науко метричному виданні; 

З статті у провідних наукових фахових виданнях У країни в галузі педагогіки 



населення. Тобто, рецензована робота звертає увагу на актуальні питання 

управління проектною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

Ми цілком підтримуємо точку зору автора, який зазначає, що 

прийнятrя Верховною Радою УІ<раУни 05 вересня 2017 р. нового Закону 

України «Про освіту», який визначає стратегію розвитку освіти в цілому та її 

структурних складників і рівнів, впливає на зміну стратегічних орієнтирів, 

які чітко визначені Конституцією України, законами України «Про освіту» і 

«Про позашкільну освіту», Указом Президента України «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей 

та МОЛОДІ». 

Аналіз педагогічної літератури засвідчив багатогранність досліджень із 

р1зних питань позашкільної освіти та діяльності закладів позашкільної 

освіти, ЯІ<ИЙ дозволив автору виокремити низ1<у суперечностей, які 

підтвердили, що незважаючи на незаперечну цінність результатів проведених 

нау1<0вих досліджень, поза увагою залишилися важливі аспе1аи теорети1<0-

методичного та практичного розроблення проблеми управління закладами 
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позашюльно1 осв1ти, з використанням сучасних моделеи управшння 1х 

проектною діяльністю. 

Отже, підкреслимо як позитивне, зроблений в дисертації Г. А. Шкури 

ретельний реферативний огляд наукових джерел (автором проаналізовано 

189 джерел із них 8 іноземними мовами). 

Зазначимо, що а1стуальність роботи підсилюється й низкою виділених 

суперечностей, які зазначені у роботі. Ми цілком підтримуємо точку зору 

автора, що виокремлені суперечності свідчать про те, що в умовах 

сьогодення виникає гостра потреба в розробці й обrрунтуванні комплексної 

моделі управління nроє1стною діяльністю заЮІаду позашкільної освіти та 

технології її застосування. 

Таким чином, актуальність дослідження не викликає сумнівів, тема 

дисертаційного дослідження Г. А. Шкури є актуальною і своєчасною. 

Дисертаційне дослідження має зв' язок із науковими програмами, 

планами, темами. Наукове дослідження виконано відповідно до тематичного 



та наукових періодичних виданнях; 2 статті та тези у збірниках наукових 

праць і матеріалах І<онференцій. Автором розроблено вісім навчальних 

програм 1з позашкільної осв1ти, яю мають гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науr<и України» та рекомендовано до :використання в 

закладах позашкільної освіти. 

Підкреслимо, що отримані наукові продукти успішно впроваджуються 

в практику управлінської діяльності закладів позашкільної освіти, Зокрема 

відбулося впровадження в освітній процес Українського державного центру 

позашкільної освіти, Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, Комунальної організації центру творчості дітей 

та юнацтва «llіевченківець» м. Києва, Харківського державного будинку 

художньої та технічної творчості, Комунального закладу Сумської обласної 

ради - обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю, Кам'янець-Подільського центру дитячої та юнацької творчості. 

Впровадження засвідчується відповідними довідками. 

Рецензоване дисертаційне дослідження Г. А. Шкури відрізняється 

rрунтовністю та логікою викладення матеріалу. Так, робота складається з 

анотацій, вступу, трьох розділів, висновків до 1южноrо з них, загальних 

висновюв, списку використаних джерел. Дослідження містить таблиці, 

рисунки, додатки. 

Зазначимо, що розділи рецензованої дисертації у повній мірі описують 

результати наукових пошуків автора й розкривають зміст розв'язання 

виділених на початку дослідження завдань. 

Наукова новизна та достовірність одержаних результатів 

дисертаційного дослідження. До найголовніших наукових результатів, що 

отримано дисертантом особисто, можна віднести те, що уперше розроблено 

та теоретично обrрунтовано комплексну модель управління проєктною 

діяльністю закладу позаш1сільної освіти та технологію її використання. Крім 

того, на наш погляд, заслуговує на схвалення обrрунтовані автором шість 

інформаційно-аналітичних систем, які подано в табличному процесорі Excel. 

Сама інформаційно-аналітична система rрунтується на факторно-



критер1альних субмоделях, що мають кількісні показники. А розроблені 

автором кваліметричні програмні засоби в табличному процесорі Excel, 

необхідні для вивчення важливих складових проєктної діяльності. 

Підкреслимо, що нам імпонує здійснення уточнення ключових 

дефініцій дослідження. Акцентуємо увагу, що серед найважливіших 

отриманих результатів дослідження, на наш погляд, є описання процедури 

розробки та використання кваліметричного інструментарію в педагогічних 

дослідженнях та виокремлення механізмів створення комплексної моделі 

проєктної діяльності закладу позашкільної 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 дисертанта, зокрема т1, що були зазначені вище, дали змогу 

розробити комплексну модель управління проєктною діяльністю закладу 

позашкільної освіти. Модель було адаптовано до практики шляхом розробки 

технології її використання. 

Підкреслимо, що заслуговує на схвалення розроблення й упровадження 

в практику діяльності закладів позашкільної освіти методичних рекомендацій 

щодо застосування комплексної моделі управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти. 

Нам подобається здійснений Г. А. Шкурою грунтовний анал1з 

категоріального апарату дослідження. Зокрема, автором проаналізовано 

сутність поняття «управління» (С. 40), <<розвитою> (С. 48), «управління 

розвитком закладу освпи» (С. 49). На підставі узагальнення сутнісних 

характеристик зазначених понять, автором було уточнено понятгя 

«управління закладом позашкільної освіти» (С. 56), «проєктна діяльність 

закладу позашкільної освіти» (С. 72), «рівень реалізації проєкту в закладі 

позашкільної освіти». Такий підхід вказує на глибоке розуміння автором 

досліджуваного процесу. Також позитивним у дослідженні є те, що з метою 

визначення стану управління проєктною діяльністю закладу позашкільної 

освіти, автором було здійснено опитування, в якому взяли участь директори 



ЗПО державної форми власності; директори ЗПО, що фінансуються з 

обласних бюджетів; директори ЗПО, що фінансуються з міських бюджетів; 

директори ЗПО, що фінансуються з бюджетів територіальних громад. 

Опитування 53 респондентів із усіх регіонів України дало можливість автору 

встановити, що більшість 1серівників ЗПО розуміють значения проєктних 

технологій для розвитку закладу (78% ). За результатами опитування автором 

встановлено той факт, що 84% керівнюсів ЗПО вказали, що в керованих ними 

закладах впроваджуються лише проєкти, які розробляють вихованці, учні, 

слухачі під керівництвом педагогічних працівників, а у більшості закладів не 

розробляються та не впроваджуються проєкти, які спрямовані на розвиток 

закладу, на вдосконалення системи управління ним. На підставі цього 

Г. А. Шкура довів ефективність поступового переходу вщ системи 

управління глобальними проє1стами до управління проєктами локального 

характеру. Автор стверджує, що саме проєкти для вирішення локальних 

проблем є найбільш популярними та дієвими в закладах позашкільної освіти. 

Тому, все більшого значення набувають не стільки довготривалі освітні 

проєкти, скільки розроблення та реалізація освітніх проєктів, основна мета 

яких спрямована саме на оперативне вирішення тих чи інших конкретних 

«точкових» управлінських проблем, створення принципово нових форм та 

елементів освітнього процесу (С, 80). 

Аналізуючи роботу, підкреслимо, що нам імпонує моделювання, я1се 

здійснено автором, зокрема визначення, що основними складовими 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО є базові 

концепти. Для цього Г. А. Шкура проаналізував різні підходи дослідників 
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щодо визначення термшу «концепт», якии отримує досить р1зю, часом 

1сардинально відмінні дефініції (С. 87-88). Унаслідок чого автором було 

утворено комплексну модель управління проєктною діяльністю закладу 

позашкільної освіти (Рис. 2.1., С. 89; Додаток С, С. 290). Основними 

концептами комплексної моделі управління проектною діяльністю ЗПО 

дисертантом визначено таю: цільовий; теоретичний; змістовий; 

технологічний; результативно-рефлексивний. Як вагоме надбання, необхідно 



вщм�тити, що для підтвердження ефективності комплексної модеш 

управління проєктною діяльністю ЗПО, доцільним є розроблення автором 

кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей для кожного концепту, 

які є інструментарієм моніторингу, що проводиться під час здійснення 

проєктної діяльності в ЗПО (С. 102; рис. 2.2, С. 103). 

Ми цілком погоджуємося із висновком, який отримано Г. А. Шкурою, 

що моделювання процесу управління проєктною діяльністю ЗПО дає змогу 

вирішити завдання оперативного отримання об'єктивної інформації про 

наявні проблеми в діяльності ЗПО, які теоретично можуть бути вирішені за 

допомогою проектного менеджменту; аналізу оперативної інформації про 

існуючий стан ЗПО, шляхом проведення SWОТ-аналізу та опрацювання 

отриманих експертних даних, за допомогою відповідної інформаційно

аналітичної системи; прийняття управлінських рішень щодо розроблення та 

реалізації проектів, спрямованих на розвиток ЗПО; управлінського супроводу 

проєктної діяльності ЗПО; визначення готовності педагогічного колективу 

ЗПО до інноваційної діяльності; формування інноваційного середовища в 

зпо. 

Крім того, на наш погляд, заслуговують на увагу висновки автора, що 

для практичного застосування комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю в ЗПО, необхідно розробити технологію її використання, де 

предметом управління проєктною діяльністю ЗПО буде визначено позитивну 

динаміку змін у його роботі, яка буде відслідковуватися, а завданнями 

управління проектною діяльністю ЗПО буде визначено досягнення сталого 

спрямованого розвитку закладу, за рахунок шдсилення цшеспрямованост1 

управління проєктною діяльністю та підвищення здатності керівників ЗПО 

приймати рішення щодо розвитку закладу, за допомогою технологій 

проєктного менеджменту. 

Необхідно підкреслити, що автором розроблено та теоретично 

обrрунтовано алгоритм дій щодо практичного використання комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю в ЗПО, який складається з восьми 

етапів: вивчення досвіду здійснення проектної діяльності в ЗПО; визначення 



кроків для використання моделі; розроблення нормативно-регламентної бази; 

створення офісу проєктів; створення інформаційної системи управління 

проєктами; практичної апробації моделі та запуск її на повну потужність. 

Обrрунто:ваним у дослідженні є те, що кро1си не обов' яз1со:во можуrь буrи 

послідовними, але обов' язково повинні бути всі виконані. Підкреслимо, що 

заслуговує на схвалення авторська методика використання. інформаційно

аналітичних систем та розроблений алгоритм упровадження моніторИнгу в 

управління проєктною діяльністю в ЗПО (рис. 2.35, С. 153). 

Окремого розгляду заслуговує організація й методика проведення 

педагогічного експерименту щодо перевірки ефективності комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю ЗПО та її вплив на розвиток 

організації. Автором здійснено грамотне розроблення програми дослідження, 

виділення мети та завдання, вибрано необхідний методичний інструментарій. 

Педагогічний експеримент містив чотири етапи: підготовчий, проведення 

констатуючого експерименту, проведення формуючого експерименту та 

проведення контролюючого експерименту. Підкреслимо, як позитивну рису 

проведеного дослідження, що для забезпечення репрезентативності вибірки 

до експерименту були залучені комплексні ЗПО різних міст із Сумської, 

Харківської, Хмельницької областей та міста Києва. У сього до експерименту 

були залучено 6 керівників, 20 гурт1<ів і творчих об'єднань, 185 педагогічних 

працівників, 480 учнів і 511 батьків учнів. Вибірка представляє різні типи 

ЗПО різних регіонів України, основні групи учасників освітнього процесу. 

Має достатню їх кількість. Отже вибірн:а є репрезентативною. 

На особливе схвалення заслуговують створені автором офіси проєктів, 

які виконують такі завдання, як: приведення тенденцій проєктної діяльності 

закладу позашкільної освіти у відповідність до нормативних вимог; 

розроблення інструментарію у вигляд� квал1метричних факторно

критеріальних субмоделей, на основі яких створюються інформаційно

аналітичні системи, в табличному процесорі Excel, за допомогою яких 

відбуваються автоматичні обчислення та будуються необхідні діаграми й 

графіки. Унаслідок застосування кваліметричних факторно-критеріальних 



субмоделей автором були отримаю даю, ЯКІ штерпретувалися, 

узагальнювалися. На цій основі робилися висновки. Зазначимо, що 

результати експериментальної роботи, опис критеріїв і показників змін, що 

відбулися в ході використання комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО вказують на ефективність застосування моделі. Отже, 

зазначене підкреслює ефективність, дієвість та результативність розробленої 

автором моделі. Слід відзначити, що складові комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю в закладІ позашкільної освІти можуть бути 
. . . . 

використаю як шструменти моюторингу та анал1зу якостІ освІтнього 

процесу, процесу проєктної діяльності та процесів управління. 

Отже, відповідність дисертаційного дослідження чинним вимогам 

не викликає сумнівів. Акцентуємо, що шд час оці11ки змісту і 

завершеності роботи можна зробити висновок, що стан розв'язання 

проблеми управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти та 
. . . 

описання отриманих результат1в вщповщає чинним вимогам до написання 

дисертацій на отримання наукового ступеня доктора філософії галузі знань 

01 «Освітаіllедагогіка», за спеціальністю 011 - освітні, педагогічні науки; 

спеціалізація - теорія і методика управління освітою. 

Також, зазначимо, що робота перевірена за допомогою автоматизованої 
. . . . . 

системи, яка шдтвердила вщсуrш.сть академ1чного плаг�ату. 

Дискусійні положення та певні зауваження щодо дисертаційної 

роботи. Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Г. А. Шкури, 

звертаємо увагу на деякі дискусійні питання. 

1. Вважаємо, що автору варто було б зробити анал1з закордонного 

досвщу з теоретичних та практичних аспектів управління проектною 
. . 

ДlЯЛЬНlСТЮ. 

2. В Розділі 1 на С. 42 автор зазначає, що важливим етапом розвитку 

управління позашкільним освітнім процесом є створення моделі управлінської 

системи закладу позашкільної освіти. Подає аналіз наукових досліджень 
. . . . . . 

цього питання, визначає р1вю управшння, яю можуть виступати як 1єрарх1чна 

система, розкриває принципи, функції тощо. На наш погляд, теоретичну 



значущість роботи, підсилило б розроблена або узагальнена автором схема 

моделі уnравлінсько1 системи заrшаду позашкільно1 освіти. 

З. У роботі автором rрунтовно описується проєктна діяльність закладу 

позашкільної освіти. Вважаємо, що доцільно було б надати порівняльну 

характеристику функцій традиційного та проєктного менеджменту. На наш 

погляд, це було б більш переконливішим та довело б переваги проєктного 

менеджменту для використання його у ЗПО. 

4. Автором у науковій новизні зазначено, що уточнено сутність 

поняття <<рівень реалізації проєкту в закладі позашкільної освіти». У ході 

аналізу теоретичних аспектів дослідження, не зрозумілим є те, який рівень 

автор має на увазі? На наш погляд, визначення та уrочнення поняття «рівень 

реалізації проєкту в закладі позаш1сільної освітю> потребує більшої 

І<онкретизації. 

5. У дисертаційному дослідженні, у Розділі 2 Комплексна модель 

управління проектною діяльніст10 за1шаду позашкільно1 освіти, автор надає 

характеристику комплексної моделі, але не достатньо розкриває її 

особливості. Тому виникає питання: Чому саме модель є комплексною? 

У чому її відмінності від звичайної моделі? 

Висловлені зауваження носять рекомендаційний хара1стер і не 

впливають на загальну позитивну оцінку проведеного Г. А. Шкурою 

дисертаційного дослідження. 

Загальна оцінка дисертації, висновок про відповідність дисертації, 

встановленим вимогам та можливість присудження наукового ступеня. 

Дисертація Г. А. Шкури на тему «Управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти», поданої на здобугтя наукового ступеня 

доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 -

освітні, педагогічні науки; спеціалізація - теорія і методика управління 
' ' , • v ' 

осв1тою, є цш1сним, самост1иним, завершеним науковим дослщженням, має 

наукову, пра1\Тичну цінність, є актуальним. За змістом, якістю, обсягом, 

повнотою викладення основних результатів, які є достовірними, можна 

зробити висновок, що дисертація Г. А. Шкури відповідає чинним вимогам, 



зокрема Порядку шдготовки здобувачів вищої осюти 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, Шкура Геннадій АнатоЛійович, 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії галузі знань 

О 1 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю О 11 - освітні, педагогічні науки. 

нна КРАВЧЕНКО 


