
Спеціалізованій вченій раді
ДФ 26.455.013 ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»

ВІДГУК
офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора, ректора 
Полтавського національного педагогічного університету імені

В. Г. Короленка М. В. Гриньової
на дисертацію Шкури Геннадія Анатолійовича на тему «Управління 

проектною діяльністю закладу позашкільної 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 зумовлено 
реформуванням освіти України й, у зв’язку із цим, підвищеною увагою до 
питань об’єктивного аналізу діяльності закладів освіти. Зокрема, освітні 
трансформації, які спрямовані на демократизацію та інтеграцію у 
європейське освітнє середовище, обґрунтовують зміни в місіях і візіях 
закладів освіти, у т. ч. й позашкільних. Зазначене вимагає пошук нових 
механізмів управління такими закладами на основі розробки актуальних 
освітніх послуг та забезпечення стабільного попиту на них.

Нам імпонує проведений аналіз офіційних статистичних джерел, який 
дозволив Г. А. Шкурі. Саме це дозволило зробити обґрунтований висновок, 
щодо залучення великої чисельності дітей та молоді до здобуття 
позашкільної освіти для реалізації їх здібностей у сфері освіти, науки, 
культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття 
первинних професійних компетентностей, соціалізації та подальшої 
самореалізації. Взагалі, у наслідок аналізу наукової літератури та певних 
офіційних джерел, засвідчено, що питанням управління позашкільною 
освітою на основі проектних технологій приділено недостаню увагу з боку 
науковців. Автор вказує на дефіцит праць, які б розкривали технологію 
використання проектних технологій в діяльності закладу позашкільної 
освіти. Також, підкреслює, що майже немає розробленої методики 
дослідження впливу проектної діяльності закладу на його розвиток та 
показники якості наданих освітніх послуг, динаміку контингенту вихованців, 
учнів і слухачів. Аналізуючи сучасний стан досліджуваного питання 
Г. А. Шкура формулює низку суперечностей, на розв’язання яких й 
спрямовано дисертаційне дослідження.



Ми цілком погоджуємося із дисертантом, який зазначив, що в умовах 
реформування національної освіти пріоритетними є такі напрями: перебудова 
системи управління закладами освіти, підвищення ефективності управління 
закладами освіти шляхом демократизації, розбудови системи якості 
позашкільної освіти, її вимірюваність, набуття здобувачами освіти життєвих 
компетентностей, створення ефективних сучасних освітніх проектів, 
розроблених із врахуванням найновіших досягнень науки соціального 
управління та педагогічного менеджменту, що в свою чергу вимагає 
розроблення нових підходів до проектної діяльності закладу освіти та 
підвищення компетентності управлінців усіх рівнів.

Отже, робота безпосередньо розкриває актуальні питання управління 
проектною діяльністю закладу позашкільної освіти та орієнтує на те. Що в 
умовах сьогодення це є дієвим механізмом забезпечення успішності закладу. 
Також, як позитивне, підкреслимо зроблений в дисертації Г. Шкури 
ретельний реферативний огляд наукових джерел (автором проаналізовано 
189 найменувань першоджерел, з яких 8 іноземною мовою).

Таким чином, актуальність дослідження не викликає сумнівів, 
дисертаційне дослідження Г. А. Шкури є актуальним і своєчасним.

Дисертаційне дослідження має зв'язок з науковими програмами, 
планами, темами, воно виконано згідно до тематичного 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 2017р.) 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 обґрунтованості 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 
дослідження. Автором успішно розв’язано поставлені завдання й 
представлено їх у трьох розділах дисертації. У першому розділі «Теорія та 
практика управління проектною діяльністю закладу позашкільної освіти» 
автор розкриває сутність, надає характеристику проектної діяльності закладу 
позашкільної освіти, обґрунтовує зміст управління нею та описує існуючий 
стан цього явища. Розділ 2 «Комплексна модель управління проектною 
діяльністю закладу позашкільної освіти» присвячений обґрунтуванню та 
характеристиці комплексної моделі управління проектною діяльністю 



закладу позашкільної освіти та розкриває технологію використання її на 
практиці. Третій розділ «Експериментальна перевірка комплексної моделі 
управління проектною діяльністю закладу позашкільної освіти» присвячений 
питанням організації та методиці експериментального дослідження, опису 
результатів експериментальної перевірці та розкриває зміст методичних 
рекомендацій щодо використання комплексної моделі управління проектною 
діяльністю закладу позашкільної освіти. Взагалі робота складається з 
анотацій, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних 
висновків, списку використаних джерел. Вона є ґрунтовною та має логіку 
викладення матеріалу. Роботу ілюструють 19 додатків. 24 таблиці і 53 
рисунка. Необхідно підкреслити ґрунтовність додатків, які надають повне 
уявлення про інформаційно-аналітичну7 систему та її п'ять основ (зміст 
факторно-критеріальних субмоделей).

Підкреслимо, що сформульовані теоретичні положення та належна 
аргументація авторських суджень щодо отриманих результатів є доказовими, 
їх отримання забезпечено коректним підбором загальнонаукових методів 
дослідження й логічністю використання. Зазначене засвідчує наукову зрілість 
здобувана.

Таким чином, наукові результати дисертації, сформульовані висновки, 
положення, що виносяться на захист, є достатньо обґрунтованими й мають 
логіку формулювання. Достовірність їх підтверджено результатами 
експериментальної перевірки. Підкреслимо достатню апробацію результатів 
дисертаційного дослідження Г. А. Шкури, зокрема, узагальнені висновки 
обговорювались на засіданнях кафедри менеджменту освіти та права 
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» та були відображені у доповідях і повідомленнях на 
науково-практичних конференціях, семінарах, форумах різного рівня , у т.ч. 
й тих, що проводилися іноземною мовою. Основні положення та результати 
наукового дослідження відображено у 15 публікаціях, серед них: 1 стаття у 
зарубіжному наукометричному виданні; 3 статті у провідних наукових 
фахових виданнях України в галузі педагогіки та наукових періодичних 
виданнях; 2 статті та тези у збірниках наукових праць і матеріалах 
конференцій. Зазначене вказує на достатню повноту викладення основних 
результатів дослідження в опублікованих працях здобувана.

Підкреслимо, що основні положення і результати дисертаційного 
дослідження впроваджено в практику управлінської діяльності закладів 
позашкільної освіти. Про що засвідчується відповідними довідками.

Наукова новизна та достовірність одержаних результатів 
дисертаційного дослідження не викликає сумнівів. До найголовніших 
наукових результатів, що отримано дисертантом особисто, ми відносимо: по- 



перше, це те, що уперше: розроблено, теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено комплексну модель управління проектною 
діяльністю закладу позашкільної освіти та технологію її використання та 
змодельовано й визначено зміст моделі, її концепти та найважливіші їх 
складові, основні показники результативності проектної діяльності закладу 
позашкільної освіти; по-друге, це те. Що розроблено інформаційно- 
аналітичні системи в табличному процесорі Excel. Системи ґрунтуються на 
п'яти основних факторно-критеріальних субмоделях: WOT-аналізу 
діяльності ЗПО; можливості вирішення проблеми в роботі ЗПО за допомогою 
технології проектного менеджменту; SMART-аналізу мети проекту; 
утруднень у процесі проектної діяльності в ЗПО; результативності проектної 
діяльності в ЗПО. Системи також мають допоміжну субмодель - це 
факторно-критеріаль на субмодель готовності педколективу ЗПО до 
інноваційної діяльності. Акцентуємо, що заслуговує на схвалення те, що 
кваліметричні програмні засоби розроблені в табличному процесорі Excel і є 
необхідними для вивчення складових проектної діяльності закладу та 
визначення впливу комплексної моделі управління проектною діяльністю 
закладу позашкільної освіти на успішність життєдіяльності закладу. На наш 
погляд, це є одним з найважливіших здобутків дисертаційного дослідження. 
Наочно автором це відображено на рис. 2.2 Схема застосування 
квал і метричних факторно-критеріальних субмоделей в управлінні проектною 
діяльністю ЗПО (С. 103).

Позитивним є і уточнення сутності понять «управління закладом 
позашкільної освіти», «проектна діяльність закладу позашкільної освіти», 
«рівень реалізації проекту в закладі позашкільної освіти».

Значення отриманих результатів для науки і практичного їх 
використання. Матеріали та результати дисертаційного дослідження мають 
певну наукову і практичну цінність. Це визначається тим, що розроблено, 
апробовано та впроваджено в освітній процес закладів позашкільної освіти 
модель управління проектною діяльністю закладу позашкільної освіти, 
технологію її реалізації та методичні рекомендації щодо використання такої 
моделі. Результати дослідження можуть бути використані в управлінській 
практиці керівників закладів позашкільної освіти, інших учасників 
освітнього процесу для забезпечення позитивної динаміки основних 
показників проектної діяльності закладу позашкільної освіти; забезпечення 
позитивної динаміки контингенту вихованців, учнів і слухачів закладів 
позашкільної освіти; підготовки в системі післядипломної освіти керівників 
закладів позашкільної освіти та для забезпечення успішності діяльності 
закладу позашкільної освіти.



Отже, відповідність дисертаційного дослідження чинним вимогам 
не викликає сумнівів. Під час оцінки змісту і завершеності роботи можна 
зробити висновок, що стан розв'язання окремної проблеми та описання 
отриманих результатів відповідає чинним вимогам до написання дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії, зокрема галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», 
спеціалізації «Теорія і методика управління освітою».

Дисертаційна робота Г. А. Шкури перевірена на унікальність тексту за 
допомогою он-лайн сервісу пошуку плагіату «Unichek». що не виявило 
порушень академічноі доброчесності.

Дискусійні положення та певні зауваження щодо дисертаційної 
роботи. Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Т. А. Шкури, 
звертаємо увагу на деякі дискусійні питання.

1. Автором зазначається, що розроблено інформаційно-аналітичні 
системи в табличному процесорі Excel. Зазначені системи ґрунтуються на 
п'яти основних факторно-критеріальних субмоделях. А під час описання 
комплексної моделі (С. 101-107) й в додатку автор зазначає «інформаційно- 
аналітична система). Не зрозуміло про що йде мова про одну інформаційно- 
аналітичну систему чи про їх комплекс.

2. Вважаємо, що комплексна модель управління проєктною діяльністю 
закладу позашкільної освіти є ґрунтовною та розкриває усі аспекти 
управління проєктною діяльністю. Разом із тим. під час описання змістового 
концепту та його відображення на Рис. 2.16 «Схема змістового концепту» 
його зміст значно б покращило описання розподілу' функцій в проектній 
команді.

3. На С. 45 автор зазначає прогностичне планування. Разом із тим, 
вважаємо, що зміст дисертації значно б покращився як би автором було 
зазначено яким чином цей підхід підвищує рівень якості освітніх послуг, що 
надає заклад позашкільної освіти.

4. Вважаємо, що процес оволодіння ринковою поведінкою закладом 
позашкільної освіти (що зазначено автором у виділених суперечностях) 
необхідно було б описати більш детальніше.

5. Логічним, на наше глибоке переконання, було б введення в текст 
дисертації як змінювалося відношення батьків вихованців до закладу 
позашкільної освіти в процесі експериментальної перевірки комплексної 
моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти.

Висловлені зауваження носять рекомендаційний характер 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.

На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що дисертація на 
тему «Управління проектною діяльністю закладу позашкільної 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 і 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 Шкура Геннадііі Анатолійович заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».
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