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АНОТАЦІЯ 

 

Шкура Г. А. Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної 

освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі 

знань 01 – освіта/педагогіка за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки, 

спеціалізація – теорія і методика управління освітою – Державний заклад 

вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2022. 

 

Зміст анотації 

Освітні трансформації, які спрямовані на демократизацію, осучаснення 

та європеїзацію освітнього середовища, зумовлюють необхідність змін у 

реальних місіях і візіях закладів освіти. Нова парадигма освіти, потребує 

пошуку нових форм освітнього менеджменту та маркетингу, трансформації 

управлінського мислення, залучення новацій сучасної педагогічної науки до 

творення нового підходу щодо управління закладом освіти. Заклади освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства, трансформації світових економічних 

відносин та реформування освіти діють фактично в умовах ринкових 

відносин. Значною мірою це стосується закладів позашкільної освіти (далі – 

ЗПО), вихованці яких відвідують гуртки, творчі об’єднання, секції тощо не 

тому, що повинні це робити, а, насамперед, через потребу в саморозвитку та 

самореалізації задатків, талантів та обдарувань. І за цих умов традиційні, 

підходи до управління ЗПО можуть створити несприятливі умови для 

підтримки життєздатності системи позашкільної освіти та її розвитку. Саме 

це може призвести до обмеження доступу дітей до позашкільної освіти. 

Отже, одними з основних критеріїв розвитку позашкілля є наявність цікавих, 

сучасних пропозицій освітніх послуг та стабільний попит на них. За цих двох 

умов розвиток ЗПО може мати ознаки сталого. 



 
 

3 

Питанням управління позашкільною освітою на основі проєктних 

технологій приділено недостатню увагу з боку науковців. Станом на сьогодні 

незначна кількість наукових праць розкриває технологію використання 

проєктних технологій в діяльності закладу позашкільної освіти. Майже немає 

розробленої методики дослідження впливу проєктної діяльності закладу на 

динаміку контингенту вихованців, учнів і слухачів. Нерозглянутими 

залишаються актуальні питання створення нової, сучасної системи залучення 

учасників освітнього процесу та міжнародних партнерів до розроблення та 

реалізації освітніх проєктів, майже немає відповідної законодавчої бази. 

Аналіз сучасної теорії й практики управління позашкільним закладом 

освіти загалом і зокрема проєктною діяльністю такого закладу дозволив 

виявити низку суперечностей між: нагальними потребами керівників закладів 

позашкільної освіти щодо застосування сучасних технологій управління та 

рівнем науково-методичного забезпечення щодо запровадження таких 

технологій; необхідністю використання механізмів позиціонування ЗПО на 

ринку освітніх послуг та теоретичною непідготовленістю керівників ЗПО до 

такої діяльності; потребою створення нових моделей управління діяльністю 

закладу позашкільної освіти та недостатнім рівнем готовності керівників і 

педагогів закладу освіти до використання таких моделей. 

Актуальність проблеми, необхідність подолання означених 

суперечностей, недостатнє теоретико-методичне та практичне розроблення 

проблеми управління закладами позашкільної освіти зокрема, у тому числі з 

використанням сучасних моделей управління їх проєктною діяльністю, 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти». 

Сприяти удосконаленню ринку освітніх послуг у позашкільній освіті  

значною мірою можуть проєктні технології. Розроблена комплексна модель 

управління проєктною діяльністю ЗПО дозволить вивести на якісно новий 

рівень проєктну діяльність як окремої освітньої одиниці зокрема, так і сфери 

позашкільної освіти загалом. Модель надасть нові можливості та 
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інструменти в підходах оцінювання внутрішньої системи якості освіти 

закладу та моніторингу її окремих складових. У цьому й полягає актуальність 

вибраної теми дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

уперше: 

− сформульовано сутність та зміст дефініції «Управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти» та обґрунтовано основні 

показники результативності проєктної діяльності закладу позашкільної 

освіти; 

− визначено зміст та концепти, змодельовано комплексну модель 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти; модель та 

технологію її використання теоретично обґрунтовано та експериментально  

перевірено;  

− розроблено шість інформаційно-аналітичних систем в табличному 

процесорі Excel. Комплексна модель управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти ґрунтується на таких субмоделях: факторно-

критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО; факторно-

критеріальна субмодель можливості вирішення проблеми в роботі ЗПО за 

допомогою технології проєктного менеджменту; факторно-критеріальна 

субмодель SMART-аналізу мети проєкту; факторно-критеріальна субмодель 

утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО; факторно-критеріальна 

субмодель результативності проєктної діяльності в ЗПО; допоміжна 

факторно-критеріальна субмодель готовності педколективу ЗПО до 

інноваційної діяльності. Розроблені кваліметричні програмні засоби в 

табличному процесорі Excel необхідні для вивчення важливих складових 

проєктної діяльності та впливу комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти; 

− виявлено та науково обґрунтовано вплив комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти на основні 
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показники проєктної діяльності закладу, на його розвиток; 

уточнено: 

− сутність понять «управління закладом позашкільної освіти», 

«проєктна діяльність закладу позашкільної освіти», «управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти», «рівень реалізації проєкту в закладі 

позашкільної освіти», «основні показники проєктної діяльності закладу 

позашкільної освіти»; 

удосконалено:  

− механізм управління діяльністю закладу позашкільної освіти 

засобами проєктного менеджменту; 

− технологію використання кваліметричного інструментарію в 

педагогічних дослідженнях. 

Набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення теорії та 
практики менеджменту закладу позашкільної освіти. 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що 

розроблено, апробовано та впроваджено в освітній процес закладів 

позашкільної освіти комплексну модель управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти, технологію її реалізації та методичні 

рекомендації щодо використання такої моделі. Результати дослідження 

можуть бути використані для: застосування запропонованої комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти в 

управлінській практиці керівників закладів позашкільної освіти, інших 

учасників освітнього процесу; забезпечення позитивної динаміки основних 

показників проєктної діяльності закладу позашкільної освіти; забезпечення 

позитивної динаміки контингенту вихованців, учнів і слухачів закладів 

позашкільної освіти; підготовки в системі післядипломної освіти керівників 

закладів позашкільної освіти щодо використання моделі управління 

проєктною діяльністю в закладі позашкільної освіти; розроблення 

методичних рекомендацій та програми підготовки керівників закладів 



 
 

6 

позашкільної освіти з метою застосування на практиці комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

Надання освітніх послуг, здійснення маркетингових досліджень в освіті 

висвітлені у працях вітчизняних вчених. Підсумком цих досліджень є 

обґрунтування доцільності та необхідності використання маркетингової та 

проєктної складової в управлінській діяльності, забезпечення відповідності 

вимог педагогічної теорії практичним потребам сучасних споживачів 

освітніх послуг й успішному позиціонуванню ЗПО на ринку освітніх послуг. 

Аналізуючи систему управління ЗПО, необхідно враховувати, що 

позашкільна освіта має яскраво виражену специфіку, а ЗПО суттєво 

відрізняється від решти освітніх закладів як за змістом освітньої діяльності, 

так і за організацією освітнього процесу. Ще одна функція позашкільної 

освіти полягає у формуванні та розвитку зв’язків між закладами й іншими 

соціальними системами (наприклад, тісна співпраця із закладами загальної 

середньої освіти, громадськими організаціями та рухами тощо). Тому ЗПО 

виконує більш складні соціальні функції, і його керівник має враховувати 

необхідність побудови широких зовнішніх різновекторних зв’язків закладу. 

Важливим етапом розвитку управління позашкільним освітнім 

процесом є створення сучасної моделі управлінської системи ЗПО. 

Аналіз наукових джерел дав можливість встановити, що управління  

ЗПО слід розглядати в трьох площинах: управління через призму учасників 

управлінського процесу (директор, заступники директора, інші педагогічні 

працівники, здобувачі освіти); управління з точки зору векторів 

управлінського впливу (освітній процес, науково-методична робота, 

інноваційна діяльність, розвиток матеріально-технічної бази закладу тощо); 

управління як управлінська дія, замкнений цикл управлінських кроків. 

Крім того, управління в ЗПО сьогодні має розглядатися не як система 

дій з його збереження, а як важлива складова насамперед розвитку закладу, 

що є важливою умовою його конкурентоспроможності. Тому сучасний 

педагогічний менеджмент все більше уваги приділяє прогностичному 
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плануванню з урахуванням особливостей соціального середовища ЗПО, від 

якого цей заклад залежить чи не в найзначнішій мірі порівняно з іншими 

закладами різних рівнів системи освіти. 

Саме таку проблематику вирішує комплексна модель управління 

проєктною діяльністю ЗПО, яка розроблена нами. Основними складовими 

моделі є базові концепти, їх п’ять: 

1. Цільовий. 

2. Теоретичний. 

3. Змістовий. 

4. Технологічний. 

5. Результативно-рефлексивний. 

Визначені вище концепти є базовими блоками комплексної моделі. 

Крім того, для кожного концепту розроблено кваліметричні факторно-

критеріальні субмоделі та відповідні інформаційно-аналітичні системи, які є 

інструментарієм моніторингу, що проводиться під час здійснення проєктної 

діяльності в ЗПО. Усього таких систем розроблено шість: п’ять основних і 

одна допоміжна. Основні системи безпосередньо стосуються проєктної 

діяльності в ЗПО: 

1) інформаційно-аналітична система SWOT-аналізу діяльності ЗПО; 

2)  інформаційно-аналітична система визначення можливості 

вирішення проблеми в роботі ЗПО за допомогою технології проєктного 

менеджменту; 

3) інформаційно-аналітична система SMART-аналізу мети проєкту; 

4) інформаційно-аналітична система визначення утруднень у процесі 

проєктної діяльності в ЗПО; 

5) інформаційно-аналітична система визначення результативності 

проєктної діяльності в ЗПО. 

Допоміжна система – це інформаційно-аналітична система визначення 

готовності педагогічного колективу ЗПО до інноваційної діяльності. Вона 

безпосередньо не стосується проєктної діяльності, а виконує допоміжну 
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експертну функцію – допомагає проєкт-менеджеру визначити те, наскільки 

педагогічний колектив ЗПО готовий до інноваційної діяльності. 

Технологія використання комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО складається з таких етапів: 

1. Формування команди проєкту. 

2. Вивчення досвіду здійснення проєктної діяльності в ЗПО. 

3. Визначення кроків з використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

4. Розроблення нормативно-регламентної бази. 

5. Створення офісу проєктів у ЗПО. 

6. Створення інформаційної системи управління проектами. 

7. Практична апробація комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти. 

8. Запуск на повну потужність комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

У межах дослідження була здійснена експериментальна перевірка 

створеної комплексної моделі. В результаті проведеного експерименту було 

встановлено, що мають створюватися умови для результативного управління 

проєктною діяльністю в закладі та організовуватися робота офісу проєктів, 

що забезпечує розвиток ЗПО, одними з показників якого є позитивна 

динаміка чисельності вихованців, збільшення чисельності педагогічних 

працівників, готових до плідної інноваційної діяльності, зростання рівня 

проєктної діяльності як серед педагогічних працівників, так і серед 

вихованців. 

Слід зазначити, що в результаті використання в системі управління 

ЗПО комплексної моделі управління проєктною діяльністю значно 

покращилися основні показники результативності проєктної діяльності 

закладів позашкільної освіти: готовність педагогічних колективів до 

інноваційної діяльності, можливість вирішення проблеми в роботі ЗПО за 

допомогою технології проєктного менеджменту, подолання утруднень у 
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процесі проєктної діяльності в ЗПО. В експерименті взяли участь ЗПО 

різного підпорядкування (державного, обласного, районного) та з різним 

місцем розташування. 

На основі теоретичних і практичних результатів дослідження 

підготовлено методичні рекомендації щодо використання комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю ЗПО. 

Комплексна модель управління проєктною діяльністю ЗПО як важлива 

складова управління закладом є принципово важливою, оскільки вона 

об’єднує в цілісну, логічно обґрунтовану замкнену систему всі основні 

складові управління такою діяльністю, відтворює внутрішню структуру 

взаємозв’язків і взаємозалежностей між цими складовими, показує місце й 

роль такого управління в алгоритмі управлінської діяльності керівника ЗПО, 

а також місце й роль кожного з учасників освітнього процесу в створеній 

системі. 

Ключові слова: управління проєктною діяльністю закладу позашкільної 

освіти, заклад позашкільної освіти, проєктна діяльність, управління закладом 

позашкільної освіти, освітня послуга, кваліметрія, факторно-критеріальна 

субмодель, інформаційно-аналітична система, освітня діяльність, офіс 

проєктів. 
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ABSTRACT 

H. Shkura. Project activities management of non-formal education 

institution. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 

01 – education / pedagogy in the speciality 011 - educational, pedagogical sciences, 

specialization – theory and methods of education management – State higher 

education institution «University of education management» of NAES of Ukraine, 

Kyiv, 2022. 

Dissertation content 

Education transformations aimed at democratizing, modernizing and 

Europeanizing the education environment require changes in the real missions and 

visions of education institutions. The new educational paradigm needs new forms 

of education management and marketing, transforming management thinking and 

bringing innovations from modern education into a new approach to management. 

Institutions at the current stage of the development of society, the transformation 

of world economic relations and the reform of education are actually operating 

under market conditions. To a large extent, this is the case of the NFEI, whose 

inmates attend clubs, creative groups, sections and the like not because they 

should, but primarily because of their self-development and self-fulfilment of their 

talents. And in these circumstances, traditional approaches to the management of 

NFEI may lead not to development. This can limit children's access to 

extracurricular education. Therefore, one of the main criteria for the development 

of non-formal education is the availability of interesting, modern offers of 

education services and stable demand for them. In these two circumstances, the 

development of NFEI may show signs of sustainability. 

Not so mach attention has been paid by scientists to the management of non-

formal education on the basis of project technologies. There are no scientific works 

that reveal the mechanism for the introduction of project technologies into the 

activities of the non-formal education institution, and there is almost no developed 

methodology for studying the impact of the project activities of the institution on the 
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dynamics of the population of students and teachers. There is a backlog of current 

issues relating to the creation of a new and modern system for involving participants 

in the education process and international partners in the development and 

implementation of education projects and there is no appropriate legislative basis. 

An analysis of current theory and practice in the management of a non-

formal education institution in general and of the project activities of such an 

institution has revealed a number of contradictions between the urgent needs of 

heads of non-formal education institutions for the application of modern 

management technologies and the level of scientific and methodological support 

for the introduction of such technologies; the need to uthe mechanisms of 

positioning of out-of-school educational institutions in the market of educational 

services and the theoretical unpreparedness of the heads of out-of-school 

educational institutions for such activities; the need to create new management 

models for the operation of non-formal education and the insufficient level of 

preparedness of school managers and teachers to introduce such models. 

The urgency of the problem the need to overcome these contradictions and 

the insufficient theoretical, methodological and practical development of the 

problem of the management of non-formal education institutions, including the use 

of modern models for their project activities management, led to the choice of the 

topic of the thesis research «Project activities management of non-formal 

education institution». 

To a large extent project technology can contribute to the improvement of 

the market for education services in non-formal education. The comprehensive 

model developed for the management of NFEI’s project activities will make it 

possible to take the project activities of the individual education unit in particular 

and of non-formal education in general to a qualitatively new level. The model will 

provide new opportunities and tools in approaches to the assessment of the internal 

quality system of an institution and the monitoring of its individual components. 

This is the relevance of the chosen research. 

The scientific novelty of the results is that: 



 
 

14 

for the first: 

− the essence and content of the definition of "Management of project 

activities of out-of-school education institutions" are formulated and the main 

indicators of effectiveness of project activities of out-of-school education 

institutions are substantiated; 

− the content and concepts are determined, the complex model of 

project activity management of the out-of-school education institution is modeled; 

the model and technology of its use are theoretically substantiated and 

experimentally tested; 

− Six information-analytical systems in Excel spreadsheet have been 

developed. The complex model of project activity management of out-of-school 

education institution is based on the following submodels: factor-criterion 

submodel of SWOT-analysis of NFEI’s activities; factor-criterion submodel of the 

possibility of solving the problem in the work of NFEI with the help of project 

management technology; factor-criterion submodel of SMART-analysis of the 

project goal; factor-criterion submodel of difficulties in the process of project 

activity in NFEI; factor-criterion submodel of project activity effectiveness in 

NFEI; auxiliary factor-criterion submodel of readiness of pedagogical staff of 

NFEI to innovative activity. Developed qualimetric software in Excel spreadsheet 

is necessary to study important components of project activities and the impact of a 

comprehensive model of project management of extracurricular activities; 

− the influence of the complex model of project activity management of the 

out-of-school education institution on the main indicators of the project activity of 

the institution on its development is revealed and scientifically substantiated; 

specified: 

− the essence of the concepts "management of out-of-school education", 

"project activities of out-of-school education", "project management of out-of-

school education", "level of project implementation in out-of-school education", 

"main indicators of out-of-school project activities"; 
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improved: 

− mechanism for managing the activities of out-of-school education 

institutions by means of project management; 

− technology of using qualimetric tools in pedagogical research. 

The scientific and theoretical provisions of the theory and practice of 

management of out-of-school education institutions have been further developed. 

The practical significance of the results is determined by the fact that the 

model of project activity management of the non-formal education institution, the 

technology of its realization and methodical recommendations on the use of such 

complex model were developed, tested and implemented in the education process 

of non-formal education institutions. The results of the research can be used for 

application of the proposed complex model of management of the project activities 

of the non-formal education institution in the managerial practice of heads of non-

formal education institutions, other participants of the education process in them; 

ensuring positive dynamics of the basic indicators of project activity of the non-

formal education institution; ensuring positive dynamics of students of non-formal 

education institutions; for preparation in the system of post-graduate education of 

heads of non-formal education institutions concerning introduction of model of 

management of project activities in the non-formal education institution; for 

development of methodical recommendations and program of training of heads of 

non-formal education institutions for application on practice of complex model of 

management of the project activities of the non-formal education institution. 

Provision of education services, marketing researches in education are 

covered in research of domestic scientists. The results of these researches are the 

substantiation of expediency and necessity of use of marketing and project 

component in management activity, ensuring compliance with requirements of 

pedagogical theory to practical needs of modern education services’ consumers 

and succesfull positioning of the non-formal education institution on the 

educational market. 
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When analyzing the management system of the NFEI, it is necessary to take 

into account that non-formal education has a pronounced specificity, and the NFEI 

differs considerably from the rest of education institutions both by content of 

education activity and by organization of education process. Another function of 

non-formal education is to form and develop links between institutions and other 

social systems (e.g. close cooperation with general education institutions, non-

governmental organizations and movements, etc.). Therefore, the NFEI performs 

more complex social functions, and its head should take into account the need to 

build broad external various relations of the institution. 

An important stage in the development of the management of non-formal 

education is the creation of a modern model of the management system of the NFEI. 

A review of the scientific sources found that management of the NFEI 

should be seen in three dimensions: management through the prism of the 

participants in the management process (director, deputy directors, other teaching 

staff, education applicants); management from the point of view of management 

influence vectors (education process, scientific and methodological work, 

innovation activity, development of the material and technical base of the 

institution, etc.); management as a management action; closed cycle of 

management steps. 

Moreover, the management of the NFEI should now be seen not as a 

conservation action but as an important component of the development of the 

institution, which is an important condition for its competitiveness. Therefore 

modern education management is giving increasing attention to predictive 

planning taking into account the specificities of the social environment of the air 

defence system on which the institution depends almost to the greatest extent in 

comparison with other institutions at different levels of the education system. 

This is the problem solved by a comprehensive model of project 

management activities of NFEI, which we have developed. The main components 

of the model are the basic concepts, namely: 

1. Target-oriented. 



 
 

17 

2. Theoretical. 

3. Content. 

4. Technologic. 

5. Effective and reflective. 

The above concepts are the building blocks of the integrated model. In 

addition, for each concept, have been developed qualimetric factor-criterion sub-

models and corresponding information and analytical systems as tools for 

monitoring project activities in NFEI. A total of six such systems have been 

developed: five core and one support. The core systems are directly related to 

project activities in the NFEI: 

1) SWOT Information Analysis System; 

2) An information and analytical system for determining whether a problem 

can be solved in the activities of the NFEI with the help of project management 

technology; 

3) SMART analysis and information system for the purpose of the project; 

4) Information and analytical system for identifying difficulties in the 

process of project activities in the NFEI; 

5) Information and analytical system for measuring the performance of 

project activities in the NFEI. 

The Support System is an information and analytical system for measuring 

the innovation readiness of the NFEI’s staff. It does not deal directly with project 

activities, but has a supporting expert function – it helps the project manager to 

determine the extent to which the education team of the air defence system is ready 

for innovation. 

The structure of the algorithm for the implementation of the integrated 

model of the project activities management of NFEI is as follows. 

1. Project team formation; 

2. Learning from project activities in the NFEI; 

3. Identifying steps to use the complex model of management of the project 

activity of the non-formal education institution; 
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4. Development of a regulatory framework; 

5. Establishment of a project office in the NFEI; 

6. Establishment of a project management information system; 

7. Practical testing of the complex model of management of the project 

activity of the non-formal education institution; 

8. Full implementation of the complex model of management of the project 

activity of the non-formal education institution. 

The research experimented with the integrated model. As a result of the 

experiment it was established that conditions should be created for the effective 

management of project activities in the establishment and that the work of the 

project office should be organized to ensure the development of the NFEI one of 

the indicators of which is a positive trend in the number of students, an increase in 

the number of teaching staff ready for fruitful innovation, and an increase in the 

level of project activity among teaching staff and among the inmates. 

It should be noted that as a result of using a comprehensive model of project 

management in the system of project management activities significantly improved 

the main performance indicators of extracurricular activities: readiness of teaching 

staff to innovate, the ability to solve problems in project management technology, 

project management project activities in NFEI. The experiment involved NFEIs of 

different subordination (state, regional, district) and with different locations. 

Based on the theoretical and practical results of the research, methodological 

recommendations have been prepared for the introduction and use of the integrated 

model of the project activities management of NFEI. 

The integrated model of the project activities management of NFEI as an 

important part of the institution management is essential, as it integrates into a 

coherent, logically sound, closed system all the main components of the 

management of such activities, reproduces the internal structure of the 

relationships and interdependencies between these components, shows the place 

and role of such management in the management algorithm of the head of the 
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NFEI and the place and role of each of the participants in the education process in 

the system established. 

Keywords: the management of the project activity of the non-formal 

education institution, non-formal education institution, project activities, 

management of non-formal education institution, education service, concept, 

factor-criterion sub-model, information and analytical system, education activities, 

project office. 
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ВСТУП 

 

Актуальність обраної теми зумовлена сучасними тенденціями 

розвитку системи освіти. Освітні реформи в Україні спрямовані на створення 

такої системи освіти, яка забезпечить всебічний розвиток людини як 

особистості, як лідера та найвищої цінності суспільства. Система сучасного 

менеджменту освіти дозволяє розкрити додаткові інтелектуальні, творчі та 

фізичні здібності особистості, дозволяє виховати відповідальних громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності 

на користь суспільству, заради забезпечення сталого розвитку держави. 

Логіка розвитку суспільства, пряма залежність його майбутнього від 

стану освіти, прийняття Верховною Радою України 05 вересня 2017 р. Закону 

України «Про освіту» визначають стратегію розвитку освіти в цілому та її 

структурних складників і рівнів. Відповідно до цього змінилися й стратегічні 

орієнтири, які чітко визначені такими документами: 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», Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в 

області сталого розвитку на період до 2030 року» від 25 вересня 2015 року 

(англ. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), 

Резолюція Ради Безпеки ООН 2250 «Молодь, мир, безпека» від 9 грудня 2015 

року (англ. Security Council Resolution on Youth, Peace and Security), 

Європейська стратегія молодіжної роботи на період 2019-2027 рр. (англ. EU 

Youth Strategy 2019-2027) відповідно до Резолюції Ради Європи від 26 

листопада 2018 року (Council Resolution 26 November 2018) та іншими 

нормативно-правовими актами. 

В умовах реформування національної освіти пріоритетними є такі 

напрями: перебудова системи управління закладами освіти, підвищення 

ефективності управління закладами освіти шляхом демократизації, 
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розбудови системи якості позашкільної освіти, її вимірюваність, набуття 

здобувачами освіти життєвих компетентностей, створення ефективних 

сучасних освітніх проєктів, розроблених із врахуванням найновіших 

досягнень науки соціального управління та педагогічного менеджменту, що в 

свою чергу вимагає розроблення нових підходів до проєктної діяльності 

закладу освіти та підвищення компетентності управлінців усіх рівнів. 

Згідно з даними офіційних статистичних джерел, у 2021 році в системі 

освіти України функціонує 1351 заклад позашкільної освіти державної,  

комунальної та приватної форм власності системи МОН різних типів 

(центрів, будинків, станцій, флотилій, парків, клубів, малих академій, 

дитячих флотилій тощо) та 507 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У них 

позашкільну освіту здобувають відповідно більше ніж 1 млн 138 тис. 

вихованців, учнів і слухачів та 199,5 тис. юних спортсменів. А це разом 

становить 37% від загальної чисельності дітей шкільного віку. Крім того, у 

11,7 тис. закладах загальної середньої освіти діяли 77,8 тис. гуртків, 

об’єднань з різних напрямів позашкільної освіти (художньо-естетичний, 

науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, 

гуманітарний, фізкультурно-спортивний тощо), які відвідували майже            

1 млн 322 тис. учнів. 

Більшість дітей та підлітків надають перевагу художньо-естетичному 

напряму позашкільної освіти – 530,3 тис. вихованців, учні і слухачів закладів 

позашкільної освіти та 476 тис. учнів закладів загальної середньої освіти, що 

становить 44% від загальної кількості дітей, охоплених позашкільною 

освітою. 

На сучасному етапі розвитку як суспільства в цілому, так і освіти як 

соціально-педагогічної системи зокрема є необхідність у створенні нової, 

сучасної, цілісної системи проєктного управління на різних рівнях 

позашкільної освіти з метою сталого її розвитку як важливого структурного 

складника системи освіти України, залучення більшої чисельності дітей та 

молоді до здобуття позашкільної освіти для реалізації їх здібностей у сфері 
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освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої 

творчості, здобуття первинних професійних компетентностей, соціалізації та 

подальшої самореалізації. Від сучасності, актуальності та дієвості цієї 

системи багато в чому залежить доступність позашкільної освіти, її 

відповідність освітнім, культурним, духовним потребам та запитам 

населення. 

Здійснений нами аналіз педагогічної літератури засвідчив 

багатогранність досліджень з різних питань позашкільної освіти та діяльності 

закладів позашкільної освіти. 

Питанням управління як освітою в цілому, так і її окремими ланками 

зокрема присвячено чимало наукових праць. Так, основи управління 

соціальними системами розробляли В. Афанасьєв, А. Берг, Д. Гвішиані, 

А. Маслоу та інші. У працях цих учених розкрито найсуттєвіші функції 

управління соціальними системами, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. 

Робота В. Лугового «Управління освітою» [77] всебічно розглядає освітню 

галузь України. Державне управління освітою розглядається в дослідженнях: 

А. Гошка, М. Дарманського, Т. Лукіної. Питанням стратегічного управління 

суспільством присвячені праці Г. Дмитренка. Проблеми управління 

соціально-педагогічними системами розкрито в роботах таких науковців як 

О. Ануфрієва, Н. Білик, О. Боднар, В. Гладкова, М. Гриньова, В. Григораш, 

Л. Даниленко, Г. Єльникова М. Кириченко, Г. Кравченко, 

Ю. Конаржевський, Т. Лукіна, Н. Любченко, В. Маслов, О. Мармаза, 

Т. Махиня, В. Олійник, В. Пікельна, Т. Рожнова, З. Рябова, Л. Сергеєва, 

Т. Сорочан, Г. Сухович, Г. Тимошко, Т. Хлєбнікова та інші. 

Загальні теоретичні засади позашкільної освіти викладено у 

педагогічних працях: О. Биковської, В. Вахтерова, Г. Ващенка, А. Макаренка, 

Є. Мединського, І. Огієнка, М. Пирогова, С. Русової, С. Сірополка, 

В. Сухомлинського, В. Чарнолуського, С. Шацького та інших. Вони 

описували систему управління позашкільною освітою, виділяли управлінські 

структури, їх цільові функції тощо. Окремі проблеми сучасної методології 
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позашкільної освіти висвітлено в наукових роботах вітчизняних учених: 

І. Беха, В. Борисова, В. Вербицького, А. Капської, Б. Кобзаря, В. Мадзігона, 

О. Просіної, Г. Пустовіта, Ю. Руденка, А. Сиротенка, О. Сухомлинської, 

Т. Сущенко та інших.  

Історію становлення та розвитку позашкільної освіти висвітлено в 

дослідженнях: В. Береки, С. Букреєвої, В. Вербицького, О. Глух, 

А. Сиротенка, Т. Цвірової та інших. 

Організаційно-управлінським аспектам діяльності закладів 

позашкільної освіти присвячено роботи: В. Антонова, Л. Буйлової, 

А. Бутовського, В. Комарова, Л. Логінової, С. Мартової, В. Мацулевич, 

О. Просіної, Т. Свирської, М. Сидоренка. 

Надання освітніх послуг, здійснення маркетингових досліджень в освіті 

висвітлено у працях: Б. Братаніча, М. Волкової, Т. Гайдаєнка, Н. Галєтової, 

Є. Голубкова, С. Захаренкова, А. Звездової, С. Ілляшенка, М. Карпіщенко, 

С. Катасонова, Ф. Котлера, Н. Літвінової, Г. Міщенка, І. Мороза, 

Т. Оболенської, О. Панкрухіна, Є. Подшибякіної, З. Рябової, Т. Сорочан, 

П. Третьякова, М. Туберозової, К. Фокс, Н. Шарай, Л. Шемятіхіної, 

В. Шереметової та інших. Підсумком цих досліджень є обґрунтування 

доцільності та необхідності використання маркетингової та проєктної 

складової в управлінській діяльності, забезпечення відповідності вимог 

педагогічної теорії практичним потребам сучасних споживачів освітніх 

послуг. 

Але, поряд з тим, питанням управління позашкільною освітою на 

основі проєктних технологій приділено недостаню увагу з боку науковців. Є 

дефіцит праць, які б розкривали технологію використання проєктних 

технологій в діяльності закладу позашкільної освіти, майже немає 

розробленої методики дослідження впливу проєктної діяльності закладу на 

його розвиток та показники якості наданих освітніх послуг, динаміку 

контингенту вихованців, учнів і слухачів. Нерозглянутими залишаються 

актуальні питання створення нової, сучасної системи залучення учасників 
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освітнього процесу та інших партнерів (стейкхолдерів) до розроблення та 

реалізації освітніх проєктів, відсутня відповідна законодавча база. 

Аналіз сучасної теорії й практики управління закладом позашкільної 

освіти загалом і проєктною діяльністю такого закладу зокрема дозволив 

виявити низку суперечностей між:  

− нагальними потребами керівників закладів позашкільної освіти у 

застосуванні сучасних технологій в управління закладом і рівнем науково-

методичного забезпечення запровадження таких технологій;  

− необхідністю керувати закладом у конкурентних умовах ринкової 

економіки й теоретичною непідготовленістю керівників закладів 

позашкільної освіти до її здійснення; 

− потребою створення нових моделей управління закладом 

позашкільної освіти та недостатнім рівнем готовності керівників і педагогів 

закладу до використання таких моделей. 

Актуальність проблеми, необхідність подолання означених 

суперечностей, недостатнє теоретико-методичне та практичне розроблення 

проблеми управління закладами позашкільної освіти, у тому числі з 

використанням сучасних моделей управління їх проєктною діяльністю, 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно 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 2017 р.) та узгоджено в 

бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та 
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психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 26 листопада 2019 р.). 

Об’єктом дослідження є система управління закладом позашкільної 

освіти. 

Предметом є зміст та технологія управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти. 

Метою є теоретичне обґрунтування, експериментальна перевірка 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної 

освіти та здійснення аналізу результативності її використання. 

Відповідно до об’єкта, предмета та мети визначено основні завдання 

дослідження: 

1. Здійснити аналіз теорії та практики управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти. 

2. Науково обґрунтувати та розробити комплексну модель управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти та технологію її 

використання. 

3. Експериментально апробувати комплексну модель управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти, обробити та узагальнити 

результати. 

4. Розробити рекомендації для керівників закладів позашкільної 

освіти, інших учасників освітнього процесу в них, а також для закладів 

післядипломної педагогічної освіти щодо технології використання 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної 

освіти. 

Методи дослідження: теоретичні методи включають історичний, 

проблемно-цільовий, логіко-системний та структурно-функціональний аналіз 

філософської, психолого-педагогічної, науково-методичної літератури, що 

забезпечили розгляд загальних теоретичних питань з проблеми дослідження; 

емпіричні методи: на основі системно-аналітичного методу здійснено 

теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій 

провідних вітчизняних і зарубіжних учених щодо управління закладом 
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позашкільної освіти; логічний аналіз літературних джерел з педагогіки дав 

змогу розробити основні поняття та концепції комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти; методом 

організаційно-системного моделювання розроблена комплексна модель 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти; з метою 

розроблення конкретних теоретико-методичних рекомендацій щодо її 

технології використання застосовувалися методи прогнозування та 

узагальнення отриманої статистичної інформації; за допомогою системно-

узагальнюючого методу зроблені висновки за результатами дослідження; 

емпіричні методи включали вивчення нормативно-правових документів, 

практичної діяльності закладів позашкільної освіти для констатування та 

узагальнення даних щодо динаміки контингенту; спостереження, 

анкетування, івент-аналіз, математичну й статистичну обробку отриманих 

даних використано для об’єктивізації та забезпечення вірогідності 

результатів дослідження. Зазначені методи забезпечили здійснення 

констатуючого, формуючого й контрольного етапів експериментальної 

частини дослідження. 

Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягає у 

тому, що: 

уперше: 

− сформульовано сутність та зміст дефініції «Управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти» та обґрунтовано основні 

показники результативності проєктної діяльності закладу позашкільної 

освіти; 

− визначено зміст та концепти, змодельовано комплексну модель 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти; модель та 

технологію її використання теоретично обґрунтовано та експериментально  

перевірено;  

− розроблено шість інформаційно-аналітичних систем в табличному 
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процесорі Excel. Комплексна модель управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти ґрунтується на таких субмоделях: факторно-

критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО; факторно-

критеріальна субмодель можливості вирішення проблеми в роботі ЗПО за 

допомогою технології проєктного менеджменту; факторно-критеріальна 

субмодель SMART-аналізу мети проєкту; факторно-критеріальна субмодель 

утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО; факторно-критеріальна 

субмодель результативності проєктної діяльності в ЗПО; допоміжна 

факторно-критеріальна субмодель готовності педколективу ЗПО до 

інноваційної діяльності. Розроблені кваліметричні програмні засоби в 

табличному процесорі Excel необхідні для вивчення важливих складових 

проєктної діяльності та впливу комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти; 

− виявлено та науково обґрунтовано вплив комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти на основні 

показники проєктної діяльності закладу, на його розвиток; 

уточнено: 

− сутність понять «управління закладом позашкільної освіти», 

«проєктна діяльність закладу позашкільної освіти», «управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти», «рівень реалізації проєкту в закладі 

позашкільної освіти», «основні показники проєктної діяльності закладу 

позашкільної освіти»; 

удосконалено:  

− механізм управління діяльністю закладу позашкільної освіти 

засобами проєктного менеджменту; 

− технологію використання кваліметричного інструментарію в 

педагогічних дослідженнях. 

Набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення теорії та 
практики менеджменту закладу позашкільної освіти. 
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Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що 

розроблено, апробовано та впроваджено в освітній процес закладів 

позашкільної освіти комплексну модель управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти, технологію її використання та методичні 

рекомендації щодо використання такої моделі. Результати дослідження 

можуть бути використані для застосування запропонованої комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти в 

управлінській практиці керівників закладів позашкільної освіти, інших 

учасників освітнього процесу в них; забезпечення позитивної динаміки 

основних показників проєктної діяльності закладу позашкільної освіти; 

забезпечення позитивної динаміки контингенту закладів позашкільної освіти; 

для підготовки в системі післядипломної освіти керівників закладів 

позашкільної освіти щодо використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю в закладі позашкільної освіти; для розроблення 

методичних рекомендацій та програми підготовки керівників закладів освіти 

для використання на практиці комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти. Слід відзначити, що складові 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю в закладі позашкільної 

освіти можуть бути використані як інструменти моніторингу та аналізу 

якості освітнього процесу, процесу проєктної діяльності, процесів управління 

тощо не тільки в позашкільній, а й в інших сферах освіти (загальній середній, 

професійній), за умови зміни змісту цих складових. Практичне застосування 

результатів дослідження було використано при складанні навчальних 

програм з позашкільної освіти, які отримали гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України». Зокрема:  

- Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям 

/ за ред. Шкури Г. А., Ніколайко Н. Ю. Київ: УДЦПО, 2018. Вип. 3. 

117 с.http://surl.li/arsid; 
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- Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний 

напрям / за ред. Шкури Г. А., Ніколайко Н. Ю. Київ: УДЦПО, 2018. Вип. 3. 

89 с.http://surl.li/arsjo; 

- Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям 

/ за ред. Шкури Г. А., Биковського Т. В., – К. : УДЦПО, 2019. – В. 4. – 

310 с.http://udcpo.com.ua/metod_work/; 

- Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям 

/ за ред. Шкури Г. А., Биковського Т. В. Київ: УДЦПО, 2019. Вип. 5. 

219 с.http://udcpo.com.ua/metod_work/. 

Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

впроваджено в практику управлінської діяльності закладів позашкільної 

освіти: Український державний центр позашкільної освіти (довідка від 

20.08.2021 № 08-08/1); Хмельницький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді (довідка від 30.08.2021 № 307); Комунальна 

організація центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва 

(довідка від 16.09.2021 № 02-12/216); Харківський державний будинок 

художньої та технічної творчості (довідка від 25.08.2021 № 77); Комунальний 

заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю (довідка від 09.09.2021 № 565/1); Кам’янець-

Подільський центр дитячої та юнацької творчості (довідка від 31.08.2021 

№ 107/а). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження та 

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 різного рівня, зокрема 

міжнародних: Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у 

розвитку держав» в рамках міжнародного освітнього конгресу (м. Київ, 

2014 р.); Міжнародна конференція «International Youth Civic Activity 

Promotion» в рамках Українсько-литовського проєкту «The Formula of 
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European Citizen» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Емоційний інтелект проти механічного» (м. Вільнюс, Литва, 

2018 р.); Міжнародний науково-практичний семінар «Лідерство і 

менеджмент змін у шкільній реформі» (м. Київ, м. Одеса, 2018 р.); Перша 

міжнародна літня наукова online-школа «Адаптивні процеси в освіті» 

(м. Київ, м. Харків, м. Бердянськ, 2020 р.); Друга міжнародна літня наукова 

online-школа «Адаптивні процеси в освіті» (м. Київ, м. Харків, м. Бердянськ, 

2021 р.); всеукраїнських: Всеукраїнський семінар-практикум директорів 

обласних центрів науково-технічної творчості учнівської молоді «Інноваційні 

аспекти управлінської діяльності у позашкільному навчальному закладі» 

(м. Київ, 2014 р.); Всеукраїнський семінар-тренінг «Instruments of success» 

communication/collaboration в рамках програми професійного зростання «We 

can do so much, but why we try so little?» (м. Київ, 2014 р.); Всеукраїнський 

семінар-практикум методистів обласних позашкільних навчальних закладів 

«Якісне методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 

позашкільному навчальному закладі» (м. Київ, 2015 р.); Всеукраїнський 

семінар-практикум директорів обласних позашкільних навчальних закладів 

науково-технічного напряму «Інноваційний підхід в роботі керівника 

позашкільного навчального закладу» (м. Ужгород, 2015 р.); Всеукраїнський 

семінар-практикум для директорів обласних позашкільних навчальних 

закладів художньо-естетичного напряму позашкільної освіти (м. Харків, 

2015 р.); Всеукраїнський семінар-тренінг «Instruments of success» в рамках 

програми професійного зростання «We can do so much, but why we try so 

little?» (м. Київ, 2016 р.); Круглий стіл «Система освіти України: терміни і 

визначення» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Наукова еліта у розвитку держав» (м. Київ, 2016 р.); Всеукраїнський форум 

педагогічних працівників позашкільної освіти «Позашкільна освіта в умовах 

децентралізації» (м. Київ, 2016 р.); Всеукраїнський круглий стіл 

«Позашкільна освіта: стан, виклики, перспективи» (м. Київ, 2017 р.); 

Міжнародний форум з позашкільної освіти «Розроблення сучасної концепції 
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позашкільної освіти в умовах децентралізації» (м. Київ, 2017 р.); Науково-

методичний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх 

послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (м. Київ, 2017 р.); 

Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні питання позашкільної освіти в 

умовах децентралізації та реформування освіти» (м. Київ, 2017 р.); Семінар-

тренінг «Основи краундфандінгу та фандрайзінгу в позашкільній освіті» 

(м. Київ, 2017 р.); Всеукраїнський семінар-тренінг «Стратегічне планування в 

закладах позашкільної освіти» (м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Управління закладами освіти на засадах 

акмеологічного підходу» (м. Житомир, 2018 р.); Interdepartmental scientific-

methodological seminar «Positioning of the educational institutions in the market 

of educational services by traditional and recent media resources» (Kyiv, 2018 р.); 

Всеукраїнський семінар-практикум завідувачів методичних, науково-

методичних відділів обласних закладів позашкільної освіти «Концептуальні 

основи змісту діяльності методичної служби сучасного закладу позашкільної 

освіти» (м. Київ, 2019 р.); Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти» (м. Київ, 

2019 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна концепція 

позашкільної освіти – діалог та співпраця у сфері вільного часу: регіональні 

особливості, досвід та перспективи» (м. Львів, 2019 р.); Всеукраїнський 

серпневий форум «Освіта України 30: вектори якості та успіху», 

«Стратегічна сесія з розвитку позашкільної освіти» (м. Кропивницький, 

2021 р.); Всеукраїнський форум «Позашкільна освіта без бар’єрів. Модель 

майбутнього» (м. Київ, 2021 р.). 

Публікації. 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. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій 
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українською, англійською мовами, вступу, трьох розділів, 9 підрозділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 297 сторінок, обсяг 

основного тексту – 208 сторінок, анотації – 20 сторінок. Список 

використаних джерел містить 189 найменувань, з яких 8 іноземною мовою. 

Роботу ілюструють 19 додатків, 24 таблиці і 53 рисунка.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

1.1 Характеристика управління закладом позашкільної освіти та 

його складових 

Ефективність діяльності закладу освіти, зокрема закладу позашкільної 

освіти, залежить від низки чинників. Один із основних – якість і дієвість 

системи управління закладом. 

У системі освіти поняття «управління» активно використовується в 

різних інтерпретаціях; у науковій та довідковій літературі є кілька тлумачень 

значення терміну «управління». Найчастіше його розуміють у таких 

значеннях: 

1) діяльність, що спрямовує та регулює суспільні відносини; 

2) сукупність приладів і механізмів, за допомогою яких приводять в 

рух машини; 

3) підрозділ у системі установи; 

4) вид синтаксичної залежності у лінгвістиці тощо. 

Зокрема, Енциклопедія освіти (головний редактор В. Кремень) під 

управлінням пропонує розуміти цілеспрямовану зміну стану об’єкту управління 

[45].  

Український педагогічний словник С. Гончаренка поняття 

«управління» через дієслівну словоформу «управляти» ототожнює його з 

поняттям «керувати» та подає як «спрямовування діяльності, роботи кого-

небудь або чого-небудь, керування на чолі кого-небудь або чого-небудь» 

[32]. 

Академічний тлумачний словник української мови поняття 

«управління» тлумачить майже аналогічно: «управляти – спрямовувати 

діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі когось, чогось; керувати» 

та далі «…спрямовувати хід якогось процесу, впливати на розвиток, стан 
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чого-небудь» [1]. 

У Словнику-довіднику основних понять та визначень українського 

освітнього законодавства І. Жиляєв і Б. Чижевський основним завданням 

управління бачать «організацію та забезпечення оптимальних умов 

функціонування» освітнього об’єкту [52]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови (укладач і 

головний редактор В. Бусел) поняття «управління» не розглядається [18]. 

Питання розвитку управління досліджували вітчизняні вчені 

А. Афанасьєв, Ю. Бабанський, В. Бондар, Т. Борова, М. Гриньова, 

Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, Ю. Конаржевський, 

Г. Кравченко, В. Луговий, В. Макаров, В. Маслов, В. Олійник, 

Н. Островерхова, В. Пікельна, З. Рябова, Т. Сорочан, Г. Сухович, Є. Хриков 

та інші. У дослідженнях цих вчених висвітлено широкий діапазон питань 

управління сучасним закладом освіти. Ними розглянуті наукові підходи, 

зміст, форми, методи управління та критерії визначення його ефективності. 

Так, А. Афанасьєв розглядає управління як внутрішню властивість 

суспільства на кожному етапі його розвитку, як «сукупність певних дій, що 

здійснюють суб’єкти управління з метою його перетворення та забезпечення 

його руху до заданої мети» [8]. 

В. Барінов та Л. Макаров управління аналізують з позицій впливу його 

на об’єкт для переведення в інший, більш якісний стан [10]. 

О. Віханський під управлінням розуміє взаємодію між суб’єктом 

управління та об’єктом управління [19]. При цьому суб’єкт управління 

спрямовує до об’єкту управління певну інформацію з показниками його 

(суб’єкту) функціонування, а натомість отримує управлінські команди та 

функціонує далі згідно з цими командами. 

За І. Івановою, управління – це процес, складовими якого є системно 

пов’язані певні логічні управлінські дії [58]. Є. Рузаєв вважає, що метою 

управлінської діяльності має стати управлінське рішення, спрямоване на 

розвиток освітнього об’єкту [138]. А Р. Шакуров метою управління бачить 
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регулювання стану будь-якої системи з метою досягнення необхідного 

результату [166]. 

У підручнику «Педагогіка» М. Фіцули управління розглядається як 

«діяльність, спрямована на розроблення й реалізацію рішень, організацію 

контролю та аналізу результатів» [157]. 

Н. Волкова в аналогічному посібнику найважливішим у змісті 

управлінської діяльності бачить вироблення цілісної системи діяльності 

закладу, «яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для 

цілеспрямованого розвитку учнів» [21]. 

І. Зайченко складовими управління зазначає такі: 

− правильний вибір мети та завдань; 

− вивчення та глибокий аналіз досягнутого рівня освітньої роботи; 

− система раціонального планування; 

− організація діяльності учнівського і педагогічного колективу; 

− вибір оптимальних шляхів для підвищення рівня освітнього процесу; 

− ефективний контроль [54]. 

С. Максимюк під управлінням розуміє «регулювання процесів, які 

відбуваються в певній системі. Саме слово «управління» означає свідому 

діяльність: «вироблення рішень, перетворення їх у життя, регулювання 

системи відповідно до поставленої мети, підбиття підсумків діяльності, 

систематичне одержання, переробка і використання інформації» [85]. 

Щодо закладу освіти, то управління, на думку автора підручника з 

педагогіки (С. Максимюк), – це цілеспрямований, планомірний вплив на 

колектив і на окремих працівників та вихованців з метою організації й 

координації їхньої діяльності, правильного здійснення освітнього процесу, 

підвищення його ефективності. 

Отже, науковці поняття «управління» розглядають у трьох площинах: 

1) управління як певна діяльність, спрямована на результат; 

2) управління як цілеспрямований вплив суб’єкта управління на об’єкт 
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управління; 

3) управління як процес взаємодії, взаємовпливу суб’єктів управління. 

Проаналізувавши різні визначення терміну «управління» у вітчизняній 

педагогічній літературі, можемо сформулювати узагальнене його визначення. 

Отже, термін «управління» в буквальному розумінні означає 

цілеспрямований комплексний вплив на об’єкт з метою, як мінімум, 

забезпечення його функціонування, і, як максимум, його розвитку. 

Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про освіту» 

«управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та 

установчими документами цього закладу, здійснюють: 

− засновник (засновники); 

− керівник закладу освіти; 

− колегіальний орган управління закладу освіти; 

− колегіальний орган громадського самоврядування; 

− інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими 

документами закладу освіти». 

Відповідно до частини четвертої статті 25 Закону України «Про освіту» 

окремі свої повноваження засновник або уповноважена ним особа можуть 

делегувати органу управління закладу освіти та/або наглядовій 

(піклувальній) раді закладу освіти. 

Відповідно до частини першої статті 26 цього ж Закону безпосереднє 

управління закладом здійснює його керівник, який і несе відповідальність за 

освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. 

І далі – відповідно до частини першої статті 27, «основним колегіальним 

органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, яка 

створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами». 

Отже, до основних компонентів системи управління належать: 

1) суб’єкт управління (той, хто управляє, впливаючи на об’єкт 

управління з метою переведення його у новий, більш якісний стан); 
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2) об’єкт управління (те, на що спрямовано керуючий вплив суб’єкта); 

3) керуючий вплив (комплекс цілеспрямованих і організуючих дій, за 

допомогою яких здійснюється вплив на об’єкт і досягаються зміни в ньому); 

4) зворотні зв’язки (інформація для суб’єкта управління про 

результативність керуючого впливу та зміни в об’єкті управління). 

Аналізуючи систему управління в закладі позашкільної освіти, 

необхідно враховувати, що позашкільна освіта має яскраво виражену 

специфіку, а заклад позашкільної освіти суттєво відрізняється від решти 

освітніх закладів як за змістом освітньої діяльності, так і за організацією 

освітнього процесу. 

Зокрема, О. Лебедєв [73] вважає, що до переліку специфічних функцій 

управління закладом позашкільної освіти належить створення єдиного 

педагогічного колективу. Це пояснюється тим, що в позашкільній освіті 

педагогічні працівники за специфікою своєї діяльності не так взаємопов’язані 

один з одним, як, скажімо, у загальній середній чи професійній (професійно-

технічній) освіті. За такої умови формування згуртованого єдиною метою 

колективу є непростою справою. 

Друга специфічна функція позашкілля – використання можливостей 

закладу позашкільної освіти для розв’язання завдань щодо інтеграції у 

систему освіти регіону. Мова йде про перетворення закладів у організаційно-

методичні центри за певними напрямами позашкільної освіти або з певними 

категоріями дітей. Наприклад, 13 державних закладів позашкільної освіти, а 

саме будинки художньої та технічної творчості (так звані БХТТ), до 

позашкільної освіти долучають близько 15 тисяч учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Ще одна функція позашкільної освіти полягає у формуванні та 

розвитку зв’язків між закладами й іншими соціальними системами 

(наприклад, тісна співпраця із закладами загальної середньої освіти, 

громадськими організаціями та рухами тощо). Тому заклад позашкільної 

освіти виконує більш складні соціальні функції, і його керівник має 
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враховувати необхідність побудови широких зовнішніх різновекторних 

зв’язків закладу. 

Як бачимо, зазначена специфіка не може бути не врахована керівником 

закладу позашкільної освіти під час вибудовування системи управління 

закладом. 

Думку щодо специфічності управління закладом позашкільної освіти 

поділяє А. Фоміна [160], розглядаючи позашкільну освіту через призму 

соціально-педагогічної діяльності. Дослідниця вважає, що заклади 

позашкільної освіти здійснюють «поліфункціональну соціальну діяльність, 

орієнтовану на соціальний захист дітей та їх підготовку до життя в сучасних 

соціально-економічних умовах, на вирішення їх особистих і соціальних 

проблем». Тому закладу позашкільної освіти притаманні спеціальні функції 

процесу управління: освітня, соціального захисту, соціокультурна, 

оздоровча, ранньої професійної орієнтації та підготовки. Відповідно до цього 

А. Фоміна й вибудовує систему управління закладом позашкільної освіти, 

складовими якої є соціальне замовлення, мета, завдання, функції, напрями та 

види діяльності, види структур та рівень управління, ресурси та технології. 

Проведені нею дослідження засвідчили, що в закладах позашкільної освіти 

використовується здебільшого лінійно-функціональний тип організаційної 

структури управління, за якого субординація та координація стосунків і 

зв’язків учасників освітнього процесу знаходяться як у вертикальній, так і в 

горизонтальній площинах. 

Важливим етапом розвитку управління позашкільним освітнім процесом є 

створення моделі управлінської системи закладу позашкільної освіти. 

Підгрунтям розробки моделі є основні підходи до управління закладом 

(в тому числі й позашкільної освіти). Насамперед все це наукові підходи, які 

є основними у професійній діяльності менеджера освіти, вважає 

Л. А. Мартинець [88]. За Г. Кунцом і С. Доннелом [186], завдання управління 

полягає в тому, щоб спроєктувати та підтримувати таке середовище, в якому 

людей під час спільної діяльності мотивують працювати ефективно в напрямі 
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досягнення загальних цілей. А мотиваційними цілями, на нашу думку, 

можуть виступати такі цілі, які сприяють розвитку закладу освіти. 

Проблемам розвитку закладу освіти присвячено багато робіт науковців:       

О. Ануфрієва, О. Боднар, В. Бондар, Л. Ващенко, Б. Гаєвський, Л. Даниленко,                 

Г. Дмитренко, Г. Єльникова, В. Маслов, О. Мармаза, В. Олійник, Т. Сорочан, 

Г. Сухович. Вчені зробили висновок, що під розвитком закладу освіти слід 

розуміти закономірну, доцільну, еволюційну, керовану, позитивну зміну 

закладу (його цілей, змісту, методів, форм організації освітнього процесу і 

його керуючої системи), що сприяє досягненню якісно нових результатів 

освіти. На думку вчених, управління закладом освіти – це цілеспрямована, 

активна взаємодія керівника з іншими учасниками освітнього процесу з 

метою забезпечення координації зусиль з оптимального функціонування 

установи і переведення її на більш високий якісний рівень. 

З огляду на викладене, продовжуючи логічну послідовність зазначених 

думок, можна зауважити, що одним із ключових факторів, які впливають на 

процес управління в закладі освіти, є взаємозв’язки суб’єктів управління. На 

нашу думку, можна виділити кілька рівнів таких зв’язків, що можуть 

виступати як ієрархічна система: 

1) перший (найвищий) рівень забезпечує директор, здійснюючи 

безпосередню управлінську діяльність (добір і розстановка кадрів, 

здійснення внутрішнього контролю, надання в межах компетенції допомоги 

колективу вихованців, організація роботи з батьками, звітування про 

діяльність закладу тощо); 

2) другий рівень управління здійснюють заступники директора як 

здебільшого основні реалізатори управлінських рішень (за відсутності посади 

заступника цей рівень, як показує практика, представляють методисти); 

3) третій рівень управління реалізують інші педагогічні працівники 

(керівники гуртків, практичні психологи, соціальні педагоги та інші); 

4) четвертий рівень управління становить колектив вихованців.  

Але об’єднують ці всі рівні колегіальні органи управління закладом 
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освіти: загальні збори трудового колективу, професійні об’єднання 

(педагогічна рада, методична рада та ін.), обєднання батьків (батьківська 

рада). Також впливають на процеси управління закладу освіти і зовнішні 

чинники: громадські обєднаня та громадські організації освітнього 

спрямування, у тому числі ті, які здійснюють громадську акредитацію 

закладів освіти, що безумовно впливає на демократизацію системи 

управління закладом освіти. 

Як бачимо, лише взаємозв’язок, взаємодоповнення, чітка внутрішня 

взаємодія цих компонентів і є найважливішою умовою успішного управління 

закладом освіти в сучасних умовах. 

Тому, створюючи систему управління закладом позашкільної освіти, 

необхідно передбачити участь в управлінні учасників освітнього процесу на 

кожному з цих рівнів та механізми їх взаємодії. 

Розглянемо найважливіші кроки зі створення такої системи. На сьогодні 

у вітчизняній педагогічній літературі досить багато різних поглядів з цього 

питання. Наприклад, К. Новченкова, розробляючи структуру управління 

закладом позашкільної освіти, зосереджує увагу на її складових. Цінним для 

нас є виокремлення авторкою окремих «цеглинок» зазначеної структури: 

− «стратегічне, програмно-цільове, каскадне, поточне та перспективне 

планування розвитку діяльності закладу; 

− укомплектованість кваліфікованими педагогічними кадрами; 

− науково-методичний супровід освітнього процесу; 

− упровадження в освітній процес інноваційних педагогічних 

технологій; 

− здійснення експериментальної діяльності; 

− розвиток соціального партнерства; 

− робота з дітьми з особливими освітніми потребами; 

− робота з обдарованими дітьми; 

− участь вихованців в організаційно-масових заходах і міжнародних 
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проєктах; 

− зміцнення матеріально-технічної бази…» [112]. 

Відтак можна зробити висновок, що за такої структури основними 

принципами організації освітнього процесу є наступні: 

− гуманізація; 

− єдність загальнолюдських і національних цінностей; 

− демократизація; 

− науковість і системність; 

− неперервність, наступність та інтеграція; 

− багатоукладність і варіативність; 

− добровільність і доступність; 

− самостійність та активність особистості; 

− гармонізація родинної й суспільної освіти й виховання; 

− практична спрямованість. 

Суб’єктами управління в зазначеній системі дослідниця вважає: 

− директора закладу; 

− заступників директора закладу; 

− раду закладу, його методичну та наукову ради (за умови її наявності); 

− органи учнівського самоврядування; 

− органи батьківського самоврядування; 

− методичні служби закладу. 

Крім того, управління закладом позашкільної освіти сьогодні має 

розглядатися не як система дій з його збереження, а як важлива складова 

насамперед розвитку закладу, що є важливою умовою його 

конкурентоспроможності. Тому сучасний педагогічний менеджмент все 

більше уваги приділяє прогностичному плануванню з урахуванням 

особливостей соціального середовища закладу позашкільної освіти, від якого 

цей заклад залежить чи не в найзначнішій мірі порівняно з іншими закладами 

різних рівнів системи освіти. 
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Зокрема, в дослідженнях А. Фоміної сутність управлінської діяльності 

закладом позашкільної освіти розглядається в контексті соціально-

педагогічної діяльності. На думку дослідниці, складовими системи 

управління закладом позашкільної освіти є такі компоненти: 

− соціальне замовлення; 

− мета діяльності закладу; 

− його освітні завдання; 

− функції, напрями та види діяльності; 

− види структур; 

− суб’єкти та рівень управління; 

− ресурси; 

− технології. 

При цьому звертає на себе увагу те, що на чільне місце винесено саме 

соціальне замовлення, на яке значною мірою орієнтується позашкільна 

освіта, та вивчення якого є чи не найважливішою метою маркетингової 

діяльності керівництва закладу. 

Для А. Золотарьової система управління закладом позашкільної освіти 

є сукупністю людських, матеріально-технічних, нормативно-правових, 

програмних, інформаційних та інших взаємопов’язаних компонентів, 

спрямованих на реалізацію функцій управління. До функцій управління 

закладом освіти дослідниця відносять такі: 

− функції аналізу та прогнозу змін у соціумі, освітніх потреб, 

соціального замовлення на освіту; 

− формування загальних цілей і системи цінностей закладу освіти; 

− розвиток освітнього середовища та організаційної культури закладу; 

− розроблення та реалізація програми розвитку закладу позашкільної 

освіти; 

− координація окремих освітніх процесів; 
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− організація обліку, діагностики та структурування контингенту 

виконавців; 

− організація дослідницької, дослідно-експериментальної та 

інноваційної діяльності; 

− організація пошуку кадрів і підвищення їх кваліфікації; 

− багатоканальне фінансування. 

Сам процес управління закладом позашкільної освіти, на думку 

С. Максимюк, має такі особливості: 

− динамічність як властивість процесу управління змінюватися в 

залежності від поставлених перед колективом завдань; 

− сталість як ознака стабілізації, збереження традицій в організації 

освітнього процесу, наступності у прийнятті управлінських рішень; 

− циклічність і послідовність у визначенні мети, збір інформації про 

стан об’єкта управління, планування дій, вибір варіанта дій, контроль і аналіз 

отриманих результатів; 

− дискретність як наслідок нерівномірності процесу управління 

(спочатку – накопичення потенціалу впливів під час визначення мети та 

збору інформації, далі – активні практичні дії керівника). 

Принципами, на яких ґрунтується системний підхід в управлінні 

закладом позашкільної освіти, на думку К. Кузьмук, є такі: 

− «принцип цілісності; 

− принцип комунікативності; 

− принцип структурності; 

− принцип спрямованості та керованості; 

− принцип розвитку». 

Ми погоджуємося з визначенням В. Гамаюнова, що «переведення 

системи в бажаний (з погляду соціального замовлення) стан (від найнижчого 

до найвищого рівня розвитку) за законами, властивими цій системі» [25]. 

Управління ж розвитком закладу освіти є видом управлінської діяльності, 
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який спрямований на переведення цього закладу в режим розвитку та 

забезпечення якісно нових освітніх результатів. Розвиток як приріст 

потенціалу системи управління означає не просто зростання її окремих 

можливостей, а й їх ускладнення (маємо на увазі ускладнення як системи, її 

розростання в горизонтальній площині та розвиток по вертикалі), 

урізноманітнення, а отже й неповторність та індивідуальність. 

Отже, ми приходимо до висновку, що, аналізуючи управління закладом 

позашкільної освіти, варто розрізняти управління діяльністю цього закладу 

та управління його розвитком, що не є одним і тим самим. 

У філософському енциклопедичному словнику розвиток визначається 

як «закономірна якісна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, що 

характеризується як невідворотна і спрямована... В результаті розвитку 

виникає новий якісний стан об’єкту... Зворотні зміни характеризують процес 

функціонування» [156]. 

З точки зору психології, розвиток – це зміни, що відбуваються 

внаслідок саморуху (саморозвитку). А саморозвиток є проєктуванням 

майбутнього, яке виростає з теперішнього. Основною рисою розвитку є 

відносна незалежність від обставин, що досягається цілеспрямованістю 

життєдіяльності та самооцінки [156].  

За визначенням В. Гамаюнова, управління взагалі – це «переведення 

системи в бажаний (з точки зору соціального замовлення) стан (від 

найнижчого до найбільш високого рівня розвитку) за законами, властивими 

цій системі» [25]. 

А «управління розвитком закладу освіти – це вид управлінської 

діяльності, який спрямований на його переведення в режим розвитку та 

забезпечення якісно нових освітніх результатів», – зазначено в навчальному 

посібнику Л. А. Мартинець [88]. 

Отже, розвиток – це, за Г. Суховичем, цілеспрямовані зміни у 

діяльності закладу, які призводять до незворотних нових, якісних результатів 

у всіх напрямках його діяльності, вдосконалення механізмів самоуправління 
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складної педагогічної системи. 

Тому управління розвитком закладу позашкільної освіти можливе, 

перш за все, за рахунок процесів оновлення системи управління, оновлення 

цілей та завдань, які стоять перед цим закладом. Сукупність різних 

управлінських нововведень і є тим самим інноваційним процесом, який 

сприяє розвитку управління закладом освіти. Сам процес розвитку закладу як 

організованої структури передбачає п’ять послідовних етапів: об’єктивне 

оцінювання та формулювання наявних проблем, встановлення 

управлінського «діагнозу», планування спільних дій, здійснення діяльності та 

оцінювання результатів змін. 

Вирішальним у вдосконаленні системи управління закладом 

позашкільної освіти є розуміння принципової різниці між змінами взагалі та 

розвитком. По-перше, про розвиток слід говорити за наявності дійсно 

якісних змін у системі управління. Це означає, що розвиток передбачає зміни 

властивостей важливих складових системи управління та її елементів. По-

друге, розвитком слід вважати природні зміни як наслідок внутрішньої 

логіки системи управління, тому розвиток управління є завжди процесом 

керованим, цілеспрямованим і таким, що в підсумку дає реальні позитивні 

невідворотні зміни. 

Управління розвитком закладу позашкільної освіти, на думку 

У. Ковальової, може здійснюватися на основі різних підходів. 

1. За суб’єктами управління розвитком: 

− адміністративний підхід – у виборі інновацій, розробленні планів, 

освітніх програм домінуюча роль належить адміністрації; 

− партисипативний підхід – у процесі вибору інновацій, розробленні 

планів, освітніх програм домінуючу роль відіграють члени педагогічного 

колективу. 

2. За орієнтацією: 

− на процес – важливим є управління як процес; 
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− на результат. 

3. За інтегрованістю управління: 

− системне – розроблення освітньої програми закладу позашкільної 

освіти та конкретної, реальної програми його розвитку; 

− несистемне – відсутність чіткої програми освоєння інновацій. 

4. За типом реагування на зміни: 

− реактивне управління – реагування на фактичний стан справ, на збої 

(«авральний» менеджмент); 

− випереджальне управління – характеризується вчасним 

менеджерським передбаченням. 

Але, щоб ефективно скористатися наявними можливостями розвитку 

закладу позашкільної освіти, їх необхідно ретельно вивчити, встановити 

реальний існуючий стан закладу та системно здійснювати моніторинг впливу 

нововведень на освітній процес. У наукових джерелах доведено, що існує 

лінійна залежність між рівнем поінформованості про можливість 

нововведень і рівнем якості цих нововведень. У зв’язку з цим, як наслідок, це 

впливає на ефективність управлінських рішень. Тому суттєвого значення 

набувають поінформованість про потенціальні можливості нововведень, 

повнота визначення актуальних проблем, раціональність вибору загальної 

мети та її поетапних складових, реальність запланованого, зацікавленість 

усіх членів колективу в активному освоєнні новацій, а також 

контрольованість та коригованість інноваційних процесів. Тож науковість 

управління може бути забезпечена тільки за умови високого аналітичного 

рівня, чим вищим є рівень доцільності управління, тим ефективнішим буде 

результат, чим вищим є рівень безперервності управлінського впливу, тим 

вагомішими будуть підсумки такої діяльності. У свою чергу, чим 

стабільнішим є ритм управління, тим вищим буде рівень організованості 

управлінської системи. 

За таких умов логічним є підвищення вимог до управлінської 
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структури закладу позашкільної освіти. Такими умовами стають: 

− оптимальність (мінімально необхідні зв’язки між органами 

управління); 

− оперативність, гнучкість (адаптивне реагування на зміни 

зовнішнього середовища); 

− надійність (гарантія достовірності, передачі інформації, 

безперебійного функціонування); 

− простота, економічність (мінімальні витрати на управління, 

відсутність дублюючих процесів у роботі); 

− спеціалізація (виконання конкретними педагогічними працівниками 

заданих або делегованих функцій управління); 

− максимально можлива незалежність від особистостей. 

Функції управління між собою логічно пов’язані, послідовно змінюють 

одна одну та утворюють управлінський цикл: аналіз – планування – 

організація – контроль – регулювання. Саме ці функції управління і 

складають основу нашої комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти. 

У сучасній практиці управління закладом позашкільної освіти все 

більше уваги приділяється програмно-цільовому підходу, сутність якого 

полягає в досягненні стратегічних завдань через відповідні цільові програми 

розвитку. Програмно-цільове управління забезпечує пріоритет 

першочергових цілей і завдань, орієнтує на комплексний підхід у 

використанні ресурсів (кадри, час, фінанси тощо) та досягненні максимально 

значущих кінцевих результатів [88]. 

З метою демократизації процесів управління в закладах позашкільної 

освіти все більше уваги приділяється: визначенню місії та візії закладу, 

декомпозиції його мети на складові, аналізу та вимірюваності результатів, 

комплексному підходу до використання ресурсів та досягненню значущих 

результатів відповідно до поставлених стратегічних цілей. Важлива роль в 
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цьому процесі відводиться презентації результативності стратегічних цілей 

для позиціонування закладу в оточуючому середовищі – соціумі та на ринку 

освітніх послуг. 

На думку О. Лисенко, «важливою складовою програмно-цільового 

підходу до управління закладом позашкільної освіти є технологічна його 

схема» [74]. Дослідниця у цій схемі виділяє три основні етапи: 

− формування цільової програми; 

− планування виконання; 

− управління її реалізацією. 

На нашу думку, доповнити цю схему могли б ще такі етапи, як 

моніторинг та корекція. 

Формування цільової програми передбачає формування та 

впорядкування систем цілей і завдань, розроблення декількох варіантів такої 

програми. Після цього розглядаються усі варіанти та обирається 

оптимальний. 

За допомогою планування виконання вирішуються завдання зі 

встановлення орієнтовних термінів реалізації програми, визначається 

вірогідність її виконання у ці терміни та формується остаточний календарний 

план виконання програми. 

Управління реалізацією програми передбачає також здійснення змін в 

організації інформаційного забезпечення закладу позашкільної освіти та 

удосконалення системи стимулювання учасників освітнього процесу тощо. 

О. Лисенко необхідною умовою розроблення системи управління 

педагогічним процесом у закладі позашкільної освіти вважає створення 

моделі такої системи. Складовими моделі управлінської системи закладу 

можуть бути: моделювання закладу позашкільної освіти, планування його 

роботи, встановлення субординаційних і координаційних зв’язків між 

підрозділами закладу та визначення оптимального режиму його роботи, 

інформаційне забезпечення діяльності закладу позашкільної освіти, 
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безпосередньо система управління закладом, систематичне здійснення 

педагогічного моніторингу та забезпечення циклічності управління закладом 

позашкільної освіти з розширенням його демократизації. 

Так, на стадії моделювання закладу позашкільної освіти розробляються 

його статут, концепція розвитку, моделі професійної компетентності 

керівника гуртка, секції, іншого творчого об’єднання, а також моделі 

випускника (за потреби). 

На етапі планування роботи закладу позашкільної освіти важливо 

приділити особливу увагу створенню річного плану роботи, навчальному 

плану та навчальним програмам. 

Установленню дієвих субординаційних і координаційних зв’язків між 

підрозділами закладу сприяють чітко визначені посадові обов’язки його 

працівників, а режим роботи закладу має максимально узгоджуватися з 

правилами внутрішнього розпорядку в ньому. 

Інформаційну підтримку управління закладом позашкільної освіти 

мають забезпечити інформаційні потоки, а саме: 

− створення умов для навчання й виховання дітей; 

− організація та якість освітнього процесу; 

− діяльність закладу із соціального захисту вихованців; 

− співпраця закладу з батьками, громадськістю, закладами загальної 

середньої освіти; 

− управління закладом освіти, зокрема і його адміністративно-

господарською та фінансовою діяльністю. 

Важливими, необхідними складовими безпосередньо системи 

управління закладом позашкільної освіти є колегіальні органи громадського 

самоврядування закладу: загальні збори (конференція) колективу, 

педагогічна та методична ради, а в спеціалізованому закладі позашкільної 

освіти наукового профілю – наукова рада. 

Варто окремо звернути увагу на контрольну функцію управління, яка 
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забезпечує моніторинг досягнення певного результату. Сучасне тлумачення 

функції пов’язане з порівнянням стандартів, норм, планів та реального стану 

явища. Контроль має втратити свою авторитарно-бюрократичну сутність. Він 

має набути нового забарвлення: гуманістичний характер, оптимістичність, 

навчально-методична спрямованість, гласність та інформаційна достатність. На 

другий план мають відходити перевірки з кількісними оцінками, які замінено на 

самоатестацію. Більше уваги приділяється кінцевим результатам та їх якості. 

Контроль також використовується і для стимулювання успішної діяльності [88]. 

Не менш важливим елементом управління закладом позашкільної 

освіти О. Лисенко вважає ефективну взаємодію адміністративно-

методичного складу з колегіальними органами управління цим закладом 

(педагогічною та методичною радами, органами батьківського та дитячого 

самоуправління). Саме така взаємодія, на нашу думку, додає системі 

управління закладом позашкільної освіти ознак демократичного, що 

підсилює саму функцію управління, робить її колегіальною та соціально 

значимою. 

Значної уваги сучасними менеджерами освіти приділяється 

організаційній структурі як формі розподілу праці, що закріплює певні 

функції управління за відповідними підрозділами закладу позашкільної 

освіти. Організаційна структура закладу, яка побудована на демократичних 

засадах, передбачає: максимальну свободу прояву власних переконань та 

ініціативу кожного працівника відповідно до його фахової підготовки та в 

межах посадових компетенцій; творча атмосфера в закладі; стимулювання 

новаторів і новаторських ідей; справедливе відзначення педагогічних 

працівників за їх вклад у розвиток закладу; особиста відповідальність 

керівництва, оптимальність управлінської вертикалі; розвиток 

горизонтальних та вертикальних комунікацій. 

Але, згідно з оперативними даними, не всі заклади позашкільної освіти 

готові до оптимізації структури управління. Для цього мають бути певні 

передумови, а саме: 
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− готовність і здатність закладу до трансформації; 

− оперативність щодо делегування управлінських функцій; 

− оптимальна схема взаємозв’язків рівнів управління; 

− збалансованість прав і повноважень працівників закладу; 

− оптимальне, рівномірне навантаження на всі ланки управління; 

− узгодженість діяльності всіх структурних підрозділів закладу 

позашкільної освіти. 

Крім того, обов’язковою умовою формування організаційної структури 

закладу позашкільної освіти є її орієнтування на запити та потреби 

суспільства, макросередовища цього закладу. Тому, перш ніж починати таку 

роботу, необхідно ретельно вивчити ці важливі опосередковані чинники 

діяльності закладу. 

Ознакою розвитку сучасної позашкільної освіти є нестабільність як 

наслідок переходу від одного якісного стану до іншого, більш високого 

рівня. Це, в першу чергу, відбувається за рахунок змін в суспільстві, в його 

соціальній, економічній, моральній та іншій сферах. Тому аналіз екзогенних 

змінних, який дає інформацію про можливості та спонукальні впливи на 

позашкільну освіту, має важливе значення для управління розвитком освіти. 

Ґрунтовним надбанням у дослідженнях Г. Єльникової, на наш погляд, є 

виокремлення й опис сімох факторів зовнішнього середовища, які зазвичай 

впливають на розвиток освіти загалом та позашкільної освіти зокрема, і 

безпосередньо пов’язані з освітою. Це наступні фактори: економіка, 

соціальне середовище, політика, ринок, технологія, екологія, міжнародна 

політика.  

До внутрішніх змінних освіти відносять освітні потреби населення, 

мережу закладів, зміст освіти, її кадрове забезпечення, технології навчання 

(методи, форми, способи), матеріально-технічну базу (будівлі закладів, 

обладнання кабінетів, майстерень, лабораторій, хореографічних і 

тренувальних залів, студій, засоби навчання тощо), фінансування освіти, 



 
 

56 

засоби регулювання розвитку позашкільної освіти. Уважне вивчення стану 

цих змінних дає підстави для раціонального планування діяльності закладу 

позашкільної освіти. Важливою умовою цього планування є об’єктивне 

зіставлення реальних наявних освітніх можливостей закладу з тим, яким цей 

заклад планується зробити, як мінімум, у найближчій перспективі. 

Безпосередньо об’єктами управління закладом позашкільної освіти 

можуть виступати цілі та завдання його діяльності, структура та її окремі 

підсистеми, зміст діяльності, технології, методи й форми роботи, мікроклімат 

у колективі та працівники (їхні цінності, фахова кваліфікація тощо), а також 

критерії та показники діяльності закладу, потенціал і функціональні 

можливості, філософія закладу, цілі та ефективність діяльності, цілісна 

педагогічна система, освітній процес, ресурси, внутрішні умови, кадровий 

потенціал закладу, система внутрішнього контролю якості освіти. 

Вибудовування системи управління закладом позашкільної освіти 

вимагає також ефективності взаємодії адміністративно-методичного складу й 

колегіальних органів управління закладом: педагогічної, методичної, науково-

методичної, наукової (у спеціалізованих закладах позашкільної освіти 

наукового профілю) рад, органів батьківського та дитячого самоврядування. 

Водночас мусимо зазначити, що в процесі управління закладом 

позашкільної освіти виникають певні протиріччя. Зазвичай це протиріччя: 

− між необхідністю працювати в умовах розвитку та реформування 

освіти, переходу в інноваційний режим та відсутністю компетенцій 

працювати в цих умовах через недостатній рівень відповідних знань, у тому 

числі у сфері проєктного менеджменту та педагогічного маркетингу; 

− між новим підходом до вибору мети методичної роботи в закладі, 

що спирається на результати діагностики творчого потенціалу педагога, та 

випадковим, необґрунтованим вибором мети розвитку його самоосвіти 

(враховується лише період найближчого розвитку); 

− між розумінням необхідності якісного довгострокового програмного 
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управління окремими ланками розвитку закладу та спонтанним (часто 

авральним) управлінням в умовах робочої нестабільності, характерної для 

періоду реформ; 

− між індивідуалізованим підходом до виховання та масовим 

підходом до виховної роботи, в основі якого – кількісні показники 

проведених організаційно-масових заходів і формальна участь дітей у них; 

− між спрямованістю педагогічного колективу на втілення основ 

особистісно-творчого підходу до організації освітнього процесу та 

недостатньою реалізацією цього принципу через невміння того ж педагога 

працювати в діагностичному режимі, в режимі самооцінювання; 

− між зростаючими вимогами до якості освітніх послуг та 

притаманного для радянської системи позашкільної освіти сприйняття 

позашкілля виключно як способу забезпечення дозвілля дітей та молоді. 

Ці протиріччя загострюються та поступово накопичуються за 

відсутності системи проєктної діяльності в закладі позашкільної освіти, що, 

на нашу думку, є одним із чинників розвитку. Але заклад, який нехтує 

необхідністю розвитку сучасної проєктної діяльності, приречений, у 

кращому випадку, на процес виживання. Про сталий розвиток такого закладу 

не йдеться. Сучасні умови функціонування закладу освіти вимагають від 

керівника вмінь наукового управління процесом розвитку закладу. Важливим 

у професійній діяльності менеджера освіти є управління проєктною 

діяльністю, яка спонукає заклад до розвитку. Можна виділити й інші ознаки: 

1. Створення та розвиток цілісної системи діяльності закладу. 

2. Створення та постійний розвиток чіткої організаційної структури та 

забезпечення її ефективної діяльності. 

3. Формування колективу однодумців. 

4. Високий рівень психолого-педагогічної та менеджерсько-

маркетингової підготовки керівника закладу, систематичне підвищення його 

професійного рівня. 



 
 

58 

5. Високий професійний рівень педагогічних працівників закладу; 

дієва модель стимулювання педагогічної праці. 

6. Створення умов для інноваційного розвитку закладу. 

7. Раціональне стратегічне планування. 

8. Сучасна, ефективна система проєктної діяльності, спрямована на 

досягнення мети та виконання завдань закладу. 

9. Чітка, дієва система контролю. 

Саме це ефективне управління і є ознакою сучасного менеджменту 

ЗПО. Важливим завданням менеджмету, як складової управління, є 

створення умов заради успішного функціонування закладу освіти, організації 

процесів, які в ньому відбуваються, з урахуванням наявних та потенційних 

ресурсів з метою задоволення потреб замовників та споживачів позашкільних 

освітніх послуг для вдалого позиціонування закладу позашкільної освіти на 

ринку освітніх послуг. І, на наш погляд, успішний менеджмент, тобто 

ефективне управління, окрім його основних функцій, а саме планування, 

організації, мотивації та контролю було б варто доповнити ще такими 

важливими складовими: моніторинг реального стану закладу та 

маркетинговими дослідженнями; аналіз результатів моніторингу; 

прогнозуванням розвитку закладу позашкільної освіти; прийняття 

управлінського рішення; створення та розвиток системи проєктної діяльності 

закладу; контроль і корекція результатів діяльності. 

Узагальнюючи викладене, можна зробити наступні висновки. 

Визначено та з’ясовано, що управління загалом й в освіті зокрема – це 

особливий вид людської діяльності, який є цілеспрямованим впливом 

суб’єкта управління на об’єкт управління з метою забезпечення отримання 

запланованого результату. Аналіз наукових джерел дав можливість 

установити, що управління в закладі позашкільної освіти слід розглядати в 

трьох площинах:  

1) управління через призму учасників управлінського процесу (директор, 

заступники директора, інші педагогічні працівники, здобувачі освіти); 
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2) управління з точки зору векторів управлінського впливу (освітній 

процес, науково-методична робота, інноваційна діяльність, розвиток 

матеріально-технічної бази закладу тощо); 

3) управління як управлінська дія, замкнений цикл управлінських кроків. 

Визначено, що ознакою ефективного управління є розвиток закладу, а 

менеджмент є частиною управління. Управління розвитком закладу освіти – 

це вид управлінської діяльності, який спрямований на його переведення в 

режим розвитку та забезпечення якісно нових освітніх результатів. 

Обумовлено такі функції управління закладом позашкільної освіти: 

цілепокладання і прогнозування; планування і програмування; організація і 

мотивація; контроль і регулювання; інформаційне забезпечення; 

комунікаційні зв’язки; моніторинг та аналіз; керівництво. Основні функції 

ефективного управління можна доповнити моніторингом, прогнозуванням 

розвитку, створенням системи проєктної діяльності та управління її 

розвитком, контролем і корекцією результатів цієї діяльності. Отже, ми 

дійшли до висновку, що одним із засобів досягнення розвитку ЗПО є 

проєктна діяльність. 

1.2 Проєктна діяльність закладу позашкільної освіти: сутність, 

характеристика та управління нею 

Освітні трансформації в Україні, спрямовані на демократизацію, 

осучаснення та європеїзацію освітнього середовища, зумовлюють 

необхідність зміни в реальних місіях і візіях закладів освіти, потребують 

пошуку нових форм освітнього менеджменту та маркетингу, трансформації 

управлінського мислення, залучення новацій сучасної педагогічної науки до 

творення нового підходу до управління закладом освіти. Заклади освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства, світових економічних відносин та 

реформування освіти діють фактично в умовах ринкових відносин. 

«Забезпечити успішність діяльності освітньої організації як проектно 

орієнтованої можливо, використовуючи технологію проектного 

менеджменту. Унікальність управлінської діяльності з використанням 
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технології проектного менеджменту полягає в тому, що зазначена діяльність 

організовується як проектна. Її відмінність від традиційної, яка орієнтована 

на процес, полягає у тому, що: можна один раз вивчити виконання операцій і 

потім щоразу їх повторювати, а в діяльності, що організована як проектна, 

управлінські дії будуть щоразу іншими. Таку діяльність можна назвати 

інноваційною. Використання технології проектного менеджменту потребує 

постійного оновлення змісту робіт, використання додаткових знань, навичок 

і засобів для задоволення або перевищення потреб і бажань зацікавлених осіб 

(замовника) проекту», − зазначають автори навчального посібника 

«Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій 

України» [131]. 

Більшою мірою це стосується й закладів позашкільної освіти, 

вихованці яких відвідують гуртки, творчі об’єднання, секції тощо не тому, 

що повинні, а, насамперед, через потребу в саморозвитку та самореалізації 

своїх здібностей, талантів та обдарувань. І в цих умовах старі, архаїчні 

підходи до управління ЗПО можуть призвести не до збереження, а до 

знищення мережі закладів та в підсумку до руйнації унікальної системи 

позашкільної освіти, а це зі свого боку призведе до позбавлення дітей 

гарантованого законодавством права на здобуття позашкільної освіти. 

Одним з основних критеріїв розвитку позашкілля є наявність цікавих, 

сучасних пропозицій освітніх послуг та стабільний попит на них. Тільки за 

цих умов розвиток ЗПО може мати ознаки сталого. 

Сучасні науковці у сфері освіти (К. Баханова, І. Дичківська, 

І. Єрмакова, Г. Ісаєва, А. Кіктенко, О. Любарська, О. Пєхота, О. Пометун, 

С. Шевцова, З. Рябова, Т. Сорочан) виділяють такі ознаки проєктної 

технології в освіті: 

− спрямованість на розвиток перш за все власних пізнавальних 

навичок; 

− спрямованість на розвиток умінь самостійно конструювати 
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індивідуальний план професійного саморозвитку; 

− вільне орієнтування в інформаційному просторі; 

− уміння узагальнювати й інтегрувати в особисту практичну діяльність 

знання та навички, здобуті з різних джерел у процесі здобуття позашкільної 

освіти. 

Врахування цих ознак дає змогу проєктному менеджменту поєднати 

теорію та управлінську практику, реалізувати прагнення вихованців закладів 

позашкільної освіти до вільного вибору освітньої діяльності з урахуванням їх 

вподобань, талантів, обдарувань і певних освітніх можливостей. 

Проєктний менеджмент є необхідним, ефективним інструментом 

сучасного керівника в умовах реалій сучасності. Проєктний менеджмент – 

це, за визначенням З. Рябової, «сукупність завдань, організації, методів і 

засобів управління для реалізації проекту» [131]. Тоді проєкт можна 

розглядати як комплекс управлінських завдань та організаційних дій, 

спрямованих на успішне досягнення мети проєктної діяльності у визначені 

терміни. А в умовах чітко обмеженого часу та за необхідності максимально 

оптимального вирішення конкретної наявної проблеми зростає роль 

ефективного менеджменту, який має бути спрямований насамперед на такі 

важливі показники: 

1) чітко визначена мета; 

2) формування послідовних завдань для її досягнення; 

3) конкретно встановлені терміни виконання завдань; 

4) оптимальний розподіл обов’язків між членами команди проєкту. 

За таких умов проєкт здатний виконати свою основну місію – вирішити 

проблему, на яку він спрямований, або створити принципово новий освітній 

продукт, який сприятиме розвитку закладу позашкільної освіти. Отже, 

управління проєктною діяльністю ЗПО – це управління розвитком цього 

закладу. Під управлінням проєктною діяльністю ми розумємо 

цілеспрямований вплив на процес реалізації проєктів у ЗПО для забезпечення 
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успішності їх реалізації й формування життєвої компетентності учасників 

освітнього процесу. 

Значною мірою успіх проєкту залежить від особистості, яка ініціює, 

організовує, контролює, забезпечує безперебійну реалізацію проєкту та яка 

відповідає за всі процеси розроблення й реалізації проєкту – проєкт-

менеджера. Критеріями вибору проєкт-менеджера зазвичай виступають його 

відповідна освіта, досвід роботи, особисті якості та ін. Практика управління 

проєктною діяльністю ЗПО дає можливість виділити основні завдання 

проєкт-менеджера: 

− прогнозування та планування проєктної діяльності; 

− формування команди проєкту; 

− розподіл сфер відповідальності між членами команди; 

− організація роботи над проєктом; 

− координація та корекція процесів розроблення та впровадження 

проєкту; 

− активізація та стимулювання (мотивація) членів команди проєкту; 

− контроль та аналіз ходу розроблення та реалізації проєкту з 

орієнтацією на кінцевий продукт. 

Задумуючи проєкт та керуючи ним, проєкт-менеджеру важливо не 

лише бачити кінцевий результат роботи, а, що на нашу думку більш важливо, 

– бачити, як реалізація проєкту сприятиме загальному розвитку закладу 

позашкільної освіти, розуміти, як сам проєкт вписується у візію та місію 

закладу. Такий керівник здатен не лише домогтися позитивного результату 

окремо взятого проєкту, а й створити результативну систему проєктів, 

спрямовану на розвиток закладу позашкільної освіти. А залучаючи більшу 

кількість учасників освітнього процесу до активної проєктної діяльності, 

керівник ЗПО досягає ще одного важливого фактору – підвищення рівня 

відповідальності вихованців за власний саморозвиток, зростання фахового 

рівня педагогічних працівників, налагодження більш тісних зв’язків з 
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батьками вихованців, з громадою, з партнерами, розвитку форм взаємодії між 

ними. 

Також фактично керівник проєкту відповідає за терміни його 

виконання, витрати та загальний результат. Досвідчений керівник розуміє, 

що «задекларовані» терміни виконання окремих завдань або кінцевого 

результату проєкту не є догмою, тому під час роботи над проєктом вміло їх 

коригує в той чи інший бік залежно від реального розвитку подій, чим 

досягає оптимального темпоритму роботи над проєктом. 

Проєкт-менеджер є керівником, який визначає остаточну редакцію 

плану проєкту, від чого значною мірою залежить темпоритм роботи над 

проєктом. 

Готуючись до розроблення проєкту, проєкт-менеджеру необхідно 

здійснити такі кроки: 

1) вивчити сильні та слабкі сторони закладу позашкільної освіти, чому 

може сприяти системний освітній моніторинг; 

2) встановити, які слабкі сторони можна проігнорувати під час 

розроблення проєкту як такі, що не матимуть впливу на його реалізацію й не 

становитимуть загроз; 

3) вивчити внутрішній та зовнішній освітній простір, запити 

споживачів ринку освітніх послуг; 

4) визначити мету проєкту; 

5) визначити законодавчі підстави для розроблення проєкту, чи не 

суперечитиме його реалізація законодавству в галузі освіти, педагогічним, 

психологічним нормам, вимогам щодо безпечних умов діяльності учасників 

освітнього процесу; 

6) розробити критерії та показники визначення рівня успішності 

реалізації проєкту (це непросте завдання для закладу позашкільної освіти, 

оскільки, наприклад, у закладах загальної середньої освіти за критерії можна 

обрати основні показники якості освіти, відповідність отриманих результатів 

Державному стандарту початкової середньої освіти, Державному стандарту 
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базової середньої освіти тощо); 

7) вивчити резерви для розроблення та реалізації проєкту 

(інтелектуальні, кадрові, фінансові, матеріально-технічні, часові та інші); 

8) встановити, чи є реальні передумови для реалізації запланованого 

проєкту; 

9) визначити, як впливатиме реалізація проєкту на розвиток закладу 

позашкільної освіти. 

Тільки після цих кроків можна починати новий важливий етап роботи – 

планування проєкту. 

Термін «планування» Енциклопедія освіти визначає як «заздалегідь 

передбачуваний порядок, послідовність здійснення певної програми, певного 

змісту діяльності». 

У проєктному менеджменті З. Рябова під плануванням розуміє 

«конструювання системи управління проєктом як сукупності 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів – змісту, засобів, 

виконавців у заданих термінах, послідовності на територіальних межах, що 

спрямована на досягнення поставленої мети». 

Підсумком планування має стати загальний план проєкту та його 

бюджет. Це свого роду маршрутна карта з чітко визначеними етапами та 

термінами їх виконання. Кожний етап проєкту має реалізуватися системою 

конкретних заходів із чітко визначеними відповідальними за дотримання 

термінів та якість їх виконання запланованих завдань. Конкретність, чіткість 

формулювання, взаємозв’язок і виконуваність цих заходів забезпечать 

реальне виконання основних завдань проєкту. Підсумком виконання кожного 

завдання та заходу має бути конкретний продукт (наприклад, розроблені 

освітня або навчальна програма, підготовлений методичний посібник або 

його частина, створений орган управління учнівського самоврядування, 

оформлений кабінет для занять вихованців або його важлива складова тощо). 

Проте маємо застерегти авторів проєктів від надмірної деталізації 

пунктів плану, що навряд чи сприятиме ходу реалізації проєкту, але точно  
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нашкодить виявленню ініціативи та креативності виконавців, а в підсумку – 

бажанню займатись проєктною діяльністю. 

Важливим фактором оптимізації проєкту є консультації зі 

стейкхолдерами щодо запланованих результатів його реалізації, адже часто 

саме від стейкхолдерів залежать ресурси проєкту. 

Важливо відзначити, що проєкт-менеджеру під час розроблення 

проєкту, його планування та реалізації важливо уникнути зайвої 

бюрократизації процесу – зайвих, надто декомпозитованих завдань або 

заходів, зайвих документів, без яких можна обійтись, зайвих, необов’язкових 

робочих контактів між членами команди. Це дасть можливість не лише 

оптимізувати сам процес розроблення та реалізації проєкту, а й 

пришвидшити цей процес. 

Не менш важливою запорукою успішності проєкту є формування 

команди. Команда проєкту створюється на період його реалізації, а після 

його завершення розпускається. Кількість членів команди проєкту 

визначається обсягом та специфікою робіт, передбачених цим проєктом. 

Управління командою передбачає лідерство. Як правило, лідери й складають 

команду управління проєктом. При цьому справжнім лідером є не той, хто 

лише керує членами команди, а той, хто відкриває їх потенційні можливості 

та веде за собою, мотивує до активних дій. Саме від особистісних якостей 

лідера залежать міжособистісні та робочі стосунки в команді проєкту. 

Тому керівнику проекту (проєкт-менеджеру), який відповідає за весь 

процес проєктної діяльності в закладі, та керівникам функціональних 

підрозділів, які реалізують певні проєкти на цьому етапі, доводиться 

вирішувати такі завдання: 

1) ретельно підібрати лідерів функціональних підрозділів, які здатні не 

лише керувати роботою членів команди, а й згуртувати їх навколо мети 

проєкту; 

2) між лідерами не має бути нездорового змагання за абсолютне лідерство, 

за увагу керівництва; 



 
 

66 

3) команда проєкту має бути згуртованим колективом професіоналів; 

4) до команди проєкту доцільно долучити ініціативних молодих 

спеціалістів для того, щоб вони поступово набиралися досвіду проєктної 

діяльності; 

5) члени команди мають доповнювати один одного, а не дублювати; 

6) усі члени команди повинні мати високий рівень мотивації; 

7) члени команди проєкту мають бути здатні до ефективної спільної 

діяльності; 

8) психологічна сумісність членів команди має бути на високому рівні 

(під час роботи над проєктом серед членів команди не має бути конфліктів, а 

за умови виникнення мікроконфліктів або макроконфліктів вони мають бути 

вирішені в найкоротші строки найоптимальнішим чином); 

9) члени команди повинні мати високий рівень комунікабельності, а 

якщо в команді працює фахівець з недостатніми уміннями комунікувати, то 

поряд з ним має бути досвідчений член команди, який би допомагав вирішувати 

чи згладжувати комунікативні проблеми колеги, якщо такі виникнуть. 

Тільки за дотримання зазначених умов команда проєкту зможе з 

мінімальними морально-психологічними втратами долати значні психічні 

навантаження, що можуть виникнути у процесі пошуку та реалізації 

проєктних рішень, уникнути конфліктів і стресів, які можуть негативно 

позначитися на перебігу та якості проєкту. Конфлікти можуть бути суто 

міжособистісними та ситуативними – такими, що виникають у певних 

ситуаціях: розподіл обов’язків, розподіл бюджету проєкту, делегування 

повноважень тощо. 

Професійна команда проєкту має складатися з раціональної кількості її 

членів. З урахуванням мети, особливостей завдань термінів реалізації 

проєкту до складу команди можуть входити від 2–3 осіб до кількох окремих 

груп зі своїми керівниками. У кожного з членів команди мають бути свої, 

чітко визначені функції, системно пов’язані між собою, об’єднані спільною 

метою та мірою відповідальності за її досягнення. 
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Більшість науковців зазначають, що близько 80 відсотків респондентів 

окремо виділяють людські стосунки серед інших факторів, які впливають на 

результативність проєкту. Тому безумовну важливість цього фактору 

діяльності варто врахувати проєкт-менеджеру під час комплектування 

професійної команди. 

Звертаємо окрему увагу, що проєкт-менеджер у нашому розумінні – це 

насамперед керівник закладу позашкільної освіти, який спрямовує проєктну 

діяльність у закладі, або його заступник, якому делеговано ці права – 

тимчасово або на постійній основі. Проєкт-менеджер далеко не завжди має 

бути лідером команди проєкту, він призначає лідера команди проєкту, який 

безпосередньо нею керуватиме.  

Отже, формуючи команду для роботи над проєктом, необхідно 

вирішувати два важливих завдання: 

− формування професійної команди; 

− організація ефективної її роботи. 

Спільна робота над проєктом сприяє згуртуванню педагогічного 

колективу та розвитку колективних стосунків, росту професійної 

компетентності членів команди. 

Формуючи команду, досвідчений проєкт-менеджер до її складу 

включає не лише досвідчених фахівців, а й молодих педагогів, які в ході 

роботи над реалізацією проєкту засвоюватимуть професійні секрети поряд із 

досвідченими педагогами. 

Крім того, до складу команди можуть входити не лише педагогічні 

працівники закладу позашкільної освіти, а й представники органів 

учнівського або батьківського самоврядування та громадських організацій, 

партнери закладу позашкільної освіти. Враховуючи специфіку діяльності 

закладів позашкільної освіти, такий підхід до формування команди проєкту 

лише сприятиме ефективності його реалізації. Варто лише продумати 

адекватний механізм їх участі в проєкті, визначитися щодо того, які ролі їм 
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будуть відведені під час розроблення та реалізації проєкту. 

Також, формуючи команду, слід пам’ятати, що, по-перше, її діяльність 

передбачена на відносно короткий термін – до моменту досягнення мети 

проєкту, і, по-друге, робота в команді проєкту зазвичай є не основною 

діяльністю членів команди, а тимчасовим додатковим навантаженням на 

громадських засадах. Але результат проєкту в значній мірі залежить від 

ефективної командної роботи.  

Сучасні фахівці з питань командної співпраці, командотворення 

(В. Горбунова, П. Ленсіоні, О. Романовський, В. Шаполова) – виокремили 

ознаки ефективної команди як єдиного згуртованого організму. Як зазначає 

Ганза І. В., специфіка формування ефективної команди визначається такими 

критеріями [26]: 

1) задоволення від роботи; 

2) внесок у командну культуру; 

3) почуття гордості за команду; 

4) активна залученість до діяльності; 

5) лояльність стосовно членів команди; 

6) злагода та гармонія; 

7) орієнтація на результат; 

8) ясне розуміння загальних цілей; 

9) відкритість; 

10) упевненість одне в одному, взаємодовіра; 

11) раціональний поділ компетенцій; 

12) ефективні внутрішні процедури; 

13) гнучкість та адаптивність; 

14) удосконалення та зростання компетентності; 

15) наявність лідера. 

Успішна робота команди сприяє розвитку організаційної культури 

педагогічного колективу закладу позашкільної освіти загалом і членів 

команди зокрема. 
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Під час формування команди проєкт-менеджер повинен пам’ятати про 

ризики, які можуть виникнути в ході розроблення та реалізації проєкту: 

1. Слабкий лідер. 

2. Нераціональний розподіл обов’язків. 

3. Прийняття нереалістичної мети та/або нереальних завдань. 

4. Недостатній професійний рівень членів команди в цілому. 

5. Низький рівень комунікації між членами команди. 

6. Наявність міжособистісного конфлікту (конфліктів) між членами команди. 

7. Низький рівень тайм-менеджменту. 

8. Відсутність системи заохочень. 

Важливим чинником реалізації проєкту є його бюджет; тому в ході 

планування необхідно ретельно прорахувати основні фінансові показники з 

урахуванням особливостей фінансування закладів позашкільної освіти, 

законність і надійність надходження коштів з інших джерел. А заплановані 

витрати мають враховувати час, який необхідно для переказу коштів на 

відповідні рахунки. Крім того, під час планування бюджету проєкту 

необхідно враховувати наявну матеріально-технічну базу закладу 

позашкільної освіти та можливість її розвитку в умовах реалізації проєкту.  

Необхідним і дуже важливим елементом реалізації проєкту є контроль 

за його виконанням. Контроль має забезпечити якісне виконання проєкту, 

який фактично є системою заходів для створення нового освітнього 

продукту. Характерними рисами проєкту мають бути інноваційність та 

оригінальність, але без якісної реалізації проєкту інноваційність та 

оригінальність можуть звестися нанівець. Причиною цього зазвичай стає 

відсутність або низький рівень системного контролю за виконанням проєкту. 

Системний контроль дає можливість за необхідності вчасно 

скоригувати хід роботи над проєктом, терміни виконання тих чи інших 

завдань або заходів (у бік розширення часових меж або, за умови вдалого 

перебігу подій, їх скорочення), перерозподілити ресурси або внести 

обґрунтовані зміни в команду проєкту. 
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Опосередкований контроль за ходом реалізації проєкту здійснює проєкт-

менеджер, а безпосередній – керівник команди проєкту, а також педагогічні 

працівники, відповідальні за виконання окремих завдань (відповідно до плану 

проєкту) в межах повноважень. Контроль здійснюється на підставі порівняння 

запланованих результатів із реально досягнутими. Контроль за ходом 

виконання проєкту може здійснюватися за такими напрямами: 

1) якість виконання завдань або заходів; 

2) контроль часу; 

3) контроль бюджету, ресурсів; 

4) контроль за психологічним кліматом усередині команди проєкту. 

Також керівник команди проєкту має постійно здійснювати моніторинг 

ситуації щодо можливого виникнення конфліктів, які можуть бути внутрішні 

та зовнішні. Внутрішні конфлікти здебільшого можуть стосуватися команди 

(психологічна сумісність, уміння працювати в команді, корпоративна 

культур) або ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних, 

інформаційних). Зовнішні конфлікти можуть стосуватися можливих 

деструктивних дій конкурентів, законодавчого середовища (нормативно-

правова база в галузі позашкільної освіти, академічна доброчесність, захист 

інвестицій) та зовнішнього освітнього середовища. 

Від початку планування проєкту до втілення запланованого проходить 

чітко визначений час. За цей час певні зміни відбуваються в закладі 

позашкільної освіти та в зовнішньому освітньому середовищі. Тому умови 

реалізації проєкту на момент його закінчення дещо відрізняються від тих, які 

були на початку його планування. Отже виникають закономірні питання: 

− Чи залишається актуальним проєкт? 

− Чи достатньо буде ресурсів, запланованих під час планування 

проєкту, для його реалізації? 

− Як проєкт-менеджер має керувати проєктом, щоб він приніс 

максимальну користь у мінливих умовах? 
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Допомогти проєкт-менеджеру та керівнику команди проєкту прийняти 

правильне рішення може проєктний моніторинг. 

Термін «моніторинг» походить від англійського слова «monitoring» та 

означає «відстеження», «контроль». «У проєктному менеджменті під 

моніторингом розуміється система збору, опрацювання й поширення 

інформації про окремі аспекти реалізації проєкту, яка забезпечує постійне 

відслідковування стану його перебігу та перспектив розвитку (розгортання), 

прогнозування (проєктування) необхідних корективів для досягнення 

поставлених цілей». 

Проєктний моніторинг відрізняється від інших видів освітнього 

моніторингу та має такі ознаки: 

− проєктний моніторинг розрахований на нетривалий термін часу (час 

розроблення та реалізації проєкту) – тому він має бути максимально 

оперативним; 

− участь у проєкті зазвичай бере невелика кількість осіб, часто досить 

різних за основним видом діяльності (вихованці закладу позашкільної освіти, 

їхні батьки, педагогічні працівники, представники громадських організацій, 

партнери тощо), тому він має бути максимально особистісно орієнтованим; 

− складові проєкту в закладі позашкільної освіти часто є 

специфічними, тому проєктний моніторинг має бути максимально 

професійним, відповідати вимогам саме цього проєкту; 

− кількість джерел інформації про проєкт, який розробляється та 

реалізується в закладі позашкільної освіти, здебільшого є обмеженою, тому 

моніторинг має бути зорієнтованим на мінімальну кількість вимірюваних 

об’єктів не на шкоду об’єктивності; 

− завданням проєктного моніторингу є надання інформації проєкт-

менеджеру для прийняття ефективних управлінських рішень корекційного 

характеру, тому він має надавати конкретну, об’єктивну, виважену інформацію. 

Найбільш оптимальними методами проєктного моніторингу є вивчення 
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документації, спостереження, опитування, співбесіда (індивідуальна та 

групова), експертне оцінювання. Форми проведення моніторингу обираються 

в залежності від його мети. 

А найважливіша особливість проєктного моніторингу – мінімальна 

бюрократизація, відсутність нав’язливих і сумнівних процедур (мінімальна 

кількість моніторингових заходів та заповнення членами команди 

мінімальної кількості документів). 

Для проведення проєктного моніторингу доцільно долучити 

незалежних експертів, партнерів, стейкхолдерів. 

Слід відзначити ще одну важливу вимогу до моніторингу: при 

виявленні окремих внутрішніх слабких сторін слід відкидати показники, які 

навчальний заклад безпосередньо не може контролювати як такі, що 

відносяться до загроз і можливостей його зовнішнього середовища. 

Проєкт-менеджер після завершення проєкту проводить підсумкову 

нараду-презентацію, на якій розглядають не тільки позитивні досягнення, а й 

той досвід, який отримала команда в ході проєктної діяльності, проблеми, які 

не були передбачені під час планування проєкту, але виникли в ході його 

реалізації, а також успішні методи їх подолання. В майбутьньому будь-який 

досвід реалізованих проєктів стане у нагоді для провадження проєктної 

діяльності в закладі позашкільної освіти. 

Викладене дає підстави зробити такі узагальнення: проєктна 

діяльність в ЗПО – це організація освітньої діяльності закладу на 

демократичних засадах шляхом ініціювання та реалізації проєктів, яка сприяє 

сталому розвитку закладу; управління проєктною діяльністю закладу 

позашкільної освіти – це цілеспрямований вплив на процес реалізації 

проєктів для забезпечення успішності їх реалізації й формування життєвої 

компетентності учасників освітнього процесу. 

Управлінська діяльність з використанням проєктних технологій носить 

ознаки інноваційності та є, за своєю сутністю, процесом розвитку закладу. 

Проєктну діяльність в ЗПО організовує, контролює, забезпечує безперебійну 
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реалізацію, відповідає за всі процеси ведення та завершення проєкту проєкт-

менеджер. Критеріями вибору проєкт-менеджера зазвичай виступають освіта, 

досвід роботи, особисті якості та ін. Проєкт-менеджером може бути директор 

закладу. Безпосередньо проєктну діяльність здійснює проєктна команда, до 

складу якої входять і представники колективу закладу. 

Під час командотворення необхідно зосередитись на: виборі лідера, 

розподілі функціональних обов’язків кожного члена команди відповідно до 

поставлених та декомпозитованих завдань, звернути увагу на професійний 

рівень кожного з членів команди, врахувати психологічні аспекти, 

виключити конфліктні ситуації (або покласти обов’язки на члена команди 

щодо врегулювання конфліктів), продумати систему мотивації. Членами 

команди з реалізації проєкту можуть бути не тільки працівники закладу, а й 

інші учасники освітнього процесу, партнери або їхні працівники. 

Важливим аспектом під час реалізації проєкної діяльності є 

моніторинг, аналіз і контроль реалізації проєктів. На реалізацію проєктів 

також впливають часові та фінансові складові. Кожний проєкт має 

фіналізуватися презентацією та аналізом результатів, які будуть враховані в 

майбутній проєктній діяльності ЗПО. 

1.3 Стан управління проєктною діяльністю закладу позашкільної 

освіти 

Використання проєктних процедур позитивно впливає на здійснення 

продуманих позитивних змін у всіх підсистемах, компонентах, елементах 

організму закладу позашкільної освіти, в об’єкті управління та самій системі 

управління, що тією чи іншою мірою стосується всіх учасників освітнього 

процесу. І все ж найбільш відповідальне навантаження в проєктних процесах, 

а отже й оновлення, об’єктивно лягає на керівника закладу, який, по суті, 

відповідає не тільки за загальний результат кожного проєкту, а й за 

раціональність і дієвість прийнятих відповідних управлінських рішень у 

процесі та за підсумками його розроблення. 
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Проте, як показує практика, не всі керівники ЗПО готові до проведення 

проєктних процедур у керованих ними закладах, хоча здебільшого визнають 

значення проєктних технологій для розвитку керованих ними закладів (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Ставлення керівників закладів позашкільної освіти  

до проєктної діяльності (авторське узагальнення) 
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1 
Вважають проєктну діяльність 
дієвим інструментом управління 
розвитком діяльності ЗПО 

78% 100% 10% 80% 30% 

2 
Вважають, що результати 
проєктної діяльності позитивно 
впливають на: 

     

2.1 • імідж ЗПО 78% 100% 100% 70% 40% 
2.2 • контингент ЗПО 59% 89% 86% 40% 20% 

2.3 • формування педагогічного 
колективу 53% 78% 86% 30% 20% 

2.4 • фінансовий стан ЗПО 55% 67% 71% 30% 50% 

2.5 
• на автономію ЗПО 
(організаційну, академічну, 
фінансову) 

40% 78% 71% 10% 0% 

3 Мають достатні теоретичні знання 
з питань проєктних технологій 83% 78% 86% 80% 90% 

4 
Ставлення педагогічного 
колективу до проєктної діяльності 
в закладі: 

     

4.1 • позитивне 40% 67% 43% 40% 10% 
4.2 • негативне 0% 0% 0% 0% 0% 
4.3 • байдуже 60% 33% 57% 60% 90% 
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З метою визначення ставлення до проєктної діяльності керівників ЗПО 

різних типів і різних форм власності ми провели 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 з усіх регіонів України дало можливість 

встановити, що більшість керівників ЗПО розуміють значення проєктних 

технологій для розвитку закладу (78%). 

Найбільше таких керівників у ЗПО державної форми власності (100%), 

та лише 10% директорів закладів, що фінансуються з обласних бюджетів, з 

ними погоджуються. 

Далеко не всі директори ЗПО розуміють позитивне значення проєктної 

діяльності для окремих важливих складових розвитку закладу. Більшість 

(78%) погоджуються, що така діяльність сприяє іміджу закладу. І лише 40% 

директорів вважають, що проєктна діяльність сприяє автономії ЗПО 

(організаційній, академічній, фінансовій). При цьому у викладене вірять 

здебільшого директори ЗПО державної форми власності та ЗПО, які 

фінансуються з обласних бюджетів (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 Оцінка керівниками ЗПО позитивного впливу проєктної діяльності 

78%

59% 53% 55%
40%

Імідж ЗПО Контингент 
ЗПО

Формування 
педколективу

Фінансовий 
стан ЗПО

Автономія 
ЗПО
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Поряд з тим, більшість керівників ЗПО вважають, що мають достатні 

теоретичні знання з питань організації, розроблення та реалізації проєктних 

технологій (83%). А ось у керованих ними колективах переважає байдуже 

ставлення до проєктної діяльності в закладах (60%). 

 

 
 

Рис. 1.2 Ставлення директорів ЗПО до проєктної діяльності 

 

Однією з основних причин зазначеного ставлення є той факт, що така 

діяльність здійснюється в більшості випадків ентузіастами, які розуміють 

значення освітніх проєктів як для розвитку колективу закладу, так і для 

саморозвитку їх учасників. Крім того, заробітна плата педагогічних працівників 

ЗПО є нижчою від зарплатні педагогів закладів дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, що не є стимулом для 

педагогічної творчості. 

Найбільше скептиків щодо позитивного впливу проєктної діяльності на 

розвиток ЗПО – серед директорів закладів, що фінансуються з бюджетів 

територіальних громад (30%). 
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Таблиця 1.2 

Практична готовність керівників закладів позашкільної освіти 

до здійснення проєктної діяльності (авторське узагальнення) 
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1 Здійснюють проєктну 
діяльність 48% 83% 57% 20% 50% 

1.1 • з них не згадали, яку 
саме 50% 0% 75% 67% 60% 

2 

Мають достатні практичні 
навички для організації, 
розроблення та реалізації 
проєктних технологій 

47% 89% 29% 60% 10% 

3 Володіють навичками 
роботи:      

3.1 • з планування проєкту 57% 89% 57% 30% 50% 

3.2 • з управління проєктом 34% 89% 29% 10% 10% 

3.3 • з командою проєкту 45% 89% 43% 40% 10% 

3.4 • співпраці зі 
стейкхолдерами 20% 56% 14% 10% 0% 

4 
Залучали до проєктної 
діяльності «зовнішніх» 
партнерів 

42% 67% 43% 40% 20% 

5 
Використовують тільки 
внутрішній ресурс для 
проєктної діяльності 

58% 33% 57% 60% 80% 

6 

Застосовують проєктну 
діяльність для реалізації 
грантів (громадський 
бюджет, інші) 

26% 56% 29% 20% 0% 
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Цікаво, що менше половини з директорів ЗПО впроваджують проєктні 

технології в практику діяльності керованих закладів (48%). А половина з них 

взагалі не змогли вказати, які саме проєкти розроблялися в їх закладах. 

 

 
 

Рис. 1.3 Співвідношення теоретичної підготовки та практичної готовності 

керівників закладів позашкільної освіти до проєктної діяльності 

 

При цьому не з усіма основними складовими управління проєктною 

діяльністю опитувані можуть практично справитися. Найпроблемнішими 

виявилися питання управління проєктами (43%) та співпраця зі 

стейкхолдерами (20%). А найкраще директори закладів позашкільної освіти 

можуть організувати процес планування проєктів. 

Заслуговує на увагу й той факт, що 84% керівників ЗПО вказали, що в 

керованих ними закладах впроваджуються лише проєкти, які розробляють 

вихованці, учні, слухачі під керівництвом педагогічних працівників. У 

більшості закладів не розробляються та не впроваджуються проєкти, 

спрямовані на розвиток закладу, на вдосконалення системи управління ним. 

Фактично педагогічні працівники нижчої керівної ланки ЗПО (методисти, 
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завідувачі відділами) мало залучаються до проєктної діяльності 

управлінського характеру. Дещо частіше в такій діяльності беруть участь 

заступники директорів ЗПО, але здебільшого як такі, яким делеговано 

функцію контролю за реалізацією проєктів. 

Як показало опитування, керівники ЗПО, в яких здійснюється проєктна 

діяльність, до розроблення та реалізації проєктів залучають здебільшого внутрішні 

ресурси закладів (у середньому – 57,5%). При цьому в ЗПО, які фінансуються з 

міських бюджетів і бюджетів територіальних громад, цей відсоток складає 

відповідно 60% і 80%. Активніше долучають до проєктної діяльності «зовнішніх» 

партнерів керівники ЗПО державної форми власності (67%). 

 

 
 

Рис. 1.4 Залучення партнерів до проєктної діяльності  

в закладах позашкільної освіти 

 
В умовах соціальної, економічної нестабільності особливої ваги 

набуває здатність керівника ЗПО без зволікань адаптувати діяльність закладу 

до умов, що постійно активно змінюються, оперативно знайти оптимальне 

управлінське рішення в різних ситуаціях. 

Останніми роками в закладах освіти спостерігається поступовий 

перехід від системи управління глобальними проєктами до управління 
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проєктами локального характеру. 

Саме проєкти для вирішення локальних проблем є найбільш 

популярними та дієвими в ЗПО. 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. А це, в 

свою чергу, вимагає чіткого, покрокового планування від суб’єктів 

освітнього процесу, і насамперед – від керівника закладу освіти. Лише за цієї 

умови можна забезпечити отримання запланованого результату завдяки 

реалізації проєктної технології. 

Усі проєкти, які розробляються в галузі освіти, за об’ємом 

передбаченої ними роботи можна умовно розділити на мегапроєкти, 

мультипроєкти або монопроєкти. У ЗПО вже традиційно найчастіше 

використовуються мультипроєкти або монопроєкти. Мегапроєкти не так 

часто використовуються через певну обмеженість бюджетів ЗПО та незначну 

кількість глобальних проблем, які може заклад вирішити самотужки за 

допомогою реалізації проєкту. 

Вирішити проблеми глобального характеру досить успішно допомагають 

системи проєктів. У такому випадку управляти потрібно не одним проєктом, а 

портфелем проєктів. Для цього слід саму проблему декомпозитувати на основні 

її складові та вирішувати їх окремими проєктними командами. За такої умови 

важливо, щоб проєкт-менеджер професійно координував діяльність цих команд, 

підпорядковуючи їх одній глобальній меті. Лідери цих команд проєктів повинні 

взаємоузгоджувати власні дії для досягнення спільної мети. Не менш важливим 

є володіння проєкт-менеджера секретами проєктних технологій в галузі освіти, 

зокрема позашкільної. 

Також набувають популярності проєкти, які спрямовуються не на 

розв’язання певної проблеми, а на створення новацій. Наприклад, створення 

авангардного дитячого театру, абсолютно нової моделі учнівського 
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самоврядування, служби медіації (порозуміння), принципово нової освітньої 

або навчальної програми тощо. 

У зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) на території 

України значно зросла увага до проєктної діяльності учнів, вихованців і слухачів. 

Вимушений перехід на дистанційне навчання у березні 2020 року (наказ МОН 

від 16 березня 2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширення коронавірусу COVID-19, листи МОН від 13 березня 2020 р. № 1/9-

160, від 19.05.2020 р. № 6/643-20, від 23 березня 2020 р. № 1/9-173, від 31 

серпня 2020 р. № 6/1054-20 та інші) і його неодноразове повторення або 

подовження вплинули на переоцінку значення проєктної діяльності (зокрема у 

ЗПО), розширили бачення її значних освітніх можливостей і впливів. 

Усе частіше в практиці роботи закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти користується популярністю метод дослідницьких 

проєктів. Теоретичною базою цього методу є «метод проєктів», розроблений 

у 20-х роках ХХ століття американським педагогом У. Кілпатриком. У 

підмурівок його покладена концепція педагогіки прагматизму 

американського вченого Джона Дьюї. 

Особливо популярним метод проєктів є серед учнів – членів Малої 

академії наук України. Значна частина їх науково-дослідницьких робіт за 

своєю суттю є дослідницькими проєктами. Наймасштабнішим заходом, для 

участі в якому учні розробляють дослідницькі проєкти, є Всеукраїнський 

конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України. У 2020 та 2021 роках з метою максимального наближення 

умов проведення цього конкурсу до умов проведення аналогічних 

популярних наукових конкурсів для молоді за кордоном Міністерством 

освіти і науки України внесені суттєві зміни. Зокрема, замість написання 

учасником контрольної роботи та відкритої презентації власного наукового 

дослідження, введено постерний (плакатний) захист особисто розробленого 

наукового проєкту та участь у науковій конференції з відкритим 

обговоренням результатів власної проєктної діяльності (наказ МОН від 
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08 лютого 2021 р. № 147, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05 квітня 2021 р. за № 441/36063). 

Розроблення учасниками проєктів з різних напрямів наукових 

досліджень передбачена також низкою всеукраїнських організаційно-

масових заходів, які для дітей та молоді організовує і проводить 

Національний центр «Мала академія наук України». Наприклад, 

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник» (наказ 

МОН від 17 травня 2013 р. № 546, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 01 червня 2013 р. за № 842/23374), Всеукраїнська науково-технічна 

виставка-конкурс молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» 

(наказ МОН від 01 червня 2013 р., зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 17 травня 2013 р. № 547 за № 839/23371) та інші. 

Крім того, учнівські дослідницькі проєкти беруть участь у таких 

всеукраїнських організаційно-масових заходах еколого-натуралістичного 

напряму позашкільної освіти, організатором яких є Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді: 

− Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 

проєктів еколого-натуралістичного напряму (наказ МОН від 03 жовтня 

2012 р. № 1068, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 

2012 р. за № 1748/22060); 

− Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт із 

природознавства «Юний дослідник» (наказ МОН від 08 жовтня 2012 р. 

№ 1078, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 р. за 

№ 1766/22078); 

− Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище» (наказ МОН від 

08 листопада 2013 р. № 1575, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

28 листопада 2013 р. за № 2037/24569); 

− Всеукраїнський конкурс «Іntel-Еко Україна» (наказ МОН від 

13 грудня 2013 р. № 1763, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
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30 грудня 2013 р за. № 2237/24769). 

Отже, на сьогодні проєкт як форма організації освітнього процесу в 

педагогічній практиці зазвичай сприймається як альтернатива традиційному 

управлінню закладом та традиційній класно-урочній системі. Саме проєкти 

розглядаються практиками як основа для впровадження дистанційного 

навчання, переходу від пасивного слухання до активної діяльності одного 

або кількох вихованців, до реалізації проєктів. Тому проєктування може 

стати засобом інтелектуального, творчого, соціального саморозвитку 

учасників освітнього процесу та дієвим засобом формування проєктних 

компетенцій. 

Поряд з тим, розуміючи значення проєктної діяльності для розвитку 

ЗПО та маючи певну кількість теоретичних знань з цього питання (83%), не 

всі керівники ЗПО фактично готові до її здійснення. Однією з причин цього є 

низький рівень практичних навичок (47%) та недостатній рівень висвітлення 

у педагогічній літературі питань розроблення та реалізації проєктів у 

діяльність ЗПО, відсутність розробленої та апробованої моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО. 

З огляду на викладене в підрозділі 1.3 дослідження, маємо підстави 

зробити висновок, що на сьогодні заклади позашкільної освіти здійснюють 

проєктну діяльність в різних формах роботи: для вирішення внутрішніх 

проблем закладу, для позиціонування закладу на локальному рівні, для 

пошуку та отримання досвіду роботи з міжнародними партнерами, для 

використання методу проєктів як альтернативи чи доповнення класно-

урочної системи організації занять. Але, не зважаючи на те, що проєктна 

діяльність є складовою діяльності ЗПО, рівень компетенції керівників і 

працівників цих закладів є недостатнім. Є розуміння в колективах ЗПО, що 

проєктна дільність сприяє розвитку закладів. Але немає чіткого розуміння, в 

який спосіб, на що впливає та як це дослідити Відчувається потреба в 

інструментах вимірювання проєктних процесів. Тому актуальною є нагальна 

потреба в комплексній моделі управління проєктною діяльністю закладу 
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позашкільної освіти та технології її використання в практиці діяльності цих 

закладів. 

Висновки до першого розділу 

У розділі наведено характеристику управління закладом позашкільної 

освіти та його складових. Визначено, що управління – це особливий вид 

людської діяльності, який є цілеспрямованим впливом суб’єкта управління 

на об’єкт управління з метою забезпечення отримання запланованого 

результату. Обґрунтовано, що в управлінні закладом позашкільної освіти є 

чотири рівні, які виступають як ієрархічна система: директорський, рівень 

заступників, педагогічний та рівень вихованців. Це обумовлює необхідність 

залучення до участі в управлінні учасників освітнього процесу на кожному з 

цих рівнів та розкриття механізмів їх взаємодії. 

Визначено функції управління закладом позашкільної освіти та 

з’ясовано, що вони взаємопов’язані. Це такі функції: цілепокладання і 

прогнозування; планування й програмування; організація й мотивація; 

контроль і регулювання; інформаційне забезпечення; комунікаційні зв’язки; 

моніторинг та аналіз; керівництво. Зазначено, що функції ґрунтуються на 

певних принципах, які обумовлюють створення необхідних умов 

ефективності управління закладом позашкільної освіти. Виділено дев’ять 

умов: створення та розвиток цілісної системи діяльності закладу; створення 

та постійний розвиток чіткої організаційної структури та забезпечення її 

ефективної діяльності; формування колективу однодумців; високий рівень 

психолого-педагогічної та менеджерсько-маркетингової підготовки 

керівника закладу, систематичне підвищення його професійного рівня; 

високий професійний рівень педагогічних працівників закладу; дієва модель 

стимулювання педагогічної праці; створення умов для інноваційного 

розвитку закладу; раціональне стратегічне планування; сучасна, ефективна 

система проєктної діяльності, спрямована на виконання мети та завдань 

закладу; чітка, дієва система контролю. 
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Визначено сутність проєктної діяльності ЗПО, надано її характеристику 

та описано процес управління нею. Під проєктною діяльністю закладу 

позашкільної освіти ми розуміємо організацію освітньої діяльності закладу 

на демократичних засадах шляхом ініціювання та реалізації проєктів, яка 

сприятиме сталому розвитку закладу. Під управлінням проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти розуміємо цілеспрямований вплив на процес 

реалізації проєктів для забезпечення успішності їх реалізації й формування 

життєвої компетентності учасників освітнього процесу. 

Обґрунтовано доцільність проєктної діяльності у відповідності до 

основних критеріїв розвитку позашкілля, зокрема це наявність цікавих, 

сучасних пропозицій освітніх послуг та стабільний попит на них. 

Визначено ознаки проєктної технології в освіті й зазначено, що проєкт 

є комплексом управлінських завдань та організаційних дій, спрямованих на 

успішне досягнення мети проєктної діяльності у визначені терміни. Аналіз 

сутності проєктної діяльності закладу позашкільної освіти дозволив виділити 

основні завдання проєкт-менеджера: прогнозування та планування проєктної 

діяльності; формування команди проєкту; розподіл сфер відповідальності 

між членами команди; організація роботи над проєктом; координація та 

корекція процесів розроблення й реалізації проєкту; активізація й 

стимулювання членів команди проєкту; контроль і аналіз ходу розроблення 

та реалізації проєкту з орієнтацією на кінцевий продукт. Проєкт-менеджер є 

керівником, який визначає остаточну редакцію плану проєкту, від чого в 

значній мірі залежить темпоритм роботи над проєктом. Проєкт-менеджер 

далеко не завжди має бути лідером команди проєкту, але проєкт-менеджером 

може бути керівник закладу, він призначає лідера команди проєкту, який 

безпосередньо нею керуватиме. Зазначено, що, формуючи команду для 

роботи над проєктом, необхідно вирішити такі питання: формування 

професійної команди; організація ефективної її роботи. Забезпеченню якості 

реалізації проєктної діяльності та ухваленню рішення діяльності проєкт-

менеджера й керівника команди проєкту сприяє проєктний моніторинг. 
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Проєктний моніторинг відрізняється від інших видів освітнього моніторингу 

та має певні ознаки, які і відрізняють його від інших видів моніторингу. 

У розділі проаналізовано стан управління проєктною діяльністю на 

практиці. Наведено статистичні дані та результати анкетування керівників 

закладів щодо стану проєктної діяльності в ЗПО та управління нею. 

Визначено, що, не всі керівники ЗПО готові до проведення проєктних 

процедур у керованих ними закладах, хоча здебільшого визнають значення 

проєктних технологій для розвитку керованих ними закладів. Тому 

актуальним залишається питання розроблення комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО та технології її використання в 

практичній діяльності цих закладів. 

Матеріали розділу висвітлено в таких публікаціях автора [168; 169; 

170]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1 Обґрунтування комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти 

Комплексна модель управління проєктною діяльністю ЗПО як важлива 

складова управління закладом є принципово важливою, оскільки вона об’єднує 

в цілісну, логічно обґрунтовану, циклічну та відкриту систему всі основні 

складові управління такою діяльністю, відтворює внутрішню структуру 

взаємозв’язків і взаємозалежностей між цими складовими, показує місце й роль 

такого управління в алгоритмі управлінської діяльності керівника ЗПО, а також 

місце й роль кожного з учасників освітнього процесу в створеній системі. 

Основними складовими зазначеної моделі є базові концепти. 

Термін «концепт» має латинське походження: conceptus – поняття від 

concipio – збирати, вбирати в себе; представляти; уявляти, формулювати; 

утворювати тощо [2]. Зародження вчення про концепт пов’язують із працями 

П. Абеляра, який розумів його як сконцентрований сенс, гранично 

суб’єктивну форму відображення. 

У працях різних дослідників термін «концепт» отримує досить різні, 

часом кардинально відмінні дефініції. Проте, в останні роки вітчизняні 

науковці – фахівці з менеджменту – термін «концепт» трактують як комплекс 

уявлень про предмет або об’єкт. 

Безпосередньо концепт складається з концептуальних ознак 

(компонентів), тобто, він має складну внутрішню структуру, яка 

відрізняється багатопластовістю. Складність і наявність кількох пластів 

концепту виражається в тому, що в його структуру можуть входити елементи 

(пласти) як раціонального, так і емоційного осмислення дійсності, як 

теоретичного, так і суто практичного штибу. При цьому слід відзначити 

міцний взаємовплив пластів усередині одного концепту, взаємозв’язок з 
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пластами інших концептів за наявності системи концептів, а також їх 

взаємозалежність. 

Концепт, як одиниця структурованого знання, не має жорсткої, 

догматичної організації, оскільки він постійно змінюється відповідно до 

конкретної ситуації, при цьому відбуваються активізація дії та адаптація 

різних його пластів. Організаційна гнучкість концептів сприяє їх готовності 

до постійного вдосконалення – за потреби. 

Логічно, що першим обов’язково має бути концепт цільовий, оскільки 

будь-яка діяльність (зокрема проєктна) має починатися зі встановлення її мети. 

Після визначення мети слід ретельно підготувати теоретичний базис 

для проєктної діяльності. Тому другий концепт моделі управління проєктною 

діяльністю закладу – теоретичний. 

Потім необхідно теоретичну форму наповнити відповідним змістом. 

Отже, третій концепт має бути змістовим. 

Після визначення змісту діяльності наступає черга технологічного 

забезпечення задуманого, теоретично обґрунтованого та змістовонасиченого. 

Тому наступним концептом є технологічний. 

Кожна діяльність має мати певний результат – позитивний, 

нейтральний чи негативний. Тому «фінальний» концепт має стосуватися 

результатів проєктної діяльності. Крім того, в межах цього ж концепту 

необхідно здійснити аналіз правильності закладених у проєкт теоретичних 

засад, дій у межах розроблення й реалізації проєкту та знань і умінь, набутих 

під час роботи над ним. Також важливо вивчити сприйняття результатів 

проєктної діяльності у відповідному соціумі. Отже, останній концепт ми 

сформулювали як результативно-рефлексивний. 

Відтак концептами комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО визначено такі: 

1. Цільовий. 

2. Теоретичний. 

3. Змістовий. 
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4. Технологічний. 

5. Результативно-рефлексивний. 

Усі визначені концепти мають логічну послідовність, взаємопов’язані 

між собою та утворюють систему концептів комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО, яка, з урахуванням взаємозв’язків і 

взаємовпливів, має відповідний графічний вигляд (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Система концептів комплексної моделі  

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти 

 

Розглянемо особливості кожного концепту окремо. 

Цільовий концепт має на меті здійснення моніторингу діяльності ЗПО 

для визначення проблем, які теоретично можуть бути вирішені за допомогою 

Цільовий 

Теоретичний 

Змістовий 

Технологічний 

Результативно-рефлексивний 
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проєктної діяльності, та відбір проблем у діяльності цього закладу, які мають 

бути вирішені першочергово, а також визначення стейкхолдерів (за наявності 

такої потреби). 

Отже, насамперед необхідно здійснити зазначений моніторинг 

діяльності ЗПО. Це завдання має певні складнощі, оскільки система з 1351 

закладу позашкільної освіти, які підпорядковуються МОН, є унікальною. За 

напрямами діяльності це дванадцять основних типів: профільні ЗПО 

художньо-естетичного, мистецького, туристсько-краєзнавчого, еколого-

натуралістичного, науково-технічного, дослідницько-експериментального, 

фізкультурно-спортивного або спортивного, військово-патріотичного, 

бібліотечно-бібліографічного, соціально-реабілітаційного, оздоровчого, 

гуманітарного напрямів. Також позашкільну освіту надають комплексні ЗПО, 

які працюють за кількома напрямами позашкільної освіти. 

Крім того, за формою функціонування це центри, комплекси, палаци, 

будинки, клуби, станції, кімнати, студії, школи мистецтв, малі академії 

мистецтв (народних ремесел), малі академії наук, мистецькі школи, дитячо-

юнацькі спортивні школи різних типів («звичайні», олімпійського резерву, 

спеціалізовані), фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання, дитячі 

стадіони, дитячі бібліотеки, дитячі флотилії, галереї, бюро, оздоровчі 

заклади, що надають позашкільну освіту. 

Зрозуміло, що складно розробити систему аналізу діяльності ЗПО, яка 

була б уніфікованою для усіх зазначених закладів. Проте в усіх ЗПО є 

спільне в діяльності, що в першу чергу має бути в центрі уваги освітніх 

менеджерів. Часто ці заклади мають також спільні проблеми в діяльності – 

більшою чи меншою мірою. На нашу думку, саме субмодель SWOT-аналізу 

діяльності ЗПО, розроблена з урахуванням досягнень кваліметричної науки, 

може стати тим інструментом, за допомогою якого можна аналізувати такі 

проблеми та приймати відповідні управлінські рішення щодо їх ефективного 

подолання. Розлогий опис такої субмоделі подано нижче. 

Наступний крок – це визначення можливості вирішення встановлених 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14?find=1&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86#w1_2
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проблем у діяльності ЗПО за допомогою технології проєктного менеджменту. 

Для цього можна скористатися відповідною кваліметричною факторно-

критеріальною субмоделлю, детальний опис якої подано у розділі 2.2. 

Після визначення проблем у діяльності ЗПО, які можуть бути вирішені 

за допомогою технології проєктного менеджменту, необхідно обрати ті з них, 

які мають бути вирішені першочергово. Зазвичай до таких відносяться 

проблеми, що мають стратегічне значення для діяльності ЗПО. Під час 

прийняття рішення важливо враховувати, чи має колектив закладу досвід 

проєктної діяльності, чи зможе команда проєкту його реалізувати. Адже 

успіх перших проєктів важливий не лише для розвитку закладу, а й має 

чимале психологічне значення для педагогічного колективу, дає можливість 

не тільки набути необхідний досвід проєктної діяльності, а й повірити у себе. 

Після визначення проблем, які в першу чергу вирішуватимуться за 

допомогою проєктних технологій, необхідно визначити стейкхолдерів – осіб 

або групу осіб, які можуть бути зацікавлені в реалізації проєкту, а, можливо, 

й певним чином надати підтримку для його розроблення та реалізації. Цей 

крок здійснюється тоді, коли розроблення та реалізація проєкту 

передбачають участь стейкхолдерів або коли результат роботи команди 

проєкту може мати позитивний вплив на стейкхолдерів, спонукати їх до 

більш активної, різнопланової підтримки ЗПО. 

Метою теоретичного концепту є визначення базових нормативно-

правових засад діяльності ЗПО, напрацювання загальних теоретичних основ 

управління проєктною діяльністю закладу, відпрацювання мети проєкту, а 

також ініціювання та безпосереднє планування проєктної діяльності. 

Важливе місце в здійсненні проєктної діяльності займає інформаційна 

база, яка задає базові орієнтири діяльності та напрями розвитку ЗПО, 

визначає бажаний (заданий) вектор активності. Інформаційна база в ЗПО 

зазвичай складається з наступних основних блоків: 

1. Нормативно-правова база. 

2. Внутрішні джерела інформації ЗПО. 
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3. Internet-ресурси. 

4. Звіти. 

Зокрема, нормативно-правова база в ЗПО формується за двома 

основними напрямами: опрацювання та виконання державних нормативно-

правових актів, а також нормативних документів органів управління у сфері 

освіти обласних і Київської міської державних адміністрацій, міського 

(районного в місті), територіальної громади департаментів, управлінь, відділів 

освіти. 

Державними нормативно-правовими актами у сфері позашкільної 

освіти є такі: 

− закони України («Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII; 

«Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року № 1841-III; «Про охорону 

дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ тощо); 

− укази Президента України («Про гранти Президента України для 

обдарованої молоді» від 02 серпня 2000 року № 945/2000; «Про положення 

про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України» від 16 травня 2006 року № 396/2006; «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей 

та молоді» від 30 вересня 2010 року № 927/2010  тощо); 

− постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України («Про 

затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення 

про позашкільний навчальний заклад» – від 06 травня 2001 року № 433; «Про 

затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з 

позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що 

забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які 

здійснюються з державного бюджету» – від 17 серпня 2002 року № 1133; 

«Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF
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в позашкільних навчальних закладах» – від 20 серпня 2008 року № 993; «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності» – від 27 серпня 2010 року № 796); 

− накази Міністерства освіти і науки України («Про затвердження 

Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального 

призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства 

освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрям 

позашкільної освіти)» – від 13 липня 2004 року № 576; «Про затвердження 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах» – від 11 серпня 2004 року № 651, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за 

№ 1036/9635; «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності» – від 22 вересня 2011 року № 1099, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за 

№ 1318/20056; «Про затвердження Типових штатних нормативів 

позашкільних навчальних закладів» – від 31 жовтня 2012 р. № 1230, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за 

№ 1935/22247; «Про затвердження Типової освітньої програми закладу 

позашкільної освіти» – від 05 січня 2021 року № 17, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 01 березня 2021 року за № 308/35930 та ін.); 

− накази Міністерства освіти і науки України, розроблені спільно з 

іншими центральними органами виконавчої влади (спільний наказ 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та 

Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків надання платних 

послуг державними та комунальними навчальними закладами» – від 

23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmo_576_13072004.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmo_576_13072004.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmo_576_13072004.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmo_576_13072004.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmo_576_13072004.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1036-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1036-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1036-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10
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України 30 серпня 2010 року за № 1196/18491); 

− інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України 

(«Про особливості організації освітнього процесу в закладах позашкільної 

освіти під час карантину» – від 30 квітня 2020 року № 6/604-20; «Про 

надання організаційно-методичних рекомендацій щодо навчання за 

допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті» – від 19 травня 

2020 року № 6/643-20; «Щодо організації роботи закладів позашкільної 

освіти» – від 29 травня 2020 року № 1/9-292 та ін.). 

Наступний напрям складають накази, розпорядження, листи, інструкції 

та рекомендації органів управління у сфері освіти обласних і Київської 

міської державних адміністрацій, міського (районного в місті), 

територіальної громади департаментів, управлінь, відділів освіти. 

Основними внутрішніми джерелами інформації в ЗПО є результати та 

підсумки перевірки документації закладу, а саме: 

− статуту ЗПО; 

− положень про структурні підрозділи ЗПО (філії, відділи, 

лабораторії, центри тощо) – за їх наявності; 

− книги протоколів загальних зборів (конференції) колективу ЗПО; 

− книг наказів з основної діяльності та кадрових питань; 

− книги протоколів засідань педагогічної ради; 

− книги внутрішнього контролю; 

− атестаційних матеріалів педагогічних працівників; 

− журналу обліку звернень та заяв громадян; 

− документації практичного психолога, соціального педагога та ін. 

Основу Internet-ресурсів становлять: 

− сайт Верховної Ради України (в першу чергу – розділ 

«Законодавство України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show); 

− сайт Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua; 

− сайти обласних і міських (районних, територіальних громад) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
https://mon.gov.ua/ua
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управлінь, відділів освіти і науки; 

− сайти державних закладів позашкільної освіти: Національного 

центру «Мала академія наук України» http://man.gov.ua/ua, Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді https://nenc.gov.ua, 

Українського державного центру позашкільної освіти http://udcpo.com.ua, 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді http://ukrjuntur.org.ua; 

− сайти наукових бібліотек; 

− широка мережа освітніх порталів і сайтів. 

Важливу інформацію для моніторингу розвитку ЗПО надають також 

звіти заступників директора, методистів, завідувачів лабораторій та кабінетів, 

художніх керівників, практичного психолога, соціального педагога, 

культорганізатора та супутніх служб (головного бухгалтера (бухгалтера), 

заступника директора з господарської частини (або завгоспа), акомпаніатора, 

звукорежисера, бібліотекаря, лікаря та медичної сестри (за наявності), 

хормейстера та інших). 

Аналітичні дані, отримані на основі вивчення інформаційних джерел, 

враховуються не лише під час моніторингу рівня діяльності ЗПО, а й під час 

комплектування команди проєкту, планування та реалізації проєкту. 

Після визначення базових нормативно-правових документів, 

необхідних для розроблення та реалізації проєкту, важливо ретельно 

відпрацювати його мету, адже від цього значною мірою залежить загальний 

результат діяльності команди проєкту. 

Метою проєкту фактично є його кінцевий продукт, тобто те, що 

досягається внаслідок упровадження результатів проєктної діяльності. 

Метою проєкту можуть бути: 

− повне вирішення певної проблеми в діяльності ЗПО (наприклад: 

розроблення нової системи науково-методичної роботи в закладі, створення 

учнівського навчально-дослідного тваринницького комплексу в ЗПО 

http://man.gov.ua/ua
https://nenc.gov.ua/
http://udcpo.com.ua/
http://ukrjuntur.org.ua/
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еколого-натуралістичного напряму тощо); 

− часткове вирішення певної проблеми в діяльності ЗПО, яке сприяє 

значному зменшенню напруги та сприяє повному вирішенню цієї проблеми у 

подальшій діяльності (наприклад: створення кабінету практичного психолога 

в ЗПО, відкриття костюмерної в ЗПО художньо-естетичного напряму тощо); 

− упровадження певної новації (принципово нової ідеї) в діяльність 

ЗПО (наприклад: відкриття STEM-лабораторії в ЗПО, упровадження 

принципово нової форми учнівського самоврядування в ЗПО тощо); 

− піар ЗПО, орієнтований на «зовнішнє» сприйняття (наприклад: 

розроблення принципово нової стратегії роботи з мешканцями мікрорайону, 

розроблення в ЗПО туристсько-краєзнавчого напряму туристичних 

маршрутів для мешканців мікрорайону, розроблення принципово нової 

системи співпраці із закладами загальної середньої освіти, розташованими в 

тому ж мікрорайоні, що й ЗПО тощо). 

Але в усіх випадках мета проєктної діяльності в ЗПО має бути актуальною. 

Метою змістового концепту є суть управлінських функцій: планування, 

організація, регулювання, контроль, аналіз. І цей концепт доцільно поділити 

на складові, а саме: підбір та підготовка команди проєкту, визначення 

структури, стандартів та етапів проєкту, змісту відповідного пакету 

документів та підготовка до подолання можливих ризиків. 

Особливості комплектування команди проєкту та управління нею ми 

розглянули у підрозділі 1.2 «Проєктна діяльність закладу позашкільної 

освіти: сутність, характеристика та управління нею». 

Структура, стандарти та етапи проєктної діяльності обираються для 

кожного конкретного проєкту окремо. Зазначимо, що стандарти проєкту 

мають бути реальними, такими, що досягаються, та не надто «дрібними», 

оскільки це лише дискредитуватиме проєктні технології та роботу команди. 

Підготовку до подолання можливих ризиків слід розділити на кілька 

основних кроків. Перший з них – це визначення переліку можливих ризиків, 
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тобто ідентифікація ризиків. Їх можна визначити як зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні ризики, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією проєкту 

і, як правило, виникають під впливом зовнішніх чинників, це: 

− ризики, пов’язані з нестабільністю економічного законодавства, 

умов інвестування; 

− можливість погіршення соціально-політичної ситуації в регіоні; 

− несприятливі погодно-кліматичні умови, стихійні лиха в регіоні; 

− несприятлива санітарно-епідеміологічна ситуація в країні, в регіоні 

(пандемія, карантин тощо); 

− коливання ринкового валютного курсу та ін. 

Внутрішніми ризиками, які обумовлені діяльністю суб’єкта (ЗПО), що 

реалізує проєкт, і безпосередньо учасників команди можуть бути: 

- неповнота або неточність проєктної документації (переоцінка 

можливостей технічного обладнання, переоцінка фінансових можливостей 

ЗПО, помилкове визначення термінів закінчення проєкту); 

− помилки щодо підбору лідера та/або команди проєкту; 

− невизначеність або нечітке визначення цілей та/або завдань проєкту; 

− втрата підтримки керівництва; 

− переоцінка результатів проєктної діяльності та їх впливу на 

розвиток ЗПО в цілому. 

Здійснювати аналіз ризиків проєкту доцільно на етапі його планування. 

Для цього можна скласти перелік можливих ризиків, визначити рівень їх 

можливого негативного впливу на проєкт, оптимальні шляхи подолання та 

відповідальних за їх подолання або мінімізацію. 

Члени команди проєкту, які оцінюють ризики, повинні здійснювати 

управління ризиками проєкту засобами виявлення потенційних ризиків, 

здійснення аналізу виявлених ризиків, передбачення необхідних резервів для 

їх локалізації або мінімізації впливу на проєкт та здійснювати постійний 

моніторинг виникнення нових, а також оперативне інформування команди 



 
 

98 

проєкту для адекватного реагування на них, шляхом внесення змін в план 

реалізації проєкту. Особи, які здійснюють діяльність щодо управління 

ризиками, мають бути компетентними в цих питаннях.  

Управління ризиками має здійснюватися протягом усього часу 

планування та реалізації проєкту. Для цього можуть бути проведені тренінги 

та семінари відповідними фахівцями з питань управління ризиками. 

Як свідчить практика здійснення проєктної діяльності ЗПО, в цьому 

процесі найчастіше ризики пов’язані з невизначеністю (невизначеність 

мікросоціальної ситуації; поява принципово нових інструктивно-методичних 

документів, зміст яких суттєво змінює певні підходи до розроблення та 

реалізації проєкту; нестійка позиція стейкхолдерів щодо проєкту тощо). 

Аналіз літератури свідчить, що єдиної класифікації ризиків немає, але 

більшість науковців звертає увагу на те, що на результат реалізації проєкту 

впливають його ресурси: фінансові, кадрові, матеріально-технічні тощо. 

Саме переоцінка фінансових можливостей закладу або повна чи часткова 

підтримка партнерами проєкту на початку його розроблення може створити 

певні ризики щодо реалізації проєкту, його термінів і результатів. Крім того, 

якщо проєкт розрахований на більш тривалий термін, можуть змінитися ціни 

на матеріали або певні послуги, що необхідні в процесі проєктної діяльності. 

Технологічний концепт має на меті формування робочих пакетів, 

координацію діяльності команди проєкту, а також здійснення необхідних 

моніторингових досліджень та маркетингову підтримку проєкту. 

Робочий пакет проєкту – це складова проєкту, свого роду кластер, що 

призначається конкретному члену або групі членів команди проєкту для 

опрацювання та виконання. Робочий пакет є свого роду мініпроєктом у 

складі більшого проєкту. Робочі пакети мають доручатися для виконання до 

певного терміну, визначеному планом проєкту. Робота над робочими 

пакетами вже на початковому етапі розроблення проєкту дасть можливість 

порівняти рівень підготовленості членів команди до роботи в проєкті, рівень 

самовіддачі виконавців тощо. Крім того, оцінюючи виконання робочих 
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пакетів, значно легше оцінювати загальний перебіг роботи над проєктом. 

Також реалізація робочого пакету конкретним виконавцем суттєво підвищує 

рівень його відповідальності за зальний успіх команди, сприяє розвитку 

лідерських якостей. 

Зазначимо, що обов’язковими складовими робочого пакету мають бути: 

− мета робочого пакету в межах проєкту, що підпорядкована меті 

усього проєкту; 

− чітко визначені завдання; 

− термін виконання; 

− перелік необхідних матеріально-фінансових ресурсів для його 

виконання. 

Також до робочого пакету можуть додаватися необхідні рекомендації 

щодо його виконання. 

Особливості комплектування, забезпечення діяльності та координації 

діяльності членів команди проєкту нами викладено в підрозділі 1.2. 

У процесі управління проєктною діяльністю та її здійснення мають 

проводитися моніторингові дослідження. Їх особливості, принципи 

проведення та усі субмоделі для моніторингових експертних вимірювань 

описані нижче (підрозділ 3.1). 

Окремо звернемо увагу на такий складник моніторингу управління 

проєктною діяльністю ЗПО як вивчення рівня утруднень під час здійснення 

цієї діяльності, адже проєкт-менеджеру важливо відслідковувати реальний 

стан справ для прийняття рішень щодо перебігу розроблення та реалізації 

проєкту, необхідності корекції або своєчасного припинення такої діяльності. 

Зручним інструментом для такого моніторингу може стати кваліметрична 

факторно-критеріальна субмодель утруднень у процесі проєктної діяльності 

ЗПО, яка дасть можливість своєчасно виявити проблеми (за їх наявності) та 

встановити рівень їх складності. Її опис ми подали у підрозділі 2.2. 

Важлива складова технологічного концепту – маркетинг проєкту. 
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Проте, якщо питанням маркетингу економічних, будівельних, логістичних, 

фінансових проєктів і проєктному маркетингу в науковій літературі увага 

приділена на достатньому рівні, особливості маркетингу проєктної діяльності 

ЗПО не висвітлені майже зовсім. Тому зупинимося на цьому питанні більш 

розлого. 

Отже, маркетинг проєкту – це система дій, спрямованих на просування 

результатів проєктної діяльності на ринку освітніх послуг. Важливо 

пам’ятати, що фактично продукт проєктної діяльності є об’єктом маркетингу. 

Адже саме результат проєкту розробляється для того, щоб запропонувати 

його споживачу освітніх послуг. 

Варто зазначити, що Джером МакКарті (E. Jerome McCarthy) 

запропонував класичне визначення маркетинг-міксу або комплексу 

маркетингу з «4P» [69], [118], що складається з чотирьох елементів: 

продукту, ціни, місця та просування (product, price, place, promotion). 

Розширена модель маркетинг-міксу, сформульована у 1981 році Блумзом та 

Бітнером ( Blooms and Bitner), складається з семи елементів – «7Р» і включає 

додаткові компоненти: людей, процеси, фізичну наявність (оточення). Саме 

розширена модель комплексу маркетингу «7Р» використовується для сфери 

послуг (соціальної сфери) [118], [121], [133]. 

Результативно-рефлексивний концепт передбачає забезпечення 

зворотного зв’язку – аналіз, узагальнення та визначення результатів проєктної 

діяльності, а також проведення презентації результатів проєкту (портфоліо). 

Нажаль, досить часто в процесі проєктної діяльності менеджери 

проєкту, отримавши бажаний продукт або ж достроково завершивши 

невдалий проєкт, «забувають» про важливу складову проєктної діяльності – 

її аналіз. Насмперед це важливо для врахування недоліків та успіхів у 

діяльності, для роботи над наступними проєктами. 

Фактично цей процес починається з самого початку проєктної 

діяльності та здійснюється впродовж усього проєкту (збирання необхідної 

інформації). І підводити підсумки необхідно в будь-якому випадку – чи 
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проєкт розроблено та впроваджено вдало, чи проєкт з тих чи інших причин 

було завершено достроково. 

Підводити підсумки роботи можна, наприклад, за допомогою 

факторно-критеріальної субмоделі результативності проєктної діяльності в 

ЗПО, яку ми описали нижче. 

Після завершення проєкту обов’язково має бути презентований його 

результат. Презентувати продукт проєктної діяльності можна, наприклад, на 

розширеній нараді, на яку можна запросити членів колективу ЗПО, 

стейкхолдерів, здобувачів позашкільної освіти, інших зацікавлених осіб 

(мешканців мікрорайону, батьків вихованців або осіб, що їх замінюють, 

членів громадських організацій та благодійних фондів, працівників органів 

управління освітою та інших). 

Викладене дає підстави зробити такі висновки: комплексна модель 

управління проєктною діяльністю ЗПО є цілісною, циклічною відкритою 

системою, яка складається з концептів – її основних компонентів. Їх п’ять: 

цільовий, теоретичний, змістовий, технологічний та результативно-

рефлексивний. Кожний концепт сформульовано та обґрунтовано, розкрито 

зміст реалізації кожного концепту. З’ясовано, що маркетинг проєкту 

реалізується за принципом «7Р», що є класичною моделлю комплексу 

маркетингу і використовується для сфери послуг, в тому числі й сфери 

освіти. 

2.2 Характеристика комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти 

Перш ніж вибудовувати структурну схему комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО, проаналізуємо складові, які цю 

комплексну модель утворюють. 

Отже, ми визначили, що основними структурними складовими 

комплексної моделі є концепти. Визначені вище концепти є базовими 

блоками комплексної моделі. Крім того, для кожного концепту ми розробили 

кваліметричні факторно-критеріальні субмоделі, які є інструментарієм 
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моніторингу, що проводиться під час здійснення проєктної діяльності в ЗПО. 

Всі ці субмоделі комп’ютеризовано. Усього таких субмоделей розроблено 

шість: п’ять основних і одна допоміжна. Основні субмоделі безпосередньо 

стосуються проєктної діяльності ЗПО: 

1) факторно-критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО; 

2) факторно-критеріальна субмодель можливості вирішення проблеми 

в роботі ЗПО за допомогою технології проєктного менеджменту; 

3) факторно-критеріальна субмодель SMART-аналізу мети проєкту; 

4) факторно-критеріальна субмодель утруднень у процесі проєктної 

діяльності в ЗПО; 

5) факторно-критеріальна субмодель результативності проєктної 

діяльності в ЗПО. 

Допоміжна субмодель – це факторно-критеріальна субмодель 

готовності педколективу ЗПО до інноваційної діяльності. Вона 

безпосередньо не стосується проєктної діяльності, а виконує допоміжну 

експертну функцію – допомагає менеджеру проєкту визначити, наскільки 

педагогічний колектив ЗПО готовий до інноваційної діяльності. Тож 

менеджер проєкту під час підбору команди проєкту має можливість зважити, 

кого саме з членів педагогічного колективу краще залучити до роботи в 

команді проєкту. 

Отже, за допомогою та у відповідності до кваліметричної науки, 

розроблені факторно-критеріальні субмоделі дають змогу проводити 

вимірювання в сфері позашкільної освіти, що допомагає провести 

вимірювання планування, організації, реалізації та оцінювання результатів 

проєктної діяльності в закладі позашкільної освіти. 

Розроблені нами комп’ютеризовані кваліметричні факторно-

критеріальні субмоделі охоплюють експертними вимірюваннями усі п’ять 

концептів (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Схема застосування кваліметричних факторно-критеріальних 

субмоделей в управлінні проєктною діяльністю ЗПО 

 

Далі більш розлого розглянемо, з яких елементів вибудовуються 

Факторно-критеріальна субмодель 
SWOT-аналізу діяльності ЗПО 

Факторно-критеріальна субмодель 
можливості вирішення проблеми в  

роботі ЗПО за допомогою технології 
проєктного менеджменту 

Факторно-критеріальна субмодель 
SMART-аналізу мети проєкту 

Факторно-критеріальна субмодель 
готовності педколективу ЗПО до 

інноваційної діяльності 

Факторно-критеріальна субмодель 
результативності проєктної  

діяльності в ЗПО 

Цільовий концепт 

Теоретичний концепт 

Змістовий концепт 

Технологічний 
концепт 

Результативно-
рефлексивний 

концепт 

Базові концепти 
комплексної моделі 

управління проєктною 
діяльністю закладу 
позашкільгої освіти 

Кваліметричні                               
факторно-критеріальні субмоделі                 

Факторно-критеріальна субмодель 
утруднень у процесі проєктної 

діяльності в ЗПО 
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концепти, що складають основу комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО. 

Перший блок – концепт «Цільовий» – складається з таких елементів: 

1) моніторинг діяльності ЗПО; 

2) встановлення проблем у діяльності ЗПО, які теоретично можуть 

бути вирішені за допомогою проєктної діяльності; 

3) відбір проблем у діяльності ЗПО для першочергового їх подолання 

шляхом розроблення та реалізації проєктів; 

4) визначення стейкхолдерів (за наявності такої потреби). 

Для цього блока розроблені дві субмоделі: факторно-критеріальна 

субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО та факторно-критеріальна 

субмодель можливості вирішення проблеми в роботі ЗПО за допомогою 

проєктної діяльності. 

Факторно-критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО 

використовується на першому етапі реалізації цільового концепту. За 

допомогою цієї субмоделі ми маємо можливість визначити ті проблеми в 

діяльності закладу, які за певних умов теоретично можуть бути вирішені за 

допомогою проєктної діяльності. 

Усі ЗПО мають спільні основні напрями діяльності: 

− система управління закладом; 

− організація освітнього процесу; 

− робота з педагогічними кадрами; 

− розвиток матеріально-технічної бази закладу, раціональність її 

використання; 

− робота в системі «Заклад – сім’я – соціальне середовище»; 

− забезпечення безпечного освітнього середовища закладу; 

− піар-менеджмент. 

Ці основні напрями діяльності закладів членами експертної групи були 

обрані як фактори факторно-критеріальної субмоделі SWOT-аналізу 
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діяльності ЗПО (Додаток А1). 

Кожний з факторів має в повній і достатній мірі розкриватися 

відповідними критеріями. Під час визначення системи критеріїв ми свідомо 

не брали до уваги однозначні критерії, які мають бути реалізовані 

обов’язково, безумовно та мають оцінюватися виключно за варіантами «так» 

або «ні». Наприклад, наявність зареєстрованого статуту ЗПО; наявність 

затверджених Типових правил внутрішнього трудового розпорядку; 

наявність відповідним чином затвердженої освітньої програми ЗПО, 

створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації тощо. 

Наступний крок у створенні факторно-критеріальної субмоделі SWOT-

аналізу діяльності ЗПО – це визначення вагомостей факторів і вагомостей 

критеріїв. В основу кожного критерію покладений відповідний документ – 

вимога, де встановлено, яким показникам повинна відповідати діяльність. 

Також ми відмовилися від надмірного дроблення експертних балів, оскільки 

достатньо чітку межу між ними надто складно встановити, та й виставляти 

такі бали складно й нераціонально (наприклад, чим принципово відрізняється 

0,63 бала від 0,64 бала?). З урахуванням зазначеного було визначено, що 

критерій, який реалізується в ЗПО без зауважень, оцінюється в 1 бал. За 

реалізацію критерію із незначними зауваженнями експертами виставляється 

0,75 бала. За критерій, який реалізується наполовину, виставляємо 0,5 бала. 

Критерій, який реалізується із суттєвими зауваженнями, вартує лише        

0,25 бала. А нереалізований критерій «отримує» 0 балів. 

Для спрощення введення даних експертного вимірювання в 

інформаційно-аналітичну систему та полегшення сприйняття цифрової 

інформації доцільніше, на нашу думку, вводити не класичні, традиційні 

кваліметричні показники, які найчастіше складаються з чотирьох знаків 

(наприклад, 0,25 – це «0», «,», «2» та «5»), а експертні бали, які складаються з 

одного знаку. Тому ми пропонуємо вводити замість 0,25 бала – цифру «1», 

замість 0,5 бала – «2», замість 0,75 бала – «3», замість 1 балу – «4». Але щоб 



 
 

106 

не порушувати вимог і традицій кваліметричної науки, в самій інформаційно-

аналітичній системі під час обрахунків такі «однозначні» бали ділитимуться 

на 4; і тоді коефіцієнти відповідностей критеріїв і факторів, а також 

підсумковий показник повністю відповідатимуть традиційним 

кваліметричним стандартам. 

Далі необхідно було з’ясувати, що конкретно означає той чи інший 

підсумковий показник, якому рівню діяльності ЗПО він відповідає, тобто, 

який вербальний показник відповідає тому чи іншому отриманому бальному 

показнику. Експертна група визначила розподіл рівнів діяльності закладу – 

так ми отримали вербальну (словесну) оцінку цих рівнів: 

− від 1 до 0,88 балів – оптимальний рівень; 

− від 0,87 до 0,76 балів – високий рівень; 

− від 0,75 до 0,51 балів – середній рівень; 

− від 0,5 до 0,26 балів – низький рівень; 

− від 0,25 до 0 балів – критичний рівень. 

Після цього кваліметричний стандарт діяльності ЗПО (для SWOT-

аналізу) набув закінченого вигляду (додаток А). 

Враховуючи, що класичний SWOT-аналіз передбачає визначення 

сильних сторін і можливостей закладу, а також його слабких сторін і загроз, 

експериментальним шляхом було визначено, що критерії, бальний показник 

яких вищий від 0,875 балів, може свідчити про сильні сторони закладу. 

Зберігають можливості позитивного розвитку критерії, бальний показник 

яких знаходиться в межах між 0,87 бала і 0,625 бала. Слабкими сторонами 

діяльності закладу є критерії, бальні показники яких нижчі від 0,375 бала, але 

вищі від 0,125 бала. Критерії, бальні показники яких нижчі від 0,125 бала, 

вказують на загрози в діяльності закладу. 

У підсумку ми отримали основні показники, на основі яких можна 

створювати різнопланові підсумкові таблиці за результатами SWOT-аналізу 

діяльності ЗПО. 
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Після цього необхідно було розробити та створити відповідну 

інформаційно-аналітичну систему. На нашу думку, оптимальним варіантом 

вирішення цього питання було створення такої інформаційно-аналітичної 

системи в табличному процесорі Excel (повна назва – Microsoft Office Excel) 

– програмі для роботи з електронними таблицями, оскільки практично на 

кожному комп’ютері встановлено пакет програм «Office», який обов’язково 

містить зазначений табличний процесор. Для користування цим процесором 

немає необхідності встановлювати будь-які додаткові програми або 

додаткові драйвери. Крім того, кожна наступна модифікація Excel 

автоматично адаптує та опрацьовує попередні, а кожна попередня 

модифікація безпроблемно «співпрацює» з будь-якою наступною 

модифікацією. 

Отже, в описуваній інформаційно-аналітичній системі були задані 

аркуші (сторінки), кількість та тематика яких у повній та достатній мірі 

відповідали меті та завданням такої системи. На думку членів експертної 

групи, це аркуші «Базовий», «Бланк», «Програма», «Таблиця 1», 

«Таблиця 2», «Таблиця повна» та «Портрет». 

Так, аркуш «Базовий» відтворює базовий алгоритм факторно-

критеріальної субмоделі SWOT-аналізу діяльності ЗПО з повним переліком 

факторів, критеріїв, їхніх вагомостей, алгоритмом мінімально необхідних 

розрахунків для визначення підсумкового результату та шкалою оцінювання 

(зазначені межі рівнів). 

Аркуш «Бланк» призначений для розміщення бланка протоколу 

експертизи. Проведення SWOT-аналізу передбачає участь трьох експертів 

(додаток Б). 

Аркуш «Програма» вміщає таблицю, в яку вносяться та обраховуються 

експертні дані з протоколів, а також виводить підсумки цього аналізу. Усі 

комірки з технічними розрахунками (формулами) приховані. Захищено усі 

комірки з інформацією, яка має бути відображена, але не передбачає 

несанкціонованого втручання та вберігає інформаційно-аналітичну систему 
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від виведення з ладу (додаток В). 

Аркуш «Таблиця 1» – це спрощена таблиця результатів SWOT-аналізу 

діяльності ЗПО, яка покритеріально відтворює підсумки у формі умовних 

позначень відповідних критеріїв. Наприклад, перший критерій 

«Відповідність статуту закладу його місії та візії» має умовне позначення 

«К1», другий критерій «Наявність дієвого плану роботи. Охоплення 

плануванням усіх напрямів роботи закладу» – «К2» і так далі. Це зроблено 

для того, щоб спростити для візуального сприйняття отриману інформацію 

(табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Результат SWOT-аналізу діяльності закладу позашкільної освіти 

(покритеріальний) 

 

Сильні сторони Можливості 

К3  К4  К8  К10  К11  К13  К25  

К29  К31  К32  К34  К37  К39  К41  

К43  К44  К46  К48  К50  К52 

К1  К2  К4  К7  К12  К15  К17  К21  

К30  К33  К36  К38  К45  К49 

Слабкі сторони Загрози 

К26  К40  К53 К54 

 

 

Аркуш «Таблиця 2» – це таблиця результатів SWOT-аналізу діяльності 

ЗПО, яка пофакторно відтворює підсумки у формі умовних позначень 

відповідних критеріїв. У цій таблиці умовні позначення критеріїв 

розташовано згідно з напрямами діяльності ЗПО, які вони розкривають 

(таблиця 2). 
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Таблиця 2.2 

Результат SWOT-аналізу діяльності закладу позашкільної освіти 

(пофакторний) 

Напрями діяльності Сильні сторони Можливості 
Система управління К3  К5  К8 К1  К2  К4  К7 
Освітній процес К10  К11  К13  К25 К12  К15  К17  К21 
Робота з педкадрами К29  К31  К32  К34 К30  К33  К36 
Матеріально-технічна база К37  К39  К41 К38 

«ЗПО – сім’я – 
соцсередовище» 

К43  К44  К46 К45 

Безпечне освітнє 
середовище 

К48  К50 К49 

Піар-менеджмент К52  
 Слабкі сторони Загрози 
Система управління   
Освітній процес К26  
Робота з педкадрами   
Матеріально-технічна база К40  
«ЗПО – сім’я – 
соцсередовище» 

  

Безпечне освітнє 
середовище 

  

Піар-менеджмент К53 К54 
 

Аркуш «Таблиця повна» – це повна підсумкова таблиця результатів 

SWOT-аналізу із зазначенням повних формулювань відповідних критеріїв 

(додаток Д). 

Аркуш «Портрет» містить пелюсткову діаграму – графічний портрет 

конкурентних переваг ЗПО (пофакторно) за результатами SWOT-аналізу 

діяльності ЗПО (додаток Е). 

Далі опишемо факторно-критеріальну субмодель можливості 

практичного вирішення проблеми в діяльності закладу позашкільної освіти за 

допомогою технології проєктного менеджменту. 

Факторами цієї субмоделі члени експертної групи обрали такі: 
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1. Базові показники. 

2. Кадрові показники. 

3. Ресурсні показники. 

4. Часові показники. 

5. Врахування можливих ризиків. 

Усі п’ять факторів були декомпозитовані на відповідні критерії, аналіз 

яких дав повне уявлення про кожний фактор окремо (Додаток Б).  

Після цього членами експертної групи були визначені вартості 

факторів і критеріїв. 

Далі за систему експертних балів ми прийняли таку шкалу: 

− 1 бал – критерій проявляється на високому рівні; 

− 0,75 бали – критерій проявляється на достатньому рівні; 

− 0,5 бали – критерій проявляється на середньому рівні; 

− 0,25 бали – критерій проявляється на низькому рівні; 

− 0 балів – критерій практично не проявляється. 

Насамкінець експерти встановили межі можливостей вирішення 

визначеної проблеми за допомогою проєктної діяльності: 

− від 1 до 0,85 бала – висока можливість; 

− від 0,84 до 0,7 бала – достатня можливість; 

− від 0,69 до 0,5 бала – середня можливість; 

− від 0,49 до 0 балів – низька можливість. 

Завершальний етап створення зазначеної субмоделі – компонування 

базового алгоритму факторно-критеріальної субмоделі визначення 

можливості вирішення проблеми в діяльності ЗПО за допомогою технології 

проєктного менеджменту (додаток Ж). 

Зазначену факторно-критеріальну субмодель ми теж комп’ютеризували 

в табличному процесорі Excel. У цій інформаційно-аналітичній системі були 

задані аркуші «Базовий», «Список», «Бланк», «Дані», «Програма», 

«Проблема», «Зведені». 
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Аркуш «Базовий» містить базовий алгоритм факторно-критеріальної 

субмоделі можливості вирішення проблеми в діяльності ЗПО за допомогою 

технології проєктного менеджменту (додаток Ж). 

Аркуш «Список» містить перелік проблем у діяльності ЗПО (за 

наслідками SWOT-аналізу). Кожна проблема обирається зі списку, який є 

основою субмоделі SWOT-аналізу діяльності ЗПО. Усі обрані зі списку 

проблеми автоматично сортуються за напрямами діяльності закладу (рис. 2.3). 
 

Перелік проблем 

у діяльності закладу позашкільної освіти 

УДЦПО 

(за результатами SWOT-аналізу) 

Дата /термін/: Вересень 2019 р. 

№ 
Напрям 

діяльності 
Проблема 

1 Організація 

освітнього 

процесу 

Участь органів учнівського самоврядування в 

управлінні закладом 

2 Система 

управління 

Наявність дієвого плану роботи. Охоплення 

плануванням усіх напрямів роботи закладу. 
 

Рис. 2.3 Фрагмент аркуша «Список» інформаційно-аналітичної системи 

«Можливість вирішення проблеми в діяльності ЗПО за допомогою технології 

проєктного менеджменту» 
 

Аркуш «Бланк» містить бланк протоколу визначення можливості 

вирішення проблеми в діяльності ЗПО за допомогою технології проєктного 

менеджменту (додаток И). Після таблиці протоколу зазначаються критерії 

оцінювання, також визначено місце для підпису експертів і зазначено дати 

проведення експертного вимірювання. 
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Основою аркуша «Дані» є таблиця, в яку заносяться експертні бали, 

виставлені трьома (або двома) експертами. 

Дані з таблиці аркуша «Дані» обраховуються в таблиці аркуша 

«Програма». За підсумками обрахунків визначається сумарний експертний бал 

для кожної проблеми, а також вербальне значення цього бала (додаток К). 

Аркуш «Проблема» складається з двох частин. Перша з них – це 

зазначення назви ЗПО, терміну експертизи, напряму діяльності, проблеми, 

загальної суми балів та експертного висновку. Проблема обирається зі 

списку, розміщеного під назвою аркуша (рис. 2.4). 
 

Результати 

визначення можливості вирішення проблеми в діяльності закладу 
позашкільної освіти за допомогою технології проєктного 

менеджменту 

 

 
 

     

  Заклад:  УДЦПО 

Термін 
експертизи:  Вересень 2019 р.  

Напрям 
діяльності:  Система управління  

Проблема:  Наявність дієвого плану роботи. Охоплення 
плануванням усіх напрямів роботи закладу. 

Загальна сума 
балів:  0,65     

ЕКСПЕРТНИЙ 
ВИСНОВОК:  

Можливість вирішення проблеми в діяльності 
закладу за допомогою технології проєктного 

менеджменту  с е р е д н я 

 

Рис. 2.4 Фрагмент аркуша «Проблема» інформаційно-аналітичної системи 

«Можливість вирішення проблеми в діяльності ЗПО за допомогою технології 

проєктного менеджменту» 
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Другою частиною аркуша «Проблема» є підсумкова пелюсткова 

діаграма за результатами експертизи можливостей вирішення проблеми в 

діяльності закладу за допомогою технології проєктного менеджменту 

(пофакторна). Ця діаграма у відсотковому еквіваленті відтворює отримані 

факторні показники (рис. 2.5). 

 

Підсумкова діаграма  
за результатами експертизи можливостей вирішення проблеми в 

діяльності закладу за допомогою технології проєктного менеджменту 
(пофакторна) 

 
 
Рис. 2.5 Пелюсткова діаграма аркуша «Проблема» інформаційно-аналітичної 

системи «Можливість вирішення проблеми в діяльності ЗПО за допомогою 

технології проєктного менеджменту» 

 

Аркуш «Зведені» за інтерфейсом створено за тим самим принципом, 

що й аркуш «Проблема», але він містить інформацію не про окрему 
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проблему, а наводяться зведені результати визначення можливості 

практичного вирішення проблем у діяльності закладу. Ці результати дають 

менеджеру проєкту матеріал для аналізу загальної ситуації з основними 

проблемами в діяльності ЗПО щодо можливості вирішення їх за допомогою 

технології проєктного менеджменту, відображають загальні тенденції щодо 

потенційних можливостей закладу з означеного питання. 

Описані інформаційно-аналітичні системи на основі факторно-

критеріальних субмоделей на схемі цільового концепту ми умовно позначили 

відповідно ІАСО-1 (інформаційно-аналітична система основна перша) та 

ІАСО-2 (інформаційно-аналітична система основна друга). 

Отже схема цільового концепту набула такого вигляду (рис. 2.6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ІАСО-2 
 
 
 
 

 

Рис. 2.6 Схема цільового концепту 
 

Складовими другого – теоретичного – концепту є такі: 

1) напрацювання загальних теоретичних основ управління проєктною 

діяльністю ЗПО; 

2) визначення базових нормативно-правових засад діяльності ЗПО; 

3) ініціювання, планування контенту проєкту (наповнення відповідного 

інформаційного ресурсу). 

Цільовий 

Моніторинг 
діяльності ЗПО 
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Під час планування контенту проєкту в ЗПО важливо ретельно 

відпрацювати його мету. В цілому рівень відпрацювання мети проєкту можна 

перевірити за допомогою кваліметричної факторно-критеріальної субмоделі, 

в основу якої покладено принципи SMART-аналізу. 

Фактори та критерії такої субмоделі доцільно, на нашу думку, 

сформулювати наступним чином: 

1. Конкретність мети (критерії: чіткість уявлення про кінцевий 

результат; розуміння необхідності досягнення мети; однозначність мети; 

уявлення про обмеження, які можуть перешкоджати досягненню мети; 

бачення шляхів подолання (мінімізації) цих обмежень). 

2. Вимірність мети (критерії: наявність головного показника 

досягнення мети; розробленість конкретних показників досягнення мети; 

вимірність результатів діяльності; визначення проміжних результатів). 

3. Досяжність мети (критерії: актуальність мети; оптимальність 

обраного шляху досягнення мети; оптимальність обраного шляху досягнення 

мети; наявність необхідних ресурсів і ретельність їх прорахування; наявність 

резерву часу для досягнення мети). 

4. Реальність мети (критерії: реалістичність обраного шляху 

досягнення мети; відповідність мети зусиллям, запланованим для її 

досягнення; відсутність іншого, більш оптимального шляху для досягнення 

мети; відсутність більш важливих цілей і завдань). 

5. Обмеженість мети у часі (критерії: визначення конкретного терміну 

досягнення мети; реальність тайм-менеджменту діяльності для досягнення 

мети; некритичність впливу можливого дедлайну). 

Критерії оцінювання для цієї субмоделі після обговорення їх членами 

експертної групи розподілились відповідно до їхньої думки: 

− 1 бал – однозначно «так»; 

− 0,75 бала – здебільшого «так»; 

− 0,5 бала – швидше «так», ніж «ні»; 
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− 0,25 бала – швидше «ні», ніж «так»; 

− 0 балів – однозначно «ні». 

Рівні відпрацювання мети проєкту мають таку залежність від 

отриманих підсумкових балів: 

− від 1 до 0,87 бала – високий рівень; 

− від 0,86 до 0,75 бала – достатній рівень; 

− від 0,74 до 0,6 бала – недостатній рівень; 

− від 0,59 до 0 балів – низький рівень. 

Комп’ютеризуючи цю субмодель, для інформаційно-аналітичної 

системи експерти запропонували обрати такі аркуші: «Базовий», «Перелік», 

«Бланк», «Дані», «Результат». 

Аркуш «Базовий» відтворює базовий алгоритм факторно-критеріальної 

субмоделі SMART-аналізу мети проєкту (додаток Л). 

Аркуш «Перелік» містить таблицю з переліком проблем у діяльності 

ЗПО, складену за результатами SWOT-аналізу діяльності ЗПО. У таблиці 

після вибору із запропонованого списку проблеми в діяльності ЗПО 

автоматично зазначається відповідний напрям діяльності (рис. 2.7). 
 

Перелік проблем 
у діяльності закладу позашкільної освіти 

УДЦПО 
(для SMART-аналізу мети проєкту) 

Дата /термін/: Вересень 2020 р. 

№ Напрям діяльності Проблема 

1 Система управління Відповідність статуту закладу його місії та 
візії 
 

 

  

2 Організація 
освітнього процесу 

Організація інклюзивної освіти (за 
наявності таких дітей у закладі) 

 

Рис. 2.7 Фрагмент аркуша «Перелік» інформаційно-аналітичної системи» 

SMART-аналіз мети проєкту» 
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Таблиця розрахована на SMART-аналіз 10 проблем у діяльності ЗПО. 

Бланк протоколу для проведення SMART-аналізу мети проєкту 

розміщено на аркуші «Бланк», який складається з двох частин. Перша 

частина цього аркуша – це безпосередньо сам бланк протоколу без 

зазначення факторів для зручності користування (табл. 2.3). 
 

Таблиця 2.3 

Фрагмент таблиці аркуша «Бланк» інформаційно-аналітичної системи 

«SMART-аналіз мети проєкту» 

№ 

з/п 
Критерій Експертний бал 

1 Чіткість уявлення про кінцевий результат   

2 Розуміння необхідності досягнення мети   

 

У нижній частині аркуша розміщено критерії оцінювання, місця для 

підпису експерта та зазначення дати проведення експертизи (рис. 2.8). 

 
 

Критерії оцінювання: 
 4 бали – однозначно «так»; 

3 бали – здебільшого «так»; 
2 бали – швидше «так», ніж «ні»; 
1 бали – швидше «ні», ніж «так»; 
0 балів – однозначно «ні». 
   Експерт: __________________________                     
_____________________ 
   Дата експертизи: « ____ » ___________________  20  ____  року 
    
Рис. 2.8 Фрагмент (нижній) аркуша «Бланк» інформаційно-аналітичної 

системи « SMART-аналіз мети проєкту» 

 

В основі аркуша «Дані» – таблиця, в яку заносяться дані експертного 

вимірювання, а в прихованих від несанкціонованого втручання комірках 
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розміщено відповідні формули, за допомогою яких здійснюється 

обрахування експертних балів з протоколів експертів (рис. 2.9). 
 

Дані 
SMART-аналізу мети проєкту 

УДЦПО 
№ Проблема 
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1 Відповідність статуту закладу його місії та візії 4 4 4 

2 Організація інклюзивної освіти (за наявності 
таких дітей у закладі) 3 2 3 

 
Рис. 2.9 Фрагмент аркуша «Дані» інформаційно-аналітичної системи 

«SMART-аналіз мети проєкту» 
 

Аркуш «Результат» відтворює результати SMART-аналізу мети 

проєкту. Проаналізувати можна окремо до 10 проблем, зазначених у таблиці 

аркуша «Перелік». 

Складають аркуш «Результат» три частини. Перша частина аркуша – 

його заголовок та загальні результати експертизи (рис. 2.10).  
 

РЕЗУЛЬТАТ 
SMART-аналізу мети проєкту 

 
 
 

 
Заклад:   УДЦПО 

Термін експертизи: Вересень 2019 р. 
Експертний бал: 0,49 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК: 
Мета відпрацьована на   н и з ь к о м 
у    рівні. Багато питань потребують 
ретельнішого відпрацювання 

 
Рис. 2.10 Фрагмент (верхній) аркуша «Результат» інформаційно-аналітичної 

системи « SMART-аналіз мети проєкту» 

 

Друга частина аркуша «Результат» містить таблицю із зазначенням 
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результатів експертизи у відсотках – пофакторно (табл. 2.4). 
 

Таблиця 2.4 

Фрагмент таблиці «Результат» 

інформаційно-аналітичної системи « SMART-аналіз мети проєкту» 

Ф а к т о р В і д с о т о к 
в і д п р а ц ю в а н н я 

Конкретність мети: 46% 

Вимірність мети: 50% 

Досяжність мети: 50% 

Реальність мети: 50% 

Обмеженість мети у часі: 50% 

 
Третя частина – це перелік рекомендацій, на що менеджеру проєкту 

доцільно в першу чергу звернути увагу (рис. 2.11). 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
Необхідно звернути увагу в першу чергу на такі питання: 

Чіткість уявлення про кінцевий результат. Розуміння необхідності 
досягнення мети. Однозначність мети. Уявлення про обмеження, які 
можуть перешкоджати досягненню мети. Бачення шляхів подолання 
(мінімізації) цих обмежень. Наявність головного показника досягнення 

мети. Розробленість конкретних показників досягнення мети.  
Вимірність результатів діяльності. Визначення проміжних 

результатів. Актуальність мети. Оптимальність обраного шляху 
досягнення мети. Наявність необхідних ресурсів та ретельність їх 

прорахування. Наявність резерву часу для досягнення мети. 
Реалістичність обраного шляху досягнення мети. Відповідність мети 
зусиллям, запланованим для її досягнення. Відсутність іншого, більш 

оптимального шляху для досягнення мети. Відсутність більш 
важливих цілей і завдань. Визначення конкретного терміну досягнення 

мети. Реальність тайм-менеджменту діяльності для досягнення 
мети. Некритичність впливу можливого дедлайну. 

Може спробуєте знайти інший шлях для вирішення проблеми? 
 

Рис. 2.11 Фрагмент (нижній) аркуша «Результат» інформаційно-аналітичної 

системи « SMART-аналіз мети проєкту» 

Описану інформаційно-аналітичну систему, розроблену на основі 
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факторно-критеріальної субмоделі, на схемі теоретичного концепту ми 

умовно позначили ІАСО-3 (інформаційно-аналітична система основна третя). 

Отже, схема теоретичного концепту з урахуванням усіх її складових виглядає 

так (рис. 2.12): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.12 Схема теоретичного концепту 
 

Найбільше складових має третій концепт – змістовий, а саме: 

1) підбір команди проєкту; 

2) визначення засобів інформаційної взаємодії; 

3) визначення структури проєкту; 

4) визначення стандартів (основних показників якості реалізації проєкту); 

5) визначення змісту пакету документів; 

6) визначення етапів реалізації проєкту; 

7) визначення можливих ризиків і механізмів ефективного управління 

ними. 

Саме для реалізації цього концепту на етапі підбору команди проєкту 

нами була розроблена допоміжна факторно-критеріальна субмодель 

готовності педагогічного колективу ЗПО до інноваційної діяльності. Адже 

успіх проєктної діяльності в значній мірі залежить від готовності членів 

педагогічного колективу закладу до плідної та натхненної інноваційної 
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Напрацювання 
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діяльності, а роботу членів команди проєкту важко уявити без їх 

налаштування на педагогічну творчість, на інноватику. Фактори та критеріїї 

описані в Додатку А3. 

Оцінюється рівень готовності педколективу ЗПО до інноваційної 

діяльності за такими критеріями: 

− 1 бал – критерій проявляється систематично; 

− 0,75 бала – критерій проявляється часто; 

− 0,5 бала – критерій проявляється час від часу; 

− 0,25 бала – критерій проявляється рідко; 

− 0 балів – критерій практично не проявляється. 

Межі рівнів готовності педколективу ЗПО до інноваційної діяльності 

розподілились таким чином: 

− від 1 до 0,88 бала – оптимальний рівень; 

− від 0,87 до 0,78 бала – високий рівень; 

− від 0,77 до 0,65 бала – достатній рівень; 

− від 0,64 до 0,5 бала – низький рівень; 

− від 0,49 до 0 балів – критичний рівень. 

Комп’ютеризуючи цю субмодель, експерти для інформаційно-

аналітичної системи обрали відповідні аркуші: «Базовий», «Бланк», 

«Список», «Дані1», «Дані2», «Персона», «Загал», «Графік» та «ЗПО». 

Аркуш «Базовий» містить базовий алгоритм факторно-критеріальної 

субмоделі готовності педколективу ЗПО до інноваційної діяльності, 

забезпечений усіма необхідними формулами відповідних розрахунків і 

критеріями оцінювання (додаток М). 

Аркуш «Бланк» містить дві таблиці. Перша таблиця – це бланк 

протоколу експертизи готовності педколективу ЗПО до педагогічної 

інноваційної діяльності із зазначенням основних даних про конкретного 

педагогічного працівника (рис. 2.13). 
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Протокол 
експертизи готовності до педагогічної інноваційної діяльності 

Педагог: .      .      .      .      .      .      .       .      .      .      .      .      .      .        
Посада: .      .      .      .      .      .      .       .      .      .      .      .      .      .        
Освіта:  .      .      .      .      .      .      .       .      .      .      .      .      .      .        
Педстаж: .      .      .      .  
     

Показники інноваційної діяльності 
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Критичність мислення       
Визначення цілей дослідницької роботи       
Здатність відмовитись від стереотипів 
педагогічного мислення       

 

Рис. 2.13 Фрагмент (верхній) аркуша «Бланк» інформаційно-аналітичної 

системи «Готовність педколективу ЗПО до інноваційної діяльності» 
 

У другій таблиці аркуша «Бланк» розміщено таблицю, в якій 

зазначаються критерії оцінювання та місце для фіксації дати проведення 

експертизи (рис. 2.14). 
 

Критерії оцінювання: 
Дата: 

4 бали – критерій проявляється систематично; 
3 бали – критерій проявляється часто; 

«. . .» .  .  .  .  .  .  .  .  2 бали – критерій проявляється час від часу; 
1 бал – критерій проявляється рідко; 

20 . .  рік 0 балів – критерій практично не проявляється. 
 

Рис. 2.14. Фрагмент (нижній) аркуша «Бланк» інформаційно-аналітичної 

системи «Готовність педколективу ЗПО до інноваційної діяльності» 
 

До аркуша «Список» включено таблицю, в якій зазначаються прізвища 

та ініціали педагогічних працівників ЗПО, їх посади, освіта та педагогічний 

стаж, який обраховується автоматично від початку педагогічної діяльності на 

момент користування інформаційно-аналітичною системою (рис. 2.15). 
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Список педпрацівників 

УДЦПО 

Дата /термін/ першої експертизи: І семестр   
Дата /термін/ повторної експертизи: ІІ семестр   
3      

№ Педпрацівник Посада Освіта 
Початок 

пед. 
діяльності 

Пед. 
стаж 

1 Левіна І. Є. заступник 
директора Вища 1992 29 

2 Педоренко О В. заступник 
директора Вища 1999 22 

3 Бут С. В. Методист Вища 2004 17 
 

Рис. 2.15 Фрагмент аркуша «Список» інформаційно-аналітичної системи 

«Готовність педколективу ЗПО до інноваційної діяльності» 

Описану інформаційно-аналітичну систему на схемі змістового 

концепту ми умовно позначили ІАСД (інформаційно-аналітична система 

допоміжна). 

З урахуванням цього схема змістового концепту набуває такого 

вигляду (рис. 2.16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16 Схема змістового концепту 
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Технологічний концепт має найбільше практичне спрямування, 

оптимальними складовими цього концепту проєкту, на нашу думку, є такі: 

1) формування робочих пакетів і доведення їх до відповідних суб’єктів 

проєкту; 

2) забезпечення координації діяльності членів команди проєкту або 

команд, якщо в розробленні та реалізації проєкту беруть участь декілька 

мікрокоманд у складі основної команди; 

3) здійснення необхідних моніторингових досліджень, які сприяють 

вдосконаленню роботи над проєктом; 

4) маркетинг проєкту – просування результатів проєктної діяльності на 

різних рівнях. 

Описана далі факторно-критеріальна субмодель утруднень у процесі 

проєктної діяльності в ЗПО може використовуватися під час реалізації 

практично усіх концептів. Але найважливішою вона є для технологічного 

концепту, оскільки саме в процесі безпосередньої роботи над проєктом 

важливо вчасно виявити та усунути проблеми (за умови їх наявності), які 

заважають працювати команді проєкту. Крім того, важливо не лише вчасно 

виявити утруднення, а й встановити рівень їх проблемності. 

Для створення такої субмоделі за фактори ми взяли основні, базові 

напрями проєктної діяльності, а саме: 

1. Загальне керівництво. 

2. Цілепокладання. 

3. Планування. 

4. Командотворення. 

5. Тайм-менеджмент. 

6. Ресурсний менеджмент. 

7. Управління ризиками. 

8. Зовнішні впливи. 

Експертною групою, до складу якої увійшли досвідчені педагогічні та 

науково-педагогічні працівники ЗПО, закладів вищої освіти, наукові 
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працівники наукових установ системи освіти, які є фахівцями в галузі 

менеджменту освіти, кожен із зазначених факторів був розкладений на 

критерії, які його розкривають у достатній мірі (Додаток А4). 

Але самі по собі ані фактори, ані критерії без відповідних числових 

значень не дадуть необхідного матеріалу для аналізу утруднень у процесі 

проєктної діяльності ЗПО. Тому вони були доповнені відповідними 

числовими показниками – вагомостями, які визначають їхнє конкретне 

значення. 

Далі експертною групою були встановлені критерії оцінювання в 

межах субмоделі – які експертні бали в якому випадку виставляються 

експертами в процесі оцінювання. Члени експертної групи зупинилися на 

таких критеріях оцінювання: 

− 1 бал – утруднення відчуваються постійно; 

− 0,75 бала – утруднення відчуваються часто; 

− 0,5 бала – утруднення відчуваються час від часу; 

− 0,25 бала – утруднення відчуваються зрідка; 

− 0 балів – утруднення практично не відчуваються. 

Експерти також визначили межі рівнів утруднень з урахуванням 

загальної суми отриманих експертних балів: 

− 1 – 0,87 бала – критичний рівень; 

− 0,86 – 0,7 бала – високий рівень; 

− 0,69 – 0,5 бала – середній рівень: 

− 0,49 – 0,2 бала – допустимий рівень; 

− 0,19 – 0 балів – низький рівень. 

Після того, як були визначені основні показники, було створено 

базовий алгоритм кваліметричної факторно-критеріальної субмоделі 

утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО (додаток Н). 

Наступним завданням стало розроблення інформаційно-аналітичної 

системи на основі зазначеної субмоделі з урахуванням можливості 
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здійснення моніторингу. Аркушами цієї інформаційно-аналітичної системи 

були обрані наступні: «Базовий», «Бланк», «Дані», «Зведена», «Діаграма». 

Аркуш «Базовий» містить базовий алгоритм факторно-критеріальної 

субмоделі утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО, де зазначено 

фактори, критерії, їхні вагомості та механізм підрахунку сумарного 

(кінцевого) результату. 

У вкладці «Бланк» розміщено бланк протоколу експертизи рівня 

утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО. Під заголовком бланка 

зазначається назва ЗПО, яка в подальшому відтворюється на інших аркушах 

автоматично шляхом посилання на відповідну комірку із зазначенням назви 

ЗПО (рис. 2.17). 
 

ПРОТОКОЛ 

визначення утруднень у процесі проєктної діяльності 

Український державний центр позашкільної освіти 

№ Критерій Експертний 
бал 

1 Надмірне втручання адміністрації  

2 Відсутність підтримки адміністрацією  

3 Відсутність дієвого контролю  

4 Відсутність або нераціональність корекції  

5 Відсутність рефлексії  
 

Рис. 2.17 Фрагмент аркуша «Бланк» (верхня частина) інформаційно-

аналітичної системи «Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Під таблицею протоколу зазначаються критерії оцінювання, дата 

експертизи, ініціали та прізвище експерта (рис. 2.18). 
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34 Неврахування соціальної нестабільності  

35 Завеликий вплив соціальної нестабільності  

36 Втрата зацікавленості стейкхолдерів  
   

Критерії оцінювання: 
1 бал – утруднення відчуваються постійно; 

0,75 бала – утруднення відчуваються часто; 

0,5 бала – утруднення відчуваються час від часу; 

0,25 бала –  утруднення відчуваються зрідка; 

0 балів – утруднення практично не відчуваються. 
 

Рис. 2.18 Фрагмент аркуша «Бланк» (нижня частина) інформаційно-

аналітичної системи «Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Цей аркуш відформатовано для зручного друку бланку протоколу на 

одному аркуші паперу формату А4: на лицьовій стороні аркуша друкується 

таблиця протоколу, а на звороті – критерії оцінювання та місце для підпису 

протоколу експертом. Роздруковані бланки протоколів роздаються усім без 

винятку членам команди проєкту для експертного вимірювання – в такому 

випадку можна визначити не лише окремі утруднення щодо здійснення 

проєктної діяльності окремими членами команди проєктів, а й проаналізувати 

загальні тенденції щодо проблем у проєктній діяльності саме цієї команди та 

зробити висновки щодо доцільності підбору її лідера та членів, щоб врахувати 

можливі помилки під час формування наступної команди. 

Експертні бали з протоколів заносяться до таблиці аркуша «Дані», яка 

відкрита для введення числових показників. Перелік критеріїв субмоделі 

виводиться автоматично шляхом посилання на відповідні комірки аркуша 

«Бланк». Ці показники, а також назва таблиці та назва ЗПО, захищені від 

несанкціонованого втручання. 
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У голові таблиці, крім назви, зазначаються терміни експертизи – ці 

комірки відкриті для введення даних і тому не є захищеними. У першу з них 

додано примітку «Вказати термін експертизи», яка з’являється після 

наведення курсора на цю комірку (рис. 2.19). 
 

Дані 

експертизи утруднень у процесі проєктної діяльності 

Український державний центр позашкільної освіти 

№ Фактори. Критерії 
01.10. 

2020 

01.12. 

2020 

10.01. 

2021 

01.02. 

2021 
 

1 Надмірне втручання 

адміністрації 

1 0,75 0 0  

2 Відсутність підтримки 

адміністрацією 

0,25 0,25 0 0  

3 Відсутність дієвого 

контролю 

0,25 0,25 0 0,25  

4 Відсутність або 

нераціональність корекції 

0,5 0,25 0,25 0  

 

Рис. 2.19 Фрагмент аркуша «Дані» інформаційно-аналітичної системи 

«Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Таблиця розрахована на проведення п’ятьох експертиз (із урахуванням 

кількості концептів), що дає можливість у повній мірі здійснювати моніторинг 

утруднень. Доцільними, на нашу думку, є такі етапи проєктної діяльності: 

1) через півтора-два тижні від початку розроблення проєкту; 

2) орієнтовно посередині розроблення проєкту (відповідно до плану); 

3) після розроблення проєкту; 

4) через півтора-два тижні від початку реалізації проєкту; 

5) після реалізації проєкту та його презентації. 
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Зазначені «точки моніторингу» дають можливість робити висновки на    

різних і найбільш показових етапах проєктної діяльності ЗПО. 

За необхідності можна обрати інші терміни експертного вимірювання. 

Аркуш «Зведений» має три основні складові. Спочатку розміщені 

основні підсумкові дані за результатами експертизи утруднень (рис. 2.20). 
 

РЕЗУЛЬТАТИ 

визначення утруднень у процесі проєктної діяльності 
      

Заклад: Український державний центр позашкільної 

освіти 

Термін 

експертизи:  

Експертний бал: 0,32 
Рівень утруднень: Допустимий 

 

Рис. 2.20 Фрагмент аркуша «Зведений» (верхня частина) інформаційно-

аналітичної системи «Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Далі розташована таблиця, в якій пофакторно зазначено виявлені 

утруднення у відсотках (табл. 2.5). 
 

Таблиця 2.5 

Таблиця аркуша «Зведений» інформаційно-аналітичної системи 

«Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО» 

№ Фактори Відсоток утруднень 
1 2 3 
1 Загальне керівництво 47% 

2 Цілепокладання 58% 

3 Планування 42% 

4 Командоутворення 28% 

5 Тайм-менеджмент 10% 
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Продовження таблиці 2.5 
 

1 2 3 

6 Ресурсний менеджмент 0% 

7 Управління ризиками 8% 

8 Зовнішні впливи 5% 

 

Після цього ми створили лінійну діаграму утруднень у процесі 

проєктної діяльності, яка візуально унаочнює подану вище таблицю з 

пофакторними показниками (рис. 2.21). 

 
 

 
 

Рис. 2.21 Діаграма аркуша «Зведений» інформаційно-аналітичної системи 

«Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО» 

 

У вкладці «Зведений 2» крім заголовка сторінки та назви ЗПО 

розміщено таблицю, в якій пофакторно порівнюються показники утруднень 

(у відсотках) у різні терміни експертизи, а також графічний профіль 

утруднень, що візуально унаочнює показники таблиці (табл. 2.6). 

 

 



 
 

131 

Таблиця 2.6 

Таблиця аркуша «Зведений 2» інформаційно-аналітичної системи 

«Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО» 

№ Фактори 

Термін експертизи 

01.10. 

2020 

01.12. 

2020 

10.01. 

2021 

01.02. 

2021 
 

1 Загальне керівництво 0,08 0,07 0,05 0,04  
2 Цілепокладання 0,09 0,06 0,03 0,01  
3 Планування 0,06 0,05 0,03 0,03  
4 Командотворення 0,07 0,03 0,04 0,03  
5 Тайм-менеджмент 0,01 0,00 0,01 0,02  
6 Ресурсний менеджмент 0,00 0,00 0,01 0,01  
7 Управління ризиками 0,00 0,00 0,00 0,00  
8 Зовнішні впливи 0,00 0,00 0,00 0,00  

Експертний бал 0,32 0,21 0,18 0,14  
Рівень утруднень Доп. Доп. Низьк. Низьк.  

 

Аркуш «Зведений 2» після таблиці містить пелюсткову діаграму 

«Графічний профіль утруднень у процесі проєктної діяльності», яка 

пофакторно унаочнює динаміку змін щодо виявлених утруднень (рис. 2.22). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.22 Пелюсткова діаграма аркуша «Зведений 2» інформаційно-

аналітичної системи «Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО» 
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Графічний покритеріальний аналіз динаміки утруднень у процесі 

проєктної діяльності містить аркуш «Діаграма». Усі її дані виведено теж за 

допомогою прихованих формул-посилань на відповідні комірки аркуша 

«Дані». Поле цієї діаграми розділено кольоровими лініями відповідно до 

рівнів утруднень. Це полегшує сприйняття даних діаграми та співвідношення 

їх з відповідними рівнями утруднень (додаток П). 

Описану інформаційно-аналітичну систему на основі факторно-

критеріальної субмоделі утруднень у процесі проєктної діяльності на схемі 

технологічного концепту ми умовно позначили ІАСО-4 (інформаційно-

аналітична система основна четверта), чим остаточно сформували схему 

технологічного концепту (рис. 2.23). 

 

 
 

Рис. 2.23 Схема технологічного концепту 

 

Фінальний, результативно-рефлексивний концепт призначений для 

підведення підсумків проєктної діяльності. Тож його складовими є такі: 

1) узагальнення результатів проєктної діяльності; 

2) визначення результатів проєктної діяльності; 

3) презентація результатів проєктної діяльності. 

Для підведення підсумків проєктної діяльності необхідно визначити, 
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наскільки отримані результати відповідають запланованим. Одним з інструментів 

такого визначення може бути розроблена нами факторно-критеріальна субмодель 

результативності проєктної діяльності в ЗПО. В основі такої субмоделі – п’ять 

факторів (Додаток А5). 

За систему експертних балів ми прийняли таку шкалу: 

− 1 бал – критерій реалізовано максимально; 

− 0,75 бала – критерій реалізовано добре; 

− 0,5 бала – критерій реалізовано посередньо; 

− 0,25 бала – критерій реалізовано мінімально; 

− 0 балів – критерій не реалізовано зовсім. 

Фінальний крок у створенні базової факторно-критеріальної субмоделі 

– це визначення меж рівнів результативності проєктної діяльності: 

− від 1 до 0,87 бала – високий рівень; 

− від 0,86 до 0,75 бала – достатній рівень; 

− від 0,74 до 0,61 бала – середній рівень; 

− від 0,6 до 0 бала – низький рівень. 

Відтак базовий алгоритм зазначеної факторно-критеріальної субмоделі 

набув остаточного вигляду (додаток Р). 

На основі описаної субмоделі ми також розробили інформаційно-

аналітичну систему, заклавши в неї відповідні аркуші: «Базовий», «Бланк», 

«Список», «Дані», «Програма», «Проєкт», «Зведені», «Діаграма». Ця 

інформаційно-аналітична система розрахована на експертизу десяти проєктів. 

Аркуш «Базовий» створено для розміщення базового алгоритму факторно-

критеріальної субмоделі результативності проєктної діяльності в ЗПО (додаток Р). 

Аркуш «Бланк» містить бланк протоколу описуваної факторно-

критеріальної субмоделі, який складається з двох частин. Перша частина – це 

назва протоколу та таблиця протоколу, де розміщено критерії субмоделі та 

місце для занесення експертних балів (рис  2.24). 
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Протокол 
визначення рівня результативності проєктної діяльності 

в закладі позашкільної освіти 
Назва проєкту: Організація дозвілля здобувачів освіти в УДЦПО 

 

№ Критерій Експертний 
бал 

1 Дотримання термінів розроблення та реалізації 
проєкту   

2 Дотримання бюджету проєкту  
3 Ефективність подолання (мінімізації) ризиків (у 

разі виникнення таких)   
 

Рис. 2.24. Фрагмент (верхній) аркуша «Бланк» інформаційно-аналітичної 

системи «Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Під таблицею є місця для зазначення прізвища та ініціалів експерта та 

дати проведення експертизи, а також вказано критерії оцінювання (рис. 2.25). 

 

21 Позитивний суспільний резонанс проєкту  

   
Експерт: ___________________   ___________________________ 

Критерії оцінювання: 

4 бали – критерій реалізовано максимально; 

3 бали – критерій реалізовано добре; 

2 бали – критерій реалізовано посередньо; 

1 бал – критерій реалізовано мінімально; 

0 балів – критерій не реалізовано. 
   Дата: «.     .».     .     .     .     .     .     .  20  .   . року 

 
Рис. 2.25 Фрагмент (нижній) аркуша «Бланк» інформаційно-аналітичної 

системи «Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Аркуш «Список» містить таблицю зі списком проєктів, які 

розробляються та/або впроваджуються в ЗПО. Перед назвою кожного 



 
 

135 

проєкту шляхом обрання зі списку зазначається напрям діяльності ЗПО, на 

вдосконалення якого спрямовано проєкт (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Фрагмент таблиці аркуша «Список» інформаційно-аналітичної системи 

«Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Перелік проєктів з позашкільної освіти 

УДЦПО 

№ Напрям діяльності Проєкт 

1 Матеріально-технічна 

база 
Створення STEM-лабораторії 

2 Система управління Нова редакція Статуту УДЦПО 

 

Для аркуша «Дані» створено таблицю для введення даних експертизи. 

Таблиця розрахована на введення даних з протоколів трьох (або двох) 

експертів. Для полегшення сприйняття інформації, назви критеріїв одного 

фактора виділено однаковим кольором. Наприклад, критерії фактора 

«Дотримання базових показників» виділено червоним кольором, критерії 

фактора «Робота команди» – синім тощо (рис. 2.26). 
 

Дані визначення рівня результативності проєктної діяльності УДЦПО 

№ Проєкт 

Дотримання 
термінів 

розроблення та 
реалізації проєкту 

Дотримання 
бюджету 
проєкту 

1 Створення STEM-лабораторії 3 2 4 4 
2 Нова редакція Статуту УДЦПО 3 4 2 3 

 

Рис. 2.26 Фрагмент аркуша «Дані» інформаційно-аналітичної системи 

«Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Основу аркуша «Програма» складає таблиця, в клітинках якої розміщено 
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нескладні формули для обрахування експертних балів з таблиці аркуша «Дані». 

За результатами обрахунку визначаються загальний експертний бал і рівень 

результативності проєктної діяльності в ЗПО (рис. 2.27). 
 

Програма 
визначення рівня результативності проєктної діяльності 
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1 Створення STEM-лабораторії достатній 0,79 2,50 4,00 

2 Нова редакція Статуту УДЦПО середній 0,65 3,50 2,50 
 

Рис. 2.27 Фрагмент (верхній) аркуша «Програма» інформаційно-аналітичної 
системи «Результативність проєктноі діяльності в ЗПО» 

 

Аркуш «Проєкт» спочатку містить остаточні дані за підсумками 

експертизи результативності проєктної діяльності в ЗПО (рис. 2.28). 
 

Результати 
експертизи рівня результативності проєктної діяльності 

       

Проєкт:  
      

 Заклад:  УДЦПО 
Напрям діяльності:  Організація освітнього процесу  

Загальна сума балів:  0,79     

ЕКСПЕРТНИЙ 
ВИСНОВОК:  

Рівень результативності проекту 
д о с т а т н і й 

 

Рис. 2.28 Фрагмент (верхній) аркуша «Проєкт» інформаційно-аналітичної 

системи «Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 

Після цього ми створили пелюсткову діаграму за підсумками 
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експертизи результативності проєктної діяльності в ЗПО (рис. 2.29). 
 

Діаграма підсумками експертизи результативності проєктної 
діяльності (пофакторна) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.29 Фрагмент (нижній) аркуша «Проєкт» інформаційно-аналітичної 

системи «Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 
 

На аркуші «Зведені» спочатку виведено підсумкові дані про 

результативність проєктної діяльності ЗПО загалом за наслідками експертизи 

усіх проєктів, що аналізувалися (рис. 2.30). 
 

Результати 
експертизи рівня результативності проєктної діяльності 

(загальні тенденції по закладу) 
 Заклад:  УДЦПО 
Загальна сума 

  

0,62     

ЕКСПЕРТНИЙ 
ВИСНОВОК:  

Рівень результативності проєктної 
діяльності закладу позашкільної освіти 

с е р е д н і й 
 

Рис. 2.30 Фрагмент (верхній) аркуша «Зведені» інформаційно-аналітичної 

системи «Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 
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Нижче розміщена пелюсткова діаграма, яка унаочнює загальні 

тенденції щодо результативності проєктної діяльності в ЗПО (рис. 2.31). 

 
Підсумкова діаграма 

за результатами експертизи результативності проєктної діяльності  

в УДЦПО 

(пофакторна) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.31 Фрагмент (нижній) аркуша «Зведені» інформаційно-аналітичної 

системи «Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 
 

Аркуш «Діаграма» містить лінійну діаграму, яка унаочнює невикористані 

резерви під час здійснення проєктної діяльності в ЗПО (рис. 2.32). 
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Діаграма 

«Невикористані резерви під час здійснення проєктної діяльності в 

закладі позашкільної освіти» 

Назва ЗПО:                                       УДЦПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.32 Аркуш «Діаграма» інформаційно-аналітичної системи 

«Результативність проєктної діяльності в ЗПО» 
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Описану інформаційно-аналітичну систему, розроблену на основі 

факторно-критеріальної субмоделі результативності проєктної діяльності в 

ЗПО, на схемі результативно-рефлексивного концепту ми умовно позначили 

ІАСО-5 (інформаційно-аналітична система основна п’ята) та завершили 

формування схеми цього концепту (рис. 2.33). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.33 Схема результативно-рефлексивного концепту 

 

Отже, ми створили та описали схеми концептів комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Ці схеми є 

основними складовими загальної структурної схеми зазначеної моделі. 

Зважаючи на об’єм інформації, яку містить загальна структурна схема, 

складові концептів ми позначили умовними позначеннями, які складаються з 

двох цифр – латинської та арабської. Латинська цифра позначає умовний 

номер концепту, арабська – умовний номер складової відповідного концепту. 

Наприклад, складові цільового концепту «Моніторинг діяльності ЗПО», 

«Встановлення проблем у діяльності ЗПО, які можуть бути вирішені за 

допомогою проєктної діяльності», «Відбір проблем у діяльності ЗПО для 

першочергового їх подолання шляхом розроблення та реалізації проєктів» та 

«Визначення стейкхолдерів» позначені відповідно І.1; І.2; І.3 та І.4 

(рис. 2.34). Про умовні позначення усіх інформаційно-аналітичних систем 

зазначено вище. 

Результативно-рефлексивний 
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проєктної 
діяльності 
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ІАСО-5 
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Рис. 2.34 Структурна схема комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО 
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У цій структурній схемі використані такі умовні позначення: 

І.1 – моніторинг діяльності ЗПО; 

І.2 – встановлення проблем у діяльності ЗПО, які можуть бути вирішені 

за допомогою проєктної діяльності; 

І.3 – відбір проблем у діяльності ЗПО для першочергового їх подолання 

шляхом розроблення та реалізації проєктів; 

І.4 – визначення стейкхолдерів (за наявності такої потреби); 

ІІ.1 – напрацювання загальних теоретичних основ управління 

проєктною діяльністю ЗПО; 

ІІ.2 – визначення базових нормативно-правових засад діяльності ЗПО; 

ІІ.3 – ініціювання, планування контенту проєкту (наповнення 

відповідного інформаційного ресурсу); 

ІІІ.1 – підбір команди проєкту; 

ІІІ.2 – визначення засобів інформаційної взаємодії; 

ІІІ.3 – визначення структури проєкту; 

ІІІ.4 – визначення стандартів (основних показників якості реалізації 

проєкту); 

ІІІ.5 – визначення змісту пакету документів; 

ІІІ.6 – визначення етапів реалізації проєкту; 

ІІІ.7 – визначення можливих ризиків і механізмів ефективного 

управління ними; 

IV.1 – формування робочих пакетів і доведення їх до відповідних 

суб’єктів проєкту; 

IV.2 – забезпечення координації діяльності членів команди проєкту або 

команд, якщо в розробленні та реалізації проєкту беруть участь декілька 

мікрокоманд у складі основної команди; 

IV.3 – здійснення необхідних моніторингових досліджень, що 

сприяють вдосконаленню роботи над проєктом; 

IV.4 – маркетинг проєкту – просування результатів проєктної 

діяльності на різних рівнях. 
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V.1 – узагальнення результатів проєктної діяльності; 

V.2 – визначення результатів проєктної діяльності; 

V.3 – презентація результатів проєктної діяльності; 

ІАСО-1 – інформаційно-аналітична система основна перша; 

ІАСО-2 – інформаційно-аналітична система основна друга; 

ІАСО-3 – інформаційно-аналітична система основна третя; 

ІАСО-4 – інформаційно-аналітична система основна четверта; 

ІАСО-5 – інформаційно-аналітична система основна п’ята; 

ІАСД– інформаційно-аналітична система допоміжна. 

Повну  структурну схему комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО можна подивитись в Додатку С. 

Отже, підсумовуючи підрозділ 2.2 наукового дослідження можна 

зробити наступні висновки. Викладений матеріал дає змогу зрозуміти та 

осмислити структурну схему комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО. З’ясовано, що основою цієї моделі є концепти, їх пять. 

Кожен з цих базових блоків – концептів – має інструментарій моніторингу 

проєкної діяльності в закладі – це субмоделі, які комп’ютеризовані у формі 

інформаційно-аналітичних систем. П’ять основних: факторно-критеріальна 

субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО; факторно-критеріальна субмодель 

можливості вирішення проблеми в роботі ЗПО за допомогою технології 

проєктного менеджменту; факторно-критеріальна субмодель SMART-аналізу 

мети проєкту; факторно-критеріальна субмодель утруднень у процесі 

проєктної діяльності в ЗПО; факторно-критеріальна субмодель 

результативності проєктної діяльності в ЗПО. І одна допоміжна – факторно-

критеріальна субмодель готовності педколективу ЗПО до інноваційної 

діяльності. Для кожної факторно-критеріальної субмоделі розроблено 

фактори та критерії відповідно до кваліметричних стандартів, визначено їх 

вагомості та показано принципи отримання показників вимірювань проєктної 

діяльності. Також підрозділ дає можливість зрозуміти принцип роботи 
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інформаційно-аналітичних систем, які підсумовують всі вимірювання, 

роблять певні висновки та навіть надають рекомендації. 

2.3 Технологія використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти 

Для практичного застосування комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО ми розробили технологію її використання. 

Створюючи зазначену технологію, ми виходили з того, що предметом 

управління проєктною діяльністю ЗПО є позитивна динаміка змін у його 

роботі, яка відслідковується, в тому числі, за допомогою аналізу динаміки 

контингенту. А завданнями управління проєктною діяльністю ЗПО є 

досягнення сталого спрямованого розвитку закладу за рахунок підсилення 

цілеспрямованості управління проєктною діяльністю, підвищення здатності 

керівників ЗПО приймати рішення щодо розвитку закладу за допомогою 

технологій проєктного менеджменту в умовах соціальної, економічної та 

фінансової мінливості навколишнього середовища. 

Технологія включає основні етапи проєктної діяльності, засоби їх 

реалізації, які забезпечують наскрізність мети, взаємозв’язок локальних 

висновків і сприяють «включенню» механізмів розвитку ЗПО та створенню 

кращих умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти за обраним 

напрямом діяльності. 

Перший етап – формування команди проєкту. 

Створювана перша команда проєкту має виконувати декілька функцій: 

1) перше використання комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО; 

2) створення офісу проєктів у межах використання зазначеної 

комплексної моделі; 

3) розроблення та реалізація першого проєкту з метою апробації 

комплексної моделі; 

4) популяризація проєктної діяльності в колективі закладу та в соціумі. 

Принципи формування команди проєкту ми описали вище, у розділі 1.2. 
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На другому етапі необхідно вивчити досвід здійснення проєктної 

діяльності в ЗПО. 

Основне завдання цього етапу – визначити, що можна реально 

покращити в системі управління проєктною діяльністю ЗПО. 

Для цього необхідно оцінити досвід роботи над проєктами в ЗПО, 

проаналізувати позитивні напрацювання в цій царині та скласти список 

успішних менеджерів проєктів і працівників, проєкти яких були вдалими. 

Аналізуються проєкти, які призвели до реального покращення освітнього 

процесу. Значущим також може бути розбір невдач, які мали місце в процесі 

проєктної діяльності в ЗПО, та встановлення причин, які до них призвели.  

Третім етапом є визначення кроків з використання комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО. При цьому важливо пам’ятати, що 

управління проєктною діяльністю має логічно інтегруватися в уже діючу 

систему управління ЗПО, проєкт-менеджер має враховувати місію та візію 

закладу, конкретні завдання, які стоять перед ним у найближчій, середній та 

довгостроковій перспективі. Для цього має відбутися відверта розмова членів 

проєктної команди, які впроваджуватимуть зазначену комплексну модель, з 

керівництвом ЗПО та споживачами освітніх послуг. Бажано поспілкуватися зі 

стейкхолдерами щодо їхнього бачення перспектив розвитку закладу. 

Необхідно уважно вивчити статут ЗПО, врахувати традиції діяльності 

закладу, особливості його корпоративної культури з метою встановлення 

готовності колективу ЗПО до запропонованих інновацій. Важливо визначити 

першочергові завдання, які стоять перед колективом закладу, щоб уже перші 

проєкти спрямувати на їх вирішення. Обов’язковою умовою успішної 

реалізації проєктів є врахування особливостей регіону, населеного пункту, де 

розташований ЗПО. 

Наступний, четвертий етап – розроблення нормативно-регламентної 

бази проєктної діяльності в ЗПО. Але в даному випадку основним завданням 

має бути не бюрократизація управління та обростання проєктної діяльності 

різними інструкціями, розпорядженнями, актами, приписами тощо. 
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Насамперед необхідно чітко визначити наступне: 

− поняття «проєкт», його основні характеристики та етапи 

розроблення та реалізації; 

− поняття «проєктна діяльність» та найважливіші завдання такої діяльності; 

− принципи формування команди проєкту та ключові вимоги до її членів; 

− основні права та обов’язки проєкт-менеджера, лідера проєкту та 

членів команди проєкту, принципи їх взаємодії. 

Завданням п’ятого етапу є створення офісу проєктів. 

Офіс проєкту створюється для того, щоб команда проєкту мала 

відокремлене робоче місце проєктної діяльності. В офісі проєкту зберігається 

уся документація, яка розробляється та накопичується в ході роботи над 

проєктом. Офіс проєкту має стати місцем, де команда проєкту може зібратися 

для обговорення та вирішення тих чи інших питань щодо розроблення або 

реалізації проєкту. Важливо, щоб команда проєкту збиралася не в кабінеті 

директора ЗПО, не в методкабінеті тощо, а саме в офісі проєкту – на окремій 

території, яка є робочим простором команди проєкту. 

Офіс проєктів як окремий структурний підрозділ недоцільно 

створювати в усіх ЗПО. По-перше, немає гострої необхідності створювати 

офіс проєктів у ЗПО з невеликим контингентом вихованців, отже й з 

невеликим педагогічним колективом. У цьому випадку рішення про 

створення офісу проєктів приймає керівник ЗПО як проєкт-менеджер після 

консультації з членами команди проєкту з урахуванням фахових 

особливостей педагогічного колективу закладу та масштабів запланованої 

проєктної діяльності. 

Звертаємо увагу, що створення офісу проєктів – це вже свого роду міні-

проєкт, обов’язковою частиною якого є ІТ-складова, від якої значною мірою 

залежить успіх проєктної діяльності. Тому забезпечення офісу проєктів 

оргтехнікою важливо доручити фахівцеві (або групі фахівців), які підберуть 

самі або допоможуть керівнику офісу проєктів підібрати оргтехніку з 
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оптимальними для роботи параметрами. 

У ЗПО з контингентом вихованців від ста осіб рішення про створення 

офісу проєктів може бути прийняте на початку розроблення першого 

проєкту, тобто, не з самого початку використання комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю. 

У ЗПО з чисельним контингентом вихованців офіс проєктів є сенс 

відкривати на початку використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю. 

Ми вважаємо, що для нормальної роботи офісу проєктів в ЗПО немає 

гострої необхідності розробляти й приймати окреме положення про такий 

офіс та окремі інструкції для всіх членів команди проєкту – достатньо 

ретельно підготувати відповідні рекомендації щодо функціонування офісу 

проєктів та діяльності членів команди. 

Керівником офісу проєктів важливо призначити педагогічного 

працівника, який має теоретичну підготовку щодо проєктної діяльності, 

досвід розроблення й реалізації проєктів і користується авторитетом у колег. 

І не завжди це має бути проєкт-менеджер або лідер першої команди проєкту. 

Краще, якщо це будуть два різних педагогічних працівники. Тоді керівник 

офісу проєкту не буде відволікатися на роботу в команді проєкту, а лідер 

проєкту не буде займатися поточними питаннями офісу проєкту, а зможе 

зосередитися спочатку на впровадженні комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО, а потім безпосередньо на роботі над першим 

проєктом на етапі апробації. 

Під час вибору кандидатури на посаду керівника офісу проєктів 

керівник ЗПО як проєкт-менеджер має бути готовий делегувати йому певну 

частину своїх повноважень. Також частину повноважень слід делегувати й 

лідеру команди проєкту. Тож на лідера проєкту буде покладена, як мінімум, 

відповідальність не лише за успішну реалізацію певного проєкту, а й за 

атмосферу (психологічну, інноваційну, робочу) всередині команди проєкту 

та оптимальне використання його бюджету. 
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Одним із найважливіших завдань проєкт-менеджера як керівника ЗПО 

є забезпечення офісу проєкту всім необхідним: оргтехнікою (комп’ютери або 

ноутбуки, сканер, принтер), папером і канцтоварами, необхідними меблями 

(шафи для зберігання документації, робочі столи, стільці, бажано – один 

великий стіл для нарад, «мозкових штурмів» тощо). Створюючи офіс проєкту 

та забезпечуючи його усім необхідним, проєкт-менеджер має пам’ятати, що 

це є надважливою умовою успішної роботи першої команди проєкту та 

наступних проєктних колективів. Крім того, такий офіс створюється 

фактично один раз; для роботи над наступними проєктами його створювати 

знову не потрібно, адже він уже створений і далі може лише розвиватися. 

Далі необхідно здійснити навчання майбутніх членів команди проєкту, 

забезпечивши комфортні професійні та психологічні умови для їх взаємодії 

між собою та керівником офісу проєктів. 

Офіс проєктів, крім функції центру безпосереднього управління 

проєктами, виконуватиме також функцію накопичення досвіду проєктної 

діяльності та розвитку структури управління ЗПО. Також прозора робота 

офісу проєктів сприятиме вдосконаленню прозорості системи управління 

проєктами, зменшенню залежності проєктної діяльності від особистості 

проєкт-менеджер як керівника ЗПО. 

Запуск повноцінної роботи офісу проєктів означатиме перехід від ручного 

керування проєктною діяльністю до командного, демократичного управління. 

На шостому етапі використання створюється інформаційна система 

управління проєктами. Для цього обирається або за потреби окремо 

розробляється програмне забезпечення для автоматизації процесів з 

управління проєктами, налаштування його, а також створюються інструкції 

щодо користування ними. 

Керівнику ЗПО слід пам’ятати, що залучення учасників освітнього 

процесу в ЗПО до створення необхідного інструментарію та його адаптації до 

умов діяльності конкретного закладу, не лише забезпечать оперативне 

отримання необхідної експертної інформації, а й сприятимуть демократизації 
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управління проєктною діяльністю. 

Дієвим інструментарієм для відслідковування ходу та результатів 

проєктної діяльності в ЗПО слугують відповідні факторно-критеріальні 

субмоделі: 

1) факторно-критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО; 

2)  факторно-критеріальна субмодель можливості вирішення проблеми 

в роботі ЗПО за допомогою технології проєктного менеджменту; 

3) факторно-критеріальна субмодель SMART-аналізу мети проєкту; 

4) факторно-критеріальна субмодель утруднень у процесі проєктної 

діяльності в ЗПО; 

5) факторно-критеріальна субмодель результативності проєктної 

діяльності в ЗПО; 

6) факторно-критеріальна субмодель готовності педколективу ЗПО до 

інноваційної діяльності. 

Усі ці моделі враховують вектор активності (напрями проєктної 

діяльності, які є найважливішими, а тому пріоритетними). Вектори активності 

можуть визначатися з урахуванням реального стану речей у царині проєктної 

діяльності. Провівши усне опитування та анкетування учасників розроблення та 

реалізації проєктів у ЗПО про їхні пріоритети в зазначеній діяльності, 

отримаємо узагальнені дані, які становитимуть вектори активності відповідних 

етапів проєктної діяльності (реальні вектори активності). 

Крім того, вектор активності може задаватись особі або закладу ззовні 

– в нормативно-правових документах, законодавстві тощо. Такий вектор 

активності є бажаним (заданим). 

Вектори активності закладаються у факторно-критеріальних 

субмоделях у вигляді коефіцієнтів вагомості, які відображають 

першочерговість завдань роботи на певному етапі проєктної діяльності. Зміна 

коефіцієнтів вагомості автоматично змінює напрям та інтенсивність 

відповідної дії. 

Узгоджені коефіцієнти вагомості є показниками, на які орієнтуються 
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учасники проєктної діяльності в ЗПО безпосередньо та інші учасники 

освітнього процесу опосередковано. Таким чином відбувається 

взаємоадаптація діяльності, яка допомагає керівнику ЗПО орієнтувати свої 

управлінські дії на задоволення освітніх потреб, а виконавцям – адаптувати 

свої професійні потреби до державно-громадських вимог. Підсумком є 

свідоме спрямування власних дій на заданий результат, сформований у формі 

відповідної субмоделі, та на задані пріоритети проєктної діяльності, що 

мають вигляд коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв конкретної 

субмоделі. Тому визначення узгоджених коефіцієнтів вагомості факторів і 

критеріїв для всіх кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей 

можна, за необхідності, проводити на кожному етапі проєктної діяльності 

ЗПО, а наскрізність мети забезпечується узгодженням бажаного і реального 

векторів активності в межах ЗПО. 

Отже, кожна субмодель має свої значення узгоджених коефіцієнтів 

вагомості факторів і критеріїв, однакових для різних проєктів, що 

розробляються та впроваджуються в межах одного ЗПО. 

Збирання експертної інформації та її аналіз здійснюються в офісі 

проєктів. Саме процес оброблення та аналізу інформації забезпечує 

координацію діяльності членів команди проєкту та створює своєрідний 

додатковий механізм управління. 

Отримана завдяки моніторингу інформація є основою для визначення 

можливих подальших кроків щодо розроблення та/або реалізації проєкту, а 

також вироблення рекомендацій для членів команди щодо здійснення 

подальшої діяльності в проєкті. Отже саме на рівні команди проєкту 

починають вмикатися механізми реальної самоорганізації, що лише сприяє 

сталому розвитку ЗПО. 

Тепер розглянемо методику використання інформаційно-аналітичних 

систем, створених на основі відповідних кваліметричних факторно-

критеріальних субмоделей. Усі ці системи для зручного практичного 

застосування розроблені в табличному процесорі Excel і тому мають 
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відповідну технологічну специфіку. 

Інформаційно-аналітичні системи, що використовуються в процесі 

проєктної діяльності в ЗПО, розроблені в максимально спільному для них 

усіх інтерфейсі та мають багато однакових вкладок. Наприклад, абсолютно 

усі розроблені субмоделі мають вкладки «Базовий» та «Бланк». 

Так, вкладки «Базовий» містять базові алгоритми факторно-

критеріальних субмоделей з повним переліком факторів та їхніх вагомостей, 

критеріїв та їхніх вагомостей, алгоритмом розрахунків, які мінімально 

необхідні для визначення підсумкового результату, критеріїв експертного 

оцінювання та шкалою відповідних рівнів. 

У вкладках «Бланк» розміщені бланки експертиз, де зазначено наступне: 

− заголовок бланку (вид експертизи та мінімально необхідні для її 

проведення дані); 

− таблиця із зазначеннями факторів і критеріїв відповідної субмоделі; 

− критерії оцінювання (зокрема самооцінювання – за умови такої 

потреби); 

− місце для зазначення прізвищ та ініціалів експертів (за потреби); 

− місце для зазначення дати проведення експертного вимірювання. 

Для зручності користування бланками протоколів експертизи усі вони 

додатково винесені в окремий файл. Кожна вкладка цього файлу відтворює 

бланк протоколу відповідної експертизи. Усі вкладки розташовані в порядку 

використання протоколів у процесі проєктної діяльності відповідно до 

системи концептів. Наприклад, перша вкладка містить протокол SWOT-

аналізу діяльності закладу позашкільної освіти; друга – протокол визначення 

можливості вирішення проблеми в діяльності ЗПО за допомогою технології 

проєктного менеджменту і так далі. Шоста вкладка містить протокол 

визначення результативності проєктної діяльності в ЗПО. 

У п’яти із шести інформаційно-аналітичних систем є вкладка «Дані», 

більшість таких систем забезпечені графічними вкладками: «Графік», 
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«Діаграма», «Портрет». Здебільшого діаграми аналітичні, тобто не лише 

графічно відтворюють ті чи інші результати експертизи, а й мають аналітичні 

розподільчі лінії із зазначенням відповідних рівнів. 

Усі дані для побудови графіків і діаграм автоматично вносяться у 

приховані таблиці з відповідних вкладок. 

Крім того, усі інформаційно-аналітичні системи мають також 

специфічні вкладки, які забезпечують роботу саме цих систем. 

Усі інформаційно-аналітичні системи створені в табличному процесорі 

Excel, тому абсолютно всі розрахунки автоматизовано. 

Під час користування інформаційно-аналітичними системами важливо 

пам’ятати, що будь-які зміни, випадково внесені в них, можуть призвести до 

отримання спотворених, необ’єктивних результатів експертизи. Тому в усіх 

інформаційно-аналітичних системах практично усі «технічні» комірки й 

комірки з параметрами оцінювання (фактори, критерії, їх вагомості), 

допоміжними формулами та необхідними допоміжними записами приховано 

й за допомогою пароля, однакового для всіх систем, убезпечено від 

несанкціонованого втручання та можливого псування формул або інших 

даних, а тому і можливого отримання необ’єктивних результатів експертизи. 

Незахищеними, відкритими для внесення даних, залишено лише комірки, 

куди передбачено внесення експертних балів з протоколів експертиз. Ці 

показники можна за необхідності редагувати – видаляти, змінювати, 

коригувати. 

Використання комплексної моделі управління проєктною діяльністю 

ЗПО ми розпочали з науково-теоретичної підготовки педагогічних 

працівників ЗПО. Було проведено низку семінарів-тренінгів з директорами, 

методистами та іншими педагогічними працівниками ЗПО. В кожному ЗПО 

були створені офіси проєктів. Крім того, в УДЦПО додатково був створений 

Консалтинговий Центр, основним завданням якого була координація 

діяльності ЗПО, які брали участь в експерименті, щодо використання 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО. 
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Після необхідної теоретичної підготовки та формування команди 

проєкту, необхідної для використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО, було розпочато роботу з адаптації 

кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей та інформаційно-

аналітичних систем до заданих умов експерименту.  

Після визначення призначення кожної інформаційно-аналітичної 

системи та їх функцій і місця кожної з них у загальному моніторингу 

проєктної діяльності у цілому, був розроблений алгоритм упровадження 

цього моніторингу, який має такий вигляд (рис. 2.35). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.35 Алгоритм упровадження моніторингу в управління 
проєктною діяльністю ЗПО 
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Враховуючи, що обрані для експерименту ЗПО мають багато спільних 

рис, у зв’язку з однаковими для них особливостями діяльності, усі субмоделі 

та інформаційно-аналітичні системи були адаптовані таким чином, щоб вони 

стали універсальними для використання в кожному ЗПО, що сприяло 

значному підвищенню об’єктивності експертних даних та убезпечило від 

можливості спадання рівня наскрізності адаптивного управління. 

Терміни проведення експертиз визначалися спільно проєкт-

менеджером, керівником офісу проєктів і лідером відповідного проєкту на 

різних етапах діяльності залежно від потреби з урахуванням процесу 

розроблення та реалізації проєкту. Протоколи експертиз надходили до офісу 

проєктів для опрацювання та прийняття проєкт-менеджером і лідером 

проєкту управлінського рішення відповідно до отриманих результатів. 

На сьомому етапі необхідно здійснити практичну апробацію 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО. Для перевірки 

нових для ЗПО методів управління проєктами та відповідності необхідного 

інструментарію поставленим завданням, доцільно розробити та реалізувати 

один або кілька пілотних проєктів, щоб впевнитися в дієвості впровадженої 

моделі, визначити її «вузькі місця» та внести необхідні корективи. 

Після апробації необхідно проаналізувати не лише отримані загальні 

результати, позитивний досвід, а й ті обставини, які гальмували сам процес 

проєктної діяльності. Після глибокого аналізу важливо (за потреби) внести 

корективи в окремі елементи комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО. 

Останній, восьмий етап використання – це запуск на повну потужність 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО з урахуванням 

отриманого досвіду. 

Отже, після визначення основних етапів використання комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю ЗПО її структурна схема набула 
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завершеного вигляду (рис. 2.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.36 Структурна схема впровадження комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО 
 

Модель управління проєктною діяльністю ЗПО має бути пов’язана з 

системою управління закладом (людські, матеріально-технічні, 

інтелектуальні ресурси тощо). Також окремо наголошуємо, що вдале 

використання комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО 

сприятиме в подальшому успішному розробленню проєктів, що в свою чергу 

буде сигналом для споживачів освіти, їхніх батьків, стейкхолдерів і 

громадськості про позитивний імідж ЗПО, про його надійність як освітнього 

Визначення кроків з 
використання моделі 
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партнера, як привабливий об’єкт для вдалого інвестування коштів тощо. 

Поряд з тим, керівнику ЗПО та командам перших проєктів під час 

використання моделі управління проєктною діяльністю ЗПО слід пам’ятати 

про основні ризики суто людського фактору: 

1) можливий спротив керівництва вищої ланки як до заходу з високим 

рівнем ризику та можливими невиправданими додатковими витратами 

бюджету; 

2) можливий спротив членів педагогічного колективу (в тому числі з 

високим колективним статусом) через невідворотні зміни в системі 

управління ЗПО, відповідні організаційні зміни, побоювання позбавитися 

свого статусу в педагогічному колективі через підвищену увагу керівництва 

закладу до членів команди проєкту; 

3) нерозуміння значення проєктної діяльності для ЗПО, недовіра до 

результатів проєктної діяльності (це може стосуватися як членів 

педагогічного колективу ЗПО, так окремих стейкхолдерів і окремих 

представників громадськості). 

Для усіх цих випадків є один дієвий «рецепт» – активна 

роз’яснювальна робота. І проводити її потрібно до початку використання 

моделі управління проєктною діяльністю ЗПО. 

Окремо наголошуємо, що використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО може закінчитися невдачею, якщо в процесі не 

були враховані ризики, які могли мати деструктивний вплив на цей процес. 

До цих ризиків відносяться насамперед такі: 

− низький рівень підготовки керівника ЗПО як проєкт-менеджера 

щодо управління проєктною діяльністю; 

− недотримання лідером проєктної команди методології використання 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО; 

− недостатня підтримка команди проєкту та її ініціатив з боку 

керівництва ЗПО (а в окремих випадках можливо й керівництва більш 
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високого рівня, стейкхолдерів); 

− нереалістичні, перебільшені очікування щодо результатів проєктної 

діяльності; 

− недостатній рівень навченості команди проєкту; 

− недостатньо професійний рівень вимог до членів команди проєкту; 

− невідповідність офісу проєктів сучасним вимогам; 

− переоцінка ресурсних можливостей ЗПО.  

Крім того, негативний вплив на перебіг проєктної діяльності можуть 

мати такі фактори, як нереалістичні графіки використання комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю ЗПО; недооцінка впливу зовнішніх 

ризиків; низький рівень взаємодії членів команди проєкту. 

Отже, нами розроблено та теоретично обгрунтовано алгоритм дій щодо 

практичного використання технології реалізації комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО. Алгоритм складається з восьми 

етапів: вивчення досвіду здійснення проєктної 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. Ці 

кроки не обов’язково можуть бути послідовними, але обовязково всі 

виконані. Розкрито особливості методики використання інформаційно-

аналітичних систем, створених на основі відповідних кваліметричних 

факторно-критеріальних субмоделей. 

Висновки до другого розділу 

У розділі здійснено обґрунтування комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Зазначено, що 

основними складовими зазначеної моделі є базові концепти, під якими 

розуміємо одиницю структурованого знання. Концепт не має жорсткої, 

догматичної організації, оскільки він постійно змінюється відповідно до 

конкретної ситуації, при цьому відбуваються активізація дії та адаптація 
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різних його пластів. Організаційна гнучкість концептів сприяє їх готовності 

до постійного вдосконалення. Визначено п’ять концептів комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Перший – 

концепт цільовий, оскільки будь-яка діяльність (у тому числі проєктна) має 

починатися зі встановлення її мети. Другий концепт моделі управління 

проєктною діяльністю закладу – теоретичний. Після визначення змісту 

діяльності наступає черга технологічного забезпечення задуманого, 

теоретично обґрунтованого та змістовонасиченого. Третій концепт – 

змістовий. Четвертий концепт є технологічним. Останній концепт – 

результативно-рефлексивний. Зазначені концепти є основними структурними 

складовими моделі. 

У розділі вибудовано структурну схему комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти шляхом аналізу її 

складових. Визначені вище концепти є базовими блоками комплексної 

моделі. Описано, що для кожного концепту розроблено кваліметричні 

факторно-критеріальні субмоделі, які є інструментарієм моніторингу, що 

проводиться під час здійснення проєктної діяльності в закладі позашкільної 

освіти. Усі ці субмоделі комп’ютеризовано. Усього таких субмоделей 

розроблено шість: п’ять основних і одна допоміжна. Основні субмоделі 

безпосередньо стосуються проєктної діяльності в закладі позашкільної 

освіти: факторно-критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності закладу 

позашкільної освіти; факторно-критеріальна субмодель можливості 

вирішення проблеми в роботі закладу позашкільної освіти за допомогою 

технології проєктного менеджменту; факторно-критеріальна субмодель 

SMART-аналізу мети проєкту; факторно-критеріальна субмодель утруднень 

у процесі проєктної діяльності закладу позашкільної освіти; факторно-

критеріальна субмодель результативності проєктної діяльності закладу 

позашкільної освіти. Допоміжна субмодель – це факторно-критеріальна 

субмодель готовності педколективу закладу позашкільної освіти до 

інноваційної діяльності. Описано, що розроблені комп’ютеризовані 
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кваліметричні факторно-критеріальні субмоделі охоплюють експертними 

вимірюваннями усі п’ять концептів комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

Розкрито, що для спрощення введення даних експертного вимірювання 

в інформаційно-аналітичну систему та полегшення сприйняття цифрової 

інформації, доцільніше вводити не класичні, традиційні кваліметричні 

показники, які найчастіше складаються з чотирьох знаків. Зазначено, що в 

дослідженні використано саме такі показники та описано їх трактування: від 

1 до 0,88 балів – оптимальний рівень; від 0,87 до 0,76 балів – високий рівень; 

від 0,75 до 0,51 балів – середній рівень; від 0,5 до 0,26 балів – низький рівень; 

від 0,25 до 0 балів – критичний рівень. У підсумку ці основні показники було 

покладено в основу створення підсумкових таблиць за результатами аналізу 

діяльності закладу позашкільної освіти. 

Описано технологію використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Технологія включає 

основні етапи проєктної діяльності, способи та засоби їх реалізації, які 

забезпечують наскрізність мети, взаємозв’язок локальних висновків і 

сприяють «включенню» механізмів розвитку закладу позашкільної освіти та 

створенню кращих умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти за 

обраним напрямом діяльності.  

Розроблено та теоретично обгрунтовано алгоритм дій щодо 

практичного використання технології реалізації комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО. Алгоритм складається з восьми 

етапів. Перший етап технології – формування команди проєкту. На другому 

етапі вивчається досвід здійснення проєктної діяльності закладу 

позашкільної освіти. Третім етапом є визначення кроків з використання 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної 

освіти. Наступний, четвертий етап – розроблення нормативно-регламентної 

бази проєктної діяльності закладу позашкільної освіти. Завданням п’ятого 

етапу є створення офісу проєктів. На шостому етапі використання 
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створюється інформаційна система управління проєктами. Сьомий етап 

передбвчає практичну апробацію моделі і восьмий – запуск роботи моделі на 

повну потужність. 

У розділі описано методику використання інформаційно-аналітичних 

систем, створених на основі відповідних кваліметричних факторно-

критеріальних субмоделей. Зазначено, що усі ці системи для зручного 

практичного застосування розроблені в табличному процесорі Excel і тому 

мають відповідну технологічну специфіку. 

Матеріали розділу висвітлено у таких публікаціях автора: [168; 169; 

172; 180]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

3.1 Організація та методика експериментального дослідження 

Аналіз наукової літератури та вивчення практичної діяльності у сфері 

застосування проєктних технологій у галузі освіти засвідчили відсутність 

конкретного дослідження, в якому було б розроблено комплексну модель 

управління проєктною діяльністю ЗПО та відповідний комп’ютеризований 

інструментарій для інформаційного супроводу такої діяльності. Не 

проводилась апробація такої моделі, недостатньо також досліджено вплив її 

використання на розвиток ЗПО. 

Вирішення означеної проблеми зумовило проведення 

експериментального дослідження, в ході якого було апробовано розроблену 

нами комплексну модель управління проєктною діяльністю ЗПО та 

проаналізовано отримані результати. 

Мета експерименту: апробувати комплексну модель управління 

проєктною діяльністю ЗПО. 

Завдання експериментального дослідження: перевірити 

ефективність комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО, 

вплив її використання на розвиток ЗПО та проаналізувати й узагальнити 

отримані результати. 

У ході експерименту перевірялась практична ефективність комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю ЗПО. Це вимагало поетапної 

експериментальної перевірки зазначеної комплексної моделі за розробленим 

нами алгоритмом дій. Для цього були організовані та проведені наступні 

етапи експерименту: 
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І етап – підготовчий: 

1) усвідомлення проблеми; 

2) розроблення завдань і конструкції експериментального 

дослідження: вибір об’єктів експерименту; розподіл на контрольні та 

експериментальні групи вибірки; визначення методик статистичного 

опрацювання даних експертних вимірювань; 

3) організаційно-технічна підготовка проведення експерименту: 

розроблення необхідного інструментарію – відповідних кваліметричних 

факторно-критеріальних субмоделей та на їхній основі інформаційно-

аналітичних систем, їх поточне коригування, відповідно до умов проєктної 

діяльності в ЗПО; створення офісів проєктів у ЗПО; навчання педагогічних 

працівників користуванню зазначеними субмоделями та інформаційно-

аналітичними системами; тиражування необхідних матеріалів у потрібній 

кількості для практичного застосування; залучення комп’ютерних технологій 

для фіксування, оброблення та аналізу отриманих результатів. 

ІІ етап – проведення констатуючого експерименту: 

1) проведення першого експертного вимірювання рівня діяльності 

ЗПО, які брали участь в експерименті, та інших супутніх експертиз; 

2) обробка та аналіз результатів першого вимірювання з метою 

визначення можливості вирішення встановлених проблем у діяльності ЗПО 

за допомогою технології проєктного менеджменту, а також результатів 

інших супутніх експертиз; 

3) узагальнення результатів констатуючого експерименту. 

ІІІ етап – проведення формуючого експерименту: 

1) формування експериментального спостереження за впливом 

використання розробленої комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО на його розвиток, зокрема на динаміку чисельності 

вихованців, на рівень проєктної діяльності в закладах; 

2) проведення консультацій, тренінгів і семінарів для безпосередніх 

учасників освітнього процесу в експериментальних ЗПО, які залучаються до 
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проведення експерименту. 

IV етап – проведення контролюючого експерименту: 

1) проведення повторного вимірювання рівня діяльності ЗПО, які 

брали участь в експерименті, та інших супутніх експертиз; 

2) порівняльний аналіз отриманих результатів експертної та 

контрольної груп; 

3) проведення консультацій та семінарів для безпосередніх учасників 

освітнього процесу в контрольних ЗПО; 

4) реєстрація появи й перевірка достовірності ознак сталого розвитку 

ЗПО, у тому числі збільшення контингенту вихованців, готовності 

педагогічних працівників до інноваційної діяльності, підвищення рівня 

проєктної діяльності в закладах; 

5) проведення третього та четвертого вимірювань з метою 

підтвердження ефективності використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО; 

6) формування та узагальнення висновків; 

7) розроблення практичних рекомендацій для керівників ЗПО, 

працівників різного рівня органів управління освітою та закладів 

післядипломної педагогічної освіти щодо використання комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО. 

На підготовчому етапі методом аналізу вивчався стан розробленості 

проблеми дослідження на теоретичному рівні; методами спостереження, 

анкетування, діагностування, педагогічного консиліуму, математичної 

статистики – на практичному рівні. Методом наукового прогнозування 

розроблено завдання експерименту та конкретні кроки з їх виконання, 

визначено етапи проведення експерименту. 

Апробація розробленої моделі управління проєктною діяльністю ЗПО 

щодо розвитку закладу в умовах невизначеності та мінливості, а також на 

виконання решти завдань, потребувала відповідної організації й проведення 

спеціальної дослідно-експериментальної роботи на практичній базі в 



 
 

164 

природних умовах. Тому для забезпечення репрезентативності вибірки до 

експерименту були залучені комплексні ЗПО різних міст із Сумської, 

Харківської, Хмельницької областей та міста Києва, а саме: 

− Український державний центр позашкільної освіти (далі – УДЦПО); 

− Харківський державний будинок художньої та технічної творчості 

(далі – ХДБХТТ); 

− Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді (далі – ХОЦНТТУМ); 

− Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (далі – ОЦПО та РТМ); 

− Комунальна організація Центр творчості дітей та юнацтва 

«Шевченківець» м. Києва (далі – «Шевченківець»); 

− Кам’янець-Подільський центр дитячої та юнацької творчості (далі – 

К-ПЦДЮТ). 

Такий підбір закладів освіти для експерименту був зумовлений тим, що 

базовим було визначено УДЦПО як заклад державної форми власності, який 

забезпечує здобуття позашкільної освіти художньо-естетичного та науково-

технічного напрямів. ХДБХТТ також є закладом позашкільної освіти 

державної форми власності, в якому надають позашкільну освіту за тими 

самими напрямами. Ця обставина дала можливість об’єктивно зіставити 

експериментально отримані дані про діяльність двох закладів позашкільної 

освіти державної форми власності. 

ХОЦНТТУМ є типовим закладом позашкільної освіти обласного 

підпорядкування, діяльність якого логічно порівнюється з діяльністю 

ОЦПО та РТМ, який також забезпечує здобуття позашкільної освіти науково-

технічного напряму на обласному рівні. 

«Шевченківець» є комплексним закладом позашкільної освіти міського 

підпорядкування, в якому більше уваги приділяється художньо-естетичному 

та науково-технічному напрямам позашкільної освіти. Це гарантувало 
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максимально об’єктивне зіставлення результатів діяльності «Шевченківця» з 

К-ПЦДЮТ, основними напрямами діяльності якого теж є художньо-

естетичний та науково-технічний, і з результатами управління проєктною 

діяльністю в К-ПЦДЮТ. 

З метою визначення первинних умов і доцільності використання 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО в системі їх 

роботи були проаналізовані особливості закладів, які брали участь в 

експериментальному дослідженні. Для цього використовувалися методи 

історичного аналізу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 

такими факторами впливу, як географічне розташування зазначених закладів, 

рівень розвитку освіти в обраному регіоні загалом та позашкільної освіти 

зокрема, і відповідною характеристикою ЗПО, рівнями інноваційної 

діяльності та досвідом здійснення проєктної діяльності в них, тенденцією 

активності учасників освітнього процесу, в тому числі керівників закладів, 

напрямами позашкільної освіти в ЗПО. 

Усі ЗПО виявили бажання брати участь в експерименті. 

Усього в шести ЗПО до експерименту були залучені 6 керівників, 20 

гуртків і творчих об’єднань, 185 педагогічних працівників, 480 учнів і 511 

батьків учнів. 

Тож вибірка представляє різні типи ЗПО різних регіонів України, 

основні групи учасників освітнього процесу, задіяних на рівні ЗПО, та 

достатню їх кількість, отже є репрезентативною. 

Організаційно-технічна підготовка проведення експерименту 

проводилася на теоретичному й практичному рівнях. На основі логічного 

об’єктивного аналізу й системного підходу теоретично визначилась 

технологія використання комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО в управлінську практику на всіх рівнях організації діяльності 

закладів. Практичний рівень передбачав підтвердження правильності 

визначеного механізму та коригування послідовності виділених концептів і 

практичних етапів. При цьому застосовувався метод сходження від 



 
 

166 

абстрактного до конкретного з наступним абстрагуванням та ідеалізацією, 

завдяки чому й були виділені концепти комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО та кваліметричні факторно-критеріальні 

субмоделі, які використовувалися в експерименті. 

На основному етапі методами теоретичного аналізу, синтезу, 

моделювання, узагальнення та порівняння визначено теоретико-

методологічні основи розроблення кваліметричних факторно-критеріальних 

субмоделей інформаційного супроводу проєктної діяльності. За допомогою 

методу Дельфі визначалися фактори та критерії цих субмоделей, а також 

здійснено констатувальний та формувальний етапи експерименту. 

У процесі апробації використовувалися також класичні методи 

емпіричного дослідження: спостереження, опитування анкетування, 

тестування, аналіз документації, реєстрація подій із наступним аналізом їх 

відповідності розробленій та впроваджуваній комплексній моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО, а також методи самомоніторингу й зовнішнього 

моніторингу за моделлю «вхід – вихід». 

Для підтвердження достовірності отриманих результатів 

застосовувалися відповідні методи й методики. Так, статистичний метод 

індексної оцінки – для встановлення ознак розвитку ЗПО та рівня проєктної 

діяльності в них. 

Методи визначення простого середнього арифметичного та частки від 

цілого використовувалися для встановлення показників динаміки розвитку 

ЗПО та проєктної діяльності в них. 

Установлення динамічної рівноваги між процесами узгодження 

зустрічних потоків інформації та використанням узгодженої інформації на 

рівні ЗПО підтверджувалося з використанням методики івент-аналізу 

(аналізу подій із наступною інтерпретацією їхніх результатів). 

На завершальному етапі методами математичної статистики, 

порівняння й узагальнення перевірено й обґрунтовано результати 

формувального етапу експерименту; визначено вплив розробленої 
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комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО на розвиток 

закладу, в тому числі на динаміку чисельності контингенту вихованців, 

готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності, а також на 

рівень проєктної діяльності в закладах. 

Для забезпечення обробки інформації в кожному ЗПО відповідно до 

розробленої комплексної моделі були створені спеціальні підрозділи – офіси 

проєктів, які виконували наступні завдання: 

1. Приведення тенденцій проєктної діяльності ЗПО у відповідність до 

нормативних вимог. Для цього: 

1.1. Проводиться анкетування учасників освітнього процесу щодо 

пріоритетів діяльності ЗПО. На цій основі визначаються основні вектори 

активності такої діяльності. 

1.2. Проведення узгодження складових управління проєктною 

діяльністю ЗПО з вимогами учасників освітнього процесу, соціуму, держави. 

Обчислення коефіцієнтів вагомостей факторів і критеріїв усіх 

кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей, які були закладені в 

їхні базові алгоритми. 

2. У межах моніторингу управління проєктною діяльністю ЗПО 

проведення процедур експертного вимірювання. 

3. Обробка даних експертних вимірювань та їх аналіз. 

4. Підготовка та надання безпосереднім учасникам освітнього процесу 

консультацій та рекомендацій щодо використання комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО. 

5. Реєстрація появи та перевірка достовірності ознак спрямованого 

розвитку ЗПО, в тому числі збільшення контингенту вихованців, готовності 

педагогічних працівників до інноваційної діяльності, підвищення рівня 

проєктної діяльності в закладах. 

Створення офісів проєктів супроводжувалось навчанням педагогічних 

працівників користуванню кваліметричними факторно-критеріальними 

субмоделями та інформаційно-аналітичними системами, а також активним 



 
 

168 

залученням до співпраці з експертною групою широкого кола учасників 

освітнього процесу в ЗПО. З цією метою з ними було проведено низку 

консалтинг-семінарів та практичних тренінгів. 

Для збирання даних разом із загальновідомими соціометричними 

методиками використовувалася запропонована нами комплексна методика 

самомоніторингу в поєднанні із зовнішнім моніторингом за моделлю «вхід – 

вихід» з урахуванням того, що «вихідна» інформація, яка була отримана 

після завершення певного етапу, ставала «вхідною» для нового, наступного 

етапу, більш високого рівня організації. Інструментарієм слугували банки 

даних, бланки опитування та кваліметричні факторно-критеріальні 

субмоделі, формалізовані в табличному процесорі Excel (інформаційно-

аналітичні системи). 

Отримана інформація сортувалась та аналізувалась за логічно 

виділеними потоками. По-перше, дані експертизи ЗПО розгалужувались за 

напрямами позашкільної освіти – художньо-естетичним і науково-технічним, 

а також за основними показниками проєктної діяльності (відпрацювання 

мети проєкту, рівень утруднень під час здійснення проєктної діяльності, 

рівень результативності проєктної діяльності та ін.). По-друге, із загального 

потоку інформації про проєкти, які планувалося розробляти та 

впроваджувати в ЗПО, ми вважали за необхідне виокремити дані про 

проєкти, присвячені безпосередньо управлінню закладом, що давало змогу 

проаналізувати та зіставити виділений результат із загальними підсумками 

діяльності ЗПО в цілому. По-третє, отримана аналітична інформація про різні 

аспекти проєктної діяльності ЗПО розглядалась не тільки в цілому, а й 

пофакторно, а за потреби й покритеріально. 

Отже, до підсумкових протоколів надходили по 6 потоків інформації, 

розгалужених за художньо-естетичним і науково-технічним напрямами 

інформації, а саме: 

1. Рівень конкурентних переваг закладу (за наслідками SWOT-аналізу 

діяльності ЗПО). 
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2. Рівень відпрацювання мети проєкту (за допомогою SMART-аналізу 

мети проєкту). 

3. Рівень можливості вирішення проблем у діяльності ЗПО за 

допомогою технології проєктного менеджменту. 

4. Рівень готовності педагогічних працівників до здійснення 

інноваційної діяльності в ЗПО. 

5. Рівень утруднень під час здійснення проєктної діяльності. 

6. Рівень результативності проєктної діяльності. 

З метою збирання, оперативного аналізу та раціонального сприймання 

отриманої інформації, були створені три типи бланків реєстрації даних 

експертних вимірювань. Перший з них призначений для запису та 

попереднього аналізу даних усіх експертних вимірювань, проведених 

упродовж двох років, на рівні одного ЗПО. В ньому фіксуються як дані 

вимірювання рівня розвитку конкретного ЗПО, так і зміни, які зафіксовані за 

період проведення експерименту. 

Другий тип бланку – для аналогічної фіксації та попереднього аналізу 

даних двох експертних вимірювань, які проводяться впродовж одного 

навчального року, та змін у діяльності усіх шести ЗПО, які брали участь в 

експерименті. Це дало можливість зіставляти виявлену динаміку змін у 

діяльності ЗПО – учасників експерименту. 

За допомогою третього типу бланку фіксувалися зведені дані експертних 

вимірювань, проведених у ЗПО протягом двох років. 

У процесі проведення дослідження отримані первинні дані та 

результати їх аналізу надходили з усіх ЗПО до офісу проєктів УДЦПО, де 

зберігалися в базі даних, яка має окремий накопичувач для кожного ЗПО з 

обов’язковим зазначенням дати надходження. 

Вивчення, аналіз та інтерпретація даних експертних вимірювань дали 

можливість не тільки проаналізувати отримані результати, а й адаптувати 

діяльність відповідних об’єктів дослідження до заданих умов діяльності. 

Проведення координаційних нарад, групових та індивідуальних 



 
 

170 

консультацій, тренінгів і семінарів з обміну досвідом дозволили всебічно та з 

максимальною користю використати отримані аналітичні результати для 

розроблення рекомендацій усім групам учасників експерименту, а особливо 

для керівників ЗПО щодо використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю керованих ними закладів та для працівників закладів 

післядипломної педагогічної освіти. 

Для визначення реальності практичного використання розробленої 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО необхідно було 

підрахувати вартість проєкту. 

Дослідно-експериментальна робота вимагала певних витрат: 

1) можливе додаткове забезпечення комп’ютерною технікою ЗПО; 

2) наукове керівництво проєктом; 

3) матеріальне забезпечення безпосереднього процесу проведення 

експерименту. 

Отже, в результаті проведеного експерименту було встановлено, що на 

рівні ЗПО мають створюватися умови для результативного управління 

проєктною діяльністю в закладі та організовуватися робота офісу проєктів, 

що забезпечує розвиток ЗПО, одними з показників якого є позитивна 

динаміка чисельності вихованців, збільшення чисельності педагогічних 

працівників, готових до плідної інноваційної діяльності, зростання рівня 

проєктної діяльності як серед педагогічних працівників, так і серед 

вихованців. 

З огляду на викладений матеріал можна зробити наступні висновки. 

Для проведення експерименту було визначено його мету та завдання. 

Експеримент складався з чотирьох етапів: підготовчого, етапів проведення 

констатуючого та формуючого експериментів та проведення контролюючого 

експерименту. В ході експерименту використовувалися такі методи: аналізу, 

спостереження, анкетування, наукового прогнозування, моделювання тощо. 

До експерименту було залучено шість ЗПО різного підпорядкування та з 

різних регіонів України. В закладах було проведено серію семінарів, 
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тренінгів і координуючих нарад щодо використання в закладах комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю. 

 

3.2 Результати експериментальної перевірки комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти 

Для вивчення впливу використання розробленої комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО на позитивні зміни в діяльності 

закладу – в управлінні проєктною діяльністю, готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності та динаміці чисельності вихованців – 

нами було обумовлено, що після проведення першого експертного 

вимірювання його результати будуть детально проаналізовані, але доведені 

до учасників освітнього процесу виключно закладів експериментальної 

групи, а саме: УДЦПО як закладу державної форми власності, ХОЦНТТУМ 

як закладу комунальної форми власності обласного підпорядкування та 

«Шевченківця» як закладу комунальної форми власності, що знаходиться в 

підпорядкуванні міського органу управління освітою. Так звану контрольну 

групу становили ХДБХТТ як заклад державної форми власності, ЦПО та 

РТМ як заклад комунальної форми власності обласного підпорядкування та 

К-ПЦДЮТ як заклад комунальної форми власності, що знаходиться в 

підпорядкуванні територіальної громади. Тому доведення аналітичних 

матеріалів щодо результатів першого експертного вимірювання до відома 

учасників освітнього процесу в цих закладах не передбачалося. Підсумки 

раціональної реалізації управлінських рішень, прийнятих директорами 

закладів, лише в трьох закладах на загальному фоні трьох інших, які 

функціонуватимуть у звичайному режимі типових для себе тенденцій, 

сприятимуть об’єктивному аналізу впливу комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО на розвиток їх закладів. 

Для полегшення сприйняття та порівняння різнопланових результатів 

експертиз отримані експертні кваліметричні показники ми переводили у 

відсотки від максимально можливого. 
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Аналізуючи результати SWOT-аналізу діяльності ЗПО у перший рік 

експерименту, який проводився у 2019 році, ми зафіксували, що, як і було 

передбачено вибіркою закладів освіти, показники діяльності досліджуваних 

ЗПО за основними показниками здебільшого схожі між собою за деякими 

винятками, які не є визначальними та такими, що впливають на основні 

характеристики діяльності закладів. 

Звертає на себе увагу той факт, що різниця між найвищою і найнижчою 

підсумковими оцінками становить усього 10%. При цьому такий «баланс 

сил» приблизно рівномірно розподілений між показниками факторів 

(табл. 3.1). 
 

Таблиця 3.1 

Зведені дані результатів SWOT-аналізу діяльності ЗПО 

(за підсумками першої експертизи) 

№ 
з/п Фактори 

Заклади позашкільної освіти 

У
Д

Ц
П

О
 

Х
Д

БХ
ТТ

 

Х
О

Ц
Н

ТТ
У

М
 

Ц
П

О
 т

а 
РТ

М
 

«Ш
ев

че
нк

ів
ец

ь»
 

К-
П

Ц
Д

Ю
Т 

Відсотки від максимально можливого показника 
фактору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Система управління 

закладом 
 

83,3% 85,6% 85,5% 83,3% 86,8% 81,3
% 

2 Організація 
освітнього процесу 
 

76% 81% 81,1% 76,7% 88% 78% 

3 Робота з 
педагогічними 
кадрами 
 

75% 79% 75,4% 75,1% 77,4% 86% 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Розвиток 

матеріально-
технічної бази 
закладу, 
раціональність її 
використання 

63,9% 52,5% 55,3% 51,8% 74,8% 60,8% 

5 Робота в системі 
«Заклад – сім’я – 
соціальне 
середовище» 

48,8% 61,1% 58,8% 51,3% 66,6% 49,9% 

6 Забезпечення 
безпечного 
освітнього 
середовища закладу 

91,6% 91,1% 90% 85,8% 94,2% 93,7% 

7 Піар-менеджмент 81,7% 56,3% 55,2% 63% 74,5% 47,1% 
Підсумкова оцінка 74,3% 72,4% 71,6% 69,6% 80,3% 71% 

 

Найвищі загальні оцінки діяльності ЗПО зафіксовано в УДЦПО та 

«Шевченківці» (відповідно 74,3 та 80,3 відсотка від максимально можливого 

показника). Найнижчу оцінку за діяльність свого закладу виставили 

педагогічні працівники ЦПО та РТМ (69,6 відсотка від максимально 

можливого показника). Решта закладів продемонструвала приблизно 

однакові результати самооцінки. 

Здебільшого очікувано, що педагогічні працівники усіх закладів 

більшість факторів факторно-критеріальної моделі SWOT-аналізу діяльності 

ЗПО оцінили приблизно однаково. Зокрема, практично в усіх закладах 

найвищі експертні оцінки виставлені за критерії факторів «Система 

управління закладом» (середній показник – 85 відсотків від максимально 

можливого) та «Забезпечення безпечного освітнього середовища закладу» 

(середній показник – 90,5 відсотка від максимально можливого) (рис. 3.1). 



 
 

174 

 
Рис. 3.1 Загальні середні результати SWOT-аналізу діяльності ЗПО 
 

Із співбесід з педагогічними працівниками усіх шести ЗПО ми зробили 

висновок, що високий рівень оцінювання системи управління закладом 

можна пояснити такими двома причинами: 

1) педагоги не бажали образити низькими експертними балами 

керівництво ЗПО, яке в усіх закладах користується повагою та авторитетом; 

2) далеко не всі працівники рівня керівника гуртка, акомпаніатора, 

керівника студії тощо досконало розбираються в тонкощах управління ЗПО, 

і, на їх думку, в закладах з цим усе гаразд, оскільки усі обстежені ЗПО тією 

чи іншою мірою вдало «виживають» в складних соціальних і фінансових 
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умовах, цих закладів не торкнулися негативні тенденції реформування 

територіальних громад – закриття, об’єднання та злиття в них ЗПО.  

Також одностайно в усіх ЗПО, але низьку оцінку отримали фактори 

«Піар-менеджмент» (середній показник – 66,1 відсотка від максимально 

можливого) та «Розвиток матеріально-технічної бази закладу, раціональність її 

використання» (середній показник – 56,7 відсотка від максимально можливого). 

У цьому випадку далася взнаки складна соціальна ситуація, внаслідок 

чого в громадах з’явилися проблеми із забезпеченням позашкільної освіти, 

яка здебільшого фінансується за залишковим принципом: спочатку 

фінансуються дошкільна, загальна середня, професійна (професійно-

технічна) освіти, а вже із залишків – позашкільна. 

Низьку оцінку фактору «Піар-менеджмент» слід було очікувати через 

те, що на важливість піар-менеджменту для розвитку ЗПО їх керівники 

звернули увагу відносно недавно, тому й не встигли отримати відповідні 

необхідні знання та напрацювати певний досвід. 

Найнижчу оцінку отримав фактор «Робота в системі «Заклад – сім’я – 

соціальне середовище» (середній показник – 57,6 відсотка від максимально 

можливого). І не дивно, адже цей напрям діяльності є слабкою ланкою 

абсолютної більшості ЗПО України: дуже багато років у цьому не було 

потреби, оскільки заклади фінансувалися відносно непогано й не 

потребували підтримки батьків вихованців і стейкхолдерів, як представників 

соціального середовища. Та й поняття «споживач освіти» тлумачилось 

виключно через особистість вихованця, а сім’я, громада, суспільство не 

розглядались навіть на другому плані цього поняття. 

Що стосується критеріїв, то педагогічні працівники ЗПО, в яких 

здійснювався SWOT-аналіз, дуже по-різному оцінили діяльність своїх 

закладів. Але для кожного ЗПО амплітуда експертних балів у межах одного 

критерію в більшості випадків була незначною (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Критерії, за які виставлені найвищі експертні бали під час 

проведення SWOT-аналізу діяльності ЗПО 
 

Отже, сильними сторонами діяльності ЗПО педагогічні працівники 

вважають такі: 

1) відповідність статуту закладу його місії та візії (середній показник – 

100 відсотків від максимально можливого); 

2) наявність необхідних навчальних програм з позашкільної освіти, їх 

відповідність навчальному плану (середній показник – 97,8 відсотка від 

максимально можливого); 

3) наявність дієвого плану роботи; охоплення плануванням усіх 

напрямів роботи закладу (середній показник – 97,5 відсотка від максимально 

можливого); 

4) організація участі дітей в організаційно-масових заходах різних 

рівнів (середній показник – 97,3 відсотка від максимально можливого); 

5) забезпечення безперервної освіти педагогічних кадрів (середній 
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показник – 96,5 відсотка від максимально можливого). 

Зафіксовано було й те, що в усіх шести ЗПО виявлені значні резерви 

розвитку, на що ми звернули увагу керівників закладів, які склали 

експериментальну групу. 

Також у ході вивчення результатів SWOT-аналізу були визначені 

загрози та слабкі сторони діяльності ЗПО, які вимагали підвищеної уваги 

керівників закладів (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3 Критерії, за які виставлені найнижчі експертні бали 

під час проведення SWOT-аналізу діяльності ЗПО 
 

Отже, загрозливими та найслабшими критеріями в діяльності ЗПО були 

визначені такі: 

1) hard skills. soft skills; digitals kills (середній показник – 68,8 відсотка 

від максимально можливого); 

2) участь органів учнівського самоврядування в управлінні закладом 

середній показник – 52,5 відсотка від максимально можливого); 

3) залучення додаткових джерел фінансування закладу, не заборонених 
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законодавством (середній показник – 48,3 відсотка від максимально 

можливого); 

4) міжнародна співпраця (середній показник – 47,3 відсотка від 

максимально можливого); 

5) надання платних послуг у сфері позашкільної освіти середній 

показник – 27,3 відсотка від максимально можливого). 

На нашу думку, саме цим питанням мали бути присвячені 

першочергові проєкти в усіх шести ЗПО. 

Крім загальних оцінок, ми також окремо проаналізували експертні бали, 

виставлені педагогічними працівниками та керівниками закладів (табл. 3.2). 
 

Таблиця 3.2 

Порівняльні дані SWOT-аналізу діяльності ЗПО 

педагогічними працівниками та керівниками закладів 

(за підсумками першої експертизи) 
 

№ 

з/п 
Показник 

Заклади позашкільної освіти 
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1 Оцінка членів педагогічного 

колективу 
74,3% 72% 71% 69% 80% 71% 

2 Оцінка керівника ЗПО 90% 77% 74% 75% 95% 71% 

 

Цікаво, що в К-ПЦДЮТ рівень оцінки діяльності закладу, визначений 

педагогічним колективом, практично збігся з експертною оцінкою, 

визначеною керівником цього закладу (по 71 відсотку від максимально 

можливого). 

Звертає на себе увагу й той факт, що рівні експертної оцінки діяльності 
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ЗПО, здійсненої керівниками УДЦПО та «Шевченківця», помітно вищі, ніж у 

керівників ХДБХТТ, ХОЦНТТУМ, ЦПО та РТМ й К-ПЦДЮТ (90 відсотків і 

95 відсотків проти 77 відсотків, 74 відсотків, 75 відсотків і 71 відсотка 

відповідно). Такий високий рівень самооцінки діяльності закладів 

директорами УДЦПО та «Шевченківця» значною мірою був зумовлений 

кількістю всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів для 

дітей та юнацтва, в яких брали участь окремі вихованці й дитячі творчі 

колективи київських ЗПО, а також високим рівнем досягнень у цих заходах: 

здобуті Гран-прі, перемоги, призові місця та окремі особистісні відзнаки 

дітей і керівників дитячих творчих колективів. 

Загальна різниця між найбільшим і найменшим показниками за 

підсумками SWOT-аналізу діяльності ЗПО склала 9 відсотків – за 

результатами оцінювання педагогічними працівниками ЗПО (без врахування 

показників керівників закладів), та 19 відсотків – за результатами оцінювання 

керівниками ЗПО. 

Під час вивчення результатів SWOT-аналізу діяльності ЗПО був 

зафіксований ще один цікавий факт: у кожному закладі 1-2 педагогічних 

працівники майже за усі критерії виставили помітно нижчі експертні бали у 

порівнянні зі своїми колегами. Поряд з тим, у кожному ЗПО кілька педагогів 

виставили більш високі експертні бали «своєму» закладу, ніж їхні колеги. 

Аналіз такої ситуації лежить у площині соціальної психології та не є метою 

нашого дослідження. 

Паралельно з проведенням SWOT-аналізу діяльності ЗПО ще одна 

експертна група здійснювала експертизу готовності педагогічних колективів 

закладів до інноваційної діяльності. 

Аналіз результатів засвідчив, що найвищі показники зафіксовані в 

закладах, які розміщені в обласних центрах (ХОЦНТТУМ та ЦПО та РТМ). А 

ось в ЗПО, які територіально розміщені в м. Київ (УДЦПО та «Шевченківець») 

загальні показники виявилися дещо найнижчими – відповідно 73,9 відсотка та 

75,2 відсотка від максимально можливого (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Готовність до інноваційної діяльності педагогічних  

працівників ЗПО 

(за підсумками першої експертизи) 

№ 
з/п Фактори 

Заклади позашкільної освіти 

У
Д

Ц
П

О
 

Х
Д

БХ
ТТ

 

Х
О

Ц
Н

ТТ
У

М
 

Ц
П

О
 т

а 
РТ

М
 

«Ш
ев

че
нк

ів
ец

ь»
 

К-
П

Ц
Д

Ю
Т 

Відсотки від максимально можливого                  
показника фактору 

1 Мотиваційно-
цільовий 
компонент 

79,5% 82,3% 87,5% 89,6% 83,3% 80,6% 

2 Змістовно-
корекційний 
компонент 

63,6% 72% 76,1% 82,8% 68% 68,1% 

3 Регулятивно-
корекційний 
компонент 

79,5% 73,1% 81,7% 87,2% 76,5% 87,5% 

Підсумкова оцінка 73,9% 75,4% 81,1% 86,3% 75,2% 78,6% 

 

Найвищі експертні бали були виставлені педагогами за фактор 

«Мотиваційно-цільовий компонент (середнє значення – 83,8 відсотка від 

максимально можливого), а найнижчі – за фактор «Змістовно-корекційний 

компонент (71,8 відсотка від максимально можливого). 

Цікаво, що практично всі керівники ЗПО оцінили готовність своїх 

колективів до інноваційної діяльності дещо нижче, ніж це зробили 

педагогічні працівники. Це свідчить про недооцінку керівниками 

інноваційного потенціалу своїх підлеглих, що може певною мірою 

гальмувати процес педагогічної творчості.  

Щодо критеріїв, то педагогам, на їх думку, краще вдається: 
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1) усвідомлення необхідності самовдосконалення (середній показник – 

88,1 відсотка від максимально можливого); 

2) критичність мислення (середній показник – 87,6 відсотка від 

максимально можливого); 

3) самостійний пошук нової інформації з метою професійного 

саморозвитку (середній показник – 87,2 відсотка від максимально 

можливого); 

4) здатність відмовитись від стереотипів педагогічного мислення 

(середній показник – 85,2 відсотка від максимально можливого). 

В інноваційній діяльності педагогічних колективів ЗПО найбільш 

проблемними виявились наступні питання, що вимагали термінового 

втручання керівництва: 

1) розробка авторської ідеї навчання, виховання (середній показник – 

65,4 відсотка від максимально можливого); 

2) творче використання результатів педагогічних досліджень і 

моделювання нового педагогічного досвіду (середній показник – 66,5 

відсотка від максимально можливого); 

3) володіння методами педагогічних досліджень (середній показник – 

72,1 відсотка від максимально можливого). 

Усі перелічені критерії стосуються безпосередньо процесу педагогічної 

творчості. Тому за результатами SWOT-налізу діяльності ЗПО та експертного 

вимірювання рівня готовності педагогічних колективів цих закладів до 

інноваційної діяльності були підготовлені рекомендації керівництву 

експериментальних закладів щодо напрямів проєктної діяльності та 

управління нею. 

Експертна група також здійснила експертизу результативності 

проєктів, які останнім часом розроблялися в ЗПО, як однієї з форм 

інноваційної діяльності (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Зведені дані експертизи результативності проєктної діяльності в ЗПО 

(за підсумками першої експертизи) 

 

№ 
з/п Фактори 

Заклади позашкільної освіти 

У
Д

Ц
П

О
 

Х
Д

БХ
ТТ

 

Х
О

Ц
Н

ТТ
У

М
 

Ц
П

О
 т

а 
РТ

М
 

«Ш
ев

че
нк

ів
ец

ь»
 

К
-П

Ц
Д

Ю
Т 

Відсотки від максимально можливого показника 
фактору 

1 Дотримання базових 
показників 

73,8% 60% 73,8% 68,3% 65,5% 68,9% 

2 Робота команди 80,5% 72,9% 85,9% 75% 76,2% 72,9% 

3 Розвитковий 
потенціал проєкту 

76,6% 68,8% 79,7% 31,3% 51% 33,3% 

4 Відповідність 
результату 

76,6% 77,1% 81,3% 45,8% 67,7% 62,5% 

5 Задоволеність 
результатами 

77,3% 67,9% 76,6% 52,1% 64,9% 56,3% 

Підсумкова оцінка 76,8% 67,9% 79,2% 59,1% 64,8% 59,1% 
 

Найбільш результативною, на думку педагогів, стала робота команди, 

за яку були виставлені здебільшого найвищі бали (в середньому – 77,2 

відсотка від максимально можливого). 

Найзначнішою проблемою виявився розвитковий потенціал проєктів, 

що розроблялися (в середньому – 56,8 відсотка від максимально можливого). 

Як показали співбесіди з педагогічними працівниками, більшість з них 

вважають звернення до розроблення проєктів ситуативним, даниною 

«освітянській моді». Вивчення тематики проєктів, які останнім часом 

розроблялися в ЗПО, засвідчило, що більшість з них спрямовувалися на 

вирішення локальних питань, що дійсно були мало пов’язані з розвитком 

закладів. При цьому вони стосувалися в основному організації дозвіллєвої 

діяльності вихованців (рис. 3.4) 
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Рис. 3.4 Загальні результати експертизи результативності 

проєктної діяльності в ЗПО 
 

Розглянемо сильні та слабкі сторони проєктної діяльності в ЗПО крізь 

призму критеріїв (рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5 Критерії, за які виставлені найвищі експертні бали 

під час проведення експертизи результативності проєктної діяльності в ЗПО 
 

Отже, позитивно сприяли результативності проєктів такі показники: 

1) ефективність роботи лідера команди (середній показник – 82,3 

відсотка від максимально можливого); 

56,8%

65,9%

68,4%

68,5%

77,2%

Розвитковий потенціал проєкту

Задоволеність результатами

Дотримання базових показників

Відповідність результату

Робота команди

82,3%

82,1%

78,3%

76,7%

Ефективність роботи лідера 
команди

Сприяння роботи над проєктом 
професійному розвитку команди

Дотримання термінів розроблення 
та реалізації проєкту

Ефективність співпраці членів 
команди



 
 

184 

2) сприяння роботи над проєктом професійному розвитку команди 

(середній показник – 82,1 відсотка від максимально можливого); 

3) дотримання термінів розроблення та реалізації проєкту (середній 

показник – 78,3 відсотка від максимально можливого); 

4) ефективність співпраці членів команди (середній показник – 76,7 

відсотка від максимально можливого). 

Відтак, три з чотирьох виділених критеріїв стосуються роботи команди 

проєкту. І лише один – дотримання одного з базових показників, при цьому він 

має найнижчу вагомість відповідно до базового алгоритму факторно-

критеріальної моделі результативності проєктної діяльності в ЗПО – усього 0,11. 

Тому ми можемо говорити про те, що члени команд проєктів не вважають 

невтішні результати проєктної діяльності особистим недопрацюванням. 

Тепер розглянемо слабкі сторони проєктної діяльності ЗПО (рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6 Критерії, за які виставлені найнижчі експертні бали 

під час проведення експертизи результативності проєктної діяльності в ЗПО 
 

На думку педагогів, які брали участь у розробленні та реалізації 

проєктів, основними причинами проблем є такі: 

1) схвалення результатів проєкту батьками вихованців (середній 
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показник – 47,9 відсотка від максимально можливого); 

2) сприяння реалізації проєкту підвищенню конкурентоспроможності 

закладу (середній показник – 50,8 відсотка від максимально можливого); 

3) вплив проєкту на розвиток закладу (середній показник – 54,2 

відсотка від максимально можливого); 

4) наявність додаткових позитивних впливів проєкту (середній 

показник – 56,5 відсотка від максимально можливого). 

Усі ці критерії об’єднує соціальне значення проєктів, розуміння 

важливості виконуваної роботи. Тому, на жаль, ми можемо говорити про 

недостатню спланованість проєктної діяльності, низький рівень 

підпорядкованості її місії та візії закладу, вузьке, локальне значення проєктів 

практично в усіх досліджуваних ЗПО. 

Після проведення першого етапу експертиз у ЗПО їх результати були 

ретельно проаналізовані. З урахуванням підсумків багатовекторного аналізу 

була організована система заходів із надання науково-методичної допомоги з 

питань управління проєктною діяльністю в закладах, які становили 

експериментальну групу: УДЦПО, ХОЦНТТУМ, «Шевченківець». 

Серед цих заходів: 

1) спільний аналіз результатів перших експертиз (SWOT-аналізу 

діяльності ЗПО, експертизи рівня готовності до інноваційної діяльності в 

ЗПО, експертизи результативності проєктної діяльності) та визначення 

першочергових управлінських кроків; 

2) проведення семінарів із керівництвом ЗПО з питань управління 

проєктною діяльністю закладів; 

3) науково-методичне консультування щодо створення офісів проєктів 

у ЗПО; 

4) надання рекомендацій щодо формування команд проєктів, 

проведення тренінгів щодо згуртування членів сформованих команд, 

навчання їх користуванню кваліметричними факторно-критеріальними 

субмоделями; 
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5) допомога в підготовці планів розроблення та реалізації проєктів; 

6) спільна підготовка робочих пакетів перших проєктів у ЗПО; 

7) спільне здійснення моніторингових процедур під час розроблення та 

реалізація перших проєктів (експертиза можливості вирішення проблем в 

роботі ЗПО за допомогою технології проєктного менеджменту, SMART-

аналізу мети проєкту, утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО); 

8) надання рекомендацій щодо здійснення аналізу отриманих 

експертних даних; 

9) обговорення з керівництвом ЗПО ризиків, які мали місце під час 

здійснення проєктної діяльності, а також оптимальних механізмів їх 

подолання; 

10) допомога в підготовці та проведенні підсумкових презентацій 

проєктів; 

11) спільне визначення подальших кроків щодо розвитку системи 

управління проєктною діяльністю ЗПО. 

Зокрема, в УДЦПО, у зв’язку з невисоким рівнем сприйняття потреби в 

інноваційній діяльності в освітньому процесі та необхідністю переходу 

складної педагогічної системи на якісно нові рівні, зміни мали торкнутися 

насамперед організації методичної роботи, підготовки педагогів до 

розроблення та втілення сучасних методів навчання й виховання, 

вдосконалення системи додаткової освіти. Тому адміністрацією УДЦПО 

було прийнято рішення про призначення на посаду завідуючого методичним 

кабінетом нового фахівця. Фактично посеред навчального року такий 

фахівець був призначений. Новопризначена завідуюча методкабінетом 

підготувала та провела низку заходів з метою покращення інноваційного 

клімату в УДЦПО. Проведений наступний моніторинг, метою якого була 

більш глибока діагностика інноваційного середовища в закладі, вивчення 

мотивів, цінностей, інтересів, потреб учасників інноваційного процесу 

встановив, що основною причиною такого ставлення до інноваційної 

діяльності є розуміння необхідності переходу в новий, інноваційний режим 
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за відсутності необхідних відповідних теоретичних знань і практичних умінь 

працювати в такому режимі. Крім того, директор УДЦПО запропонував 

заступникам з навчально-виховної та виховної роботи розробити 

аргументовану систему дій, спрямованих на подолання описаної ситуації, що 

склалася в педагогічному колективі, за допомогою залучення до проєктної 

діяльності як однієї з форм інноваційної творчості. Більшість цих дій була 

втілена в життя. 

Додаткові анкетування та співбесіди з педагогами допомогли 

визначити загальну думку колективу щодо оптимальних шляхів підвищення 

рівня інноваційної діяльності педагогів разом із формуванням позитивного 

інформаційного поля завдяки залученню всіх учасників освітнього процесу 

до педагогічної творчості. Оприлюднення кількісних і якісних показників 

діяльності педагогів і створення концептуально нових творчих груп, 

спрямованих на розроблення проєктів, значно сприяли усвідомленню 

колективом необхідності змін та використання проєктів у діяльності УДЦПО. 

Визначальними стали: 

− вироблення стратегії управління проєктами та підготовка лідерів і 

членів проєктних команд до інноваційної діяльності; 

− участь у межах компетенції нижчих ланок (керівників гуртків, 

хормейстера, хореографів, художніх керівників дитячих творчих колективів) 

у виробленні управлінських рішень; 

− навчання педагогів, які виявили бажання брати участь у проєктній 

діяльності; 

− навчання секретам проєктної діяльності ініціативних вихованців, які 

виявили бажання долучитися до розроблення та реалізації проєктів або 

самостійно (з командою однодумців) зайнятися проєктною діяльністю. 

Далі для подолання опору новаціям з боку консервативно та скептично 

налаштованих колег, яких в УДЦПО виявилась зовсім незначна кількість (3 

особи), дуже важливим стало дипломатичне подолання спротиву та 
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психологічного дискомфорту з використанням адміністративних і соціально-

психологічних методів мотивації. Суттєво сприяли покращенню 

інноваційного поля в закладі презентація результатів проєктної діяльності та 

відзначення педагогів, які ефективно її здійснювали. Безпосередньо ж 

керівник УДЦПО на даному етапі виконував наступні завдання: забезпечував 

поінформованість про потенційно можливі нововведення, про можливості 

проєктної діяльності закладу, раціональність вибору лідерів проєктних 

команд, а також забезпечував їхню творчу автономію. 

Слід зазначити, що допомога в підготовці планів розроблення та 

реалізації проєктів, підготовці робочих пакетів перших проєктів у ЗПО, 

спільному здійсненні моніторингових процедур під час розроблення та 

реалізація перших проєктів, аналізі отриманих експертних даних, підготовці 

та проведенні підсумкових презентацій проєктів надавалися не лише 

педагогічним працівникам, а й вихованцям. 

Крім того, окремі тренінги були проведені спільно для вихованців та 

їхніх батьків, які залучалися до здійснення проєктної діяльності. При цьому 

батьки вихованців зацікавились питаннями фінансового та матеріально-

технічного забезпечення проєктів. Разом з тим, окремі батьки вихованців 

брали участь у теоретичних семінарах з питань формування команди, 

обговорення вимог до лідера проєктної команди, а також у тренінгах, 

присвячених згуртуванню команди проєкту. При цьому вони надавали цінну 

допомогу тренерам, ділячись власним досвідом керівництва організаціями, 

підприємствами, компаніями. 

У ХОЦНТТУМ та «Шевченківці» також були організовані й проведені 

аналогічні заходи з урахуванням специфіки та традицій їх діяльності. 

Наприклад, у ХОЦНТТУМ, фахівці якого крім безпосереднього надання 

позашкільної освіти вихованцям, забезпечують науково-методичний 

супровід закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму 

Хмельницької області, певний сектор уваги був присвячений підготовці до 

здійснення такого супроводу. Оптимальним варіантом стала підготовка 



 
 

189 

лідерів команд проєктів до роботи експертами-консультантами в центрах, 

будинках, клубах науково-технічної творчості учнівської молоді, станціях 

юних техніків, які знаходяться в підпорядкуванні міст і територіальних 

громад. Усього було підготовлено 6 тренерів-експертів. 

У «Шевченківці» крім багатовекторної підготовки педагогічних 

працівників до педагогічної творчості, до розроблення та реалізації проєктів, 

значна увага була зосереджена на питаннях підпорядкування проєктної 

діяльності реалізації освітньої програми закладу. Робота з вихованцями 

спрямовувалась здебільшого на розвиток органів учнівського 

самоврядування та підготовку учнівських лідерів до управління учнівськими 

командами проєктів. Починаючи з нескладних проєктних завдань, команди 

проєктів училися відпрацьовувати проєкти більш складні як за метою та 

завданнями, так і за потенціалом впливу на розвиток ЗПО. 

В усіх трьох експериментальних ЗПО під час виконання зазначених заходів 

були активно використані в якості моніторингового інструментарію 

інформаційно-аналітичні системи, розроблені на основі відповідних 

кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей. Зокрема, інформаційно-

аналітична системи визначення можливості вирішення проблеми в роботі ЗПО за 

допомогою технології проєктного менеджменту дала змогу встановити, які саме 

проблеми в діяльності ЗПО, виявлені під час SWOT-аналізу їх діяльності, 

потенційно можна вирішити за допомогою освітніх проєктів. Ця експертиза була 

спрямована, в першу чергу, на можливість розв’язання найбільш нагальних 

питань. Аналіз результатів експертизи показав, що не всі проблеми можна легко 

вирішити за допомогою проєктів, хоча спочатку керівники закладів були більш 

оптимістично налаштовані. Найменш проблемними виявилися закладання в 

проєкт потенціалу розвитку ЗПО, можливість сформувати професійну, згуртовану 

проєкту команду та чітке визначення критеріїв оцінювання результатів діяльності. 

Але більше уваги під час розроблення та реалізації проєктів довелося 

приділити найпроблемнішим питанням, а саме: 

1) ризик впливу соціальної турбулентності (середній показник – 50,3 
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відсотка від максимально можливого); 

2) наявність необхідних фінансових ресурсів (середній показник – 51 

відсоток від максимально можливого); 

3) наявність необхідних матеріальних ресурсів (середній показник – 

53,3 відсотка від максимально можливого); 

4) ризик непередбачених витрат (середній показник – 56,8 відсотка від 

максимально можливого). 

Як бачимо, значного покращення вимагало матеріально-технічне 

забезпечення освітнього процесу практично в усіх ЗПО. Тому, наприклад, в 

УДЦПО після вивчення власних можливостей закладу, його адміністрація 

взялась за суттєве зміцнення матеріально-технічної бази закладу та його 

фінансової спроможності. Також було прийнято рішення про тимчасове 

відтермінування роботи над проєктами, які вимагали чималих матеріально-

технічних та/або фінансових ресурсів. Також були переглянуті робочі пакети 

ще деяких проєктів. Наприклад, довелось відмовитися від проєктів 

«Створення Інтернет-порталу для методичних служб ЗПО» та «Академічний 

обмін із ЗПО Федеративної Республіки Німеччини», які вимагали значного 

фінансування. Крім того, було відтерміновано, але після доопрацювання 

вдало реалізовано проєкт «Створення YouTube-каналу УДЦПО». 

У ХОЦНТТУМ відмовилися від розроблення проєкту «Новий сайт 

ХОЦНТТУМ» після того, як експерти прийшли до висновку, що достатньо 

наявний сайт https://www.hoctm.km.ua/ осучаснити та доопрацювати в частині 

системи подання інформації (для вихованців, для батьків, для громадськості) 

та додати важливий розділ «Самоврядування». Також було осучаснено 

загальний дизайн сайту. 

У «Шевченківці» локальний, суто методичний проєкт – «Сучасні 

навчальні програми для позашкільної освіти художньо-естетичного напряму» 

було розширено до рівня закладу. Як наслідок – вдала реалізація проєкту 

«Освітня програма ЗПО». Результати реалізації цього проєкту директор ЗПО 

Мосякова Ірина Юліївна реалізувала у науковому дослідженні та 

https://www.hoctm.km.ua/
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неодноразово презентувала на всеукраїнських наукових конференціях і 

методичних семінарах. 

Після проведеної роботи з колективами експертних ЗПО рівень 

готовності УДЦПО до вирішення проблем закладу шляхом проєктного 

менеджменту вже під час проведення другої експертизи зріс із 75,5 відсотка 

до 89,9 відсотка (рис. 3.7). 
 

 

 
 

Рис. 3.7 Динаміка можливості вирішення проблеми в роботі ЗПО 

за допомогою технології проєктного менеджменту 

(за підсумками двох експертиз) 
 

Описаний результат є ще одним свідченням того, що УДЦПО завдяки 

використанню системи управління проєктною діяльністю стало здатним 

вирішувати за допомогою проєктів абсолютну більшість своїх проблем. 

Позитивним зрушенням сприяло й те, що керівники 

експериментальних ЗПО значний час своєї самоосвіти присвятили 
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ретельному вивченню основ освітньої економіки та економічного 

менеджменту. Довелось також значно поглиблювати власні знання 

законодавчо-нормативної бази з цих питань для досягнення кращих 

результатів, ефективнішого використання матеріальних і фінансових 

ресурсів, знаходження додаткових шляхів для забезпечення розвитку ЗПО та 

організації на науковій основі маркетингової діяльності. Саме здебільшого в 

таких проєктах брали участь батьки вихованців, які зацікавилися новими 

підходами до розвитку закладів, у яких їхні діти проводять багато 

позаурочного часу. 

Середні значення основних показників проєктної діяльності в УДЦПО 

зросли на 13,5 відсотка, в ХОЦНТТУМ – на 8,9 відсотка, в «Шевченківці» – 

на 11,7 відсотка (табл. 3.5). 
 

Таблиця 3.5 

Зведені дані про основні показники проєктної діяльності 

в експериментальних ЗПО 

(за підсумками двох експертиз) 
 

№ Показники 

УДЦПО ХОЦНТТУМ «Шевченківець» 

експертиза експертиза експертиза 

1-а 2-а 1-а 2-а 1-а 2-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Рівень діяльності ЗПО (за 

результатами SWOT-
аналізу) 

74,3% 79,4% 71,6% 69,6% 80,3% 71% 

2 Готовність педколективів 
ЗПО до інноваційної 
діяльності 73,9% 88,8% 81,1% 91,4% 75,2% 89,6% 
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Продовження таблиці 3.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Результативність проєктної 

діяльності в ЗПО 
76,8% 89% 79,2% 89,8% 64,8% 87,6% 

4 Можливість вирішення 
проблеми в роботі ЗПО за 
допомогою технології 
проєктного менеджменту 72,5% 89,9% 80% 89,4% 73,1% 88% 

5 Відпрацювання мети 
проєктів (за результатами 
SMART-аналізу) 77,7% 92,7% 83,1% 96,8% 82% 95,8% 

6 Подолання утруднень у 
процесі проєктної 
діяльності в ЗПО 75,6% 91,8% 79% 90,2% 82,1% 95,8% 

Середній показник 75,1% 88,6% 79% 87,9% 76,3% 88% 

 
Отже, в усіх трьох експертних ЗПО завдяки системній підготовці 

педагогічних колективів до проєктної діяльності суттєво зросли можливості 

цих колективів щодо проєктного менеджменту. Надалі педагогічні 

працівники цих ЗПО лише дещо нарощували власні проєктні можливості. 

Водночас у ХДБХТТ, ЦПО та РТМ і К-ПЦДЮТ, які склали контрольну 

групу, під час аналізу результатів другого експертного вимірювання 

відзначено незначне зростання показника, який описується: у ХДБХТТ – від 

69,8 відсотка до 71,6 відсотка, у ЦПО та РТМ – від 66,5 відсотка до 69,3 

відсотка, у К-ПЦДЮТ – від 51,9 до 56 відсотків. Причиною цього, ймовірно, 

є спрацювання прихованого вектору активності – педагоги контрольних ЗПО 

у своїй діяльності відреагували на фактори та критерії факторно-

критеріальної субмоделі можливості вирішення проблеми в роботі ЗПО за 



 
 

194 

допомогою технології проєктного менеджменту (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Зведені дані про основні показники проєктної діяльності 

в контрольних ЗПО 

(за підсумками двох експертиз) 

№ Показники 

ХДБХТТ ЦПО та РТМ К-ПЦДЮТ 

експертиза експертиза експертиза 

1-а 2-а 1-а 2-а 1-а 2-а 

1 Рівень діяльності ЗПО (за 
результатами SWOT-
аналізу) 72,4% 74,7% 69,6% 73,9% 71,1% 75,8% 

2 Готовність педколективів 
ЗПО до інноваційної 
діяльності 75,4% 80% 86,3% 88,7% 78,6% 83,9% 

3 Результативність проєктної 
діяльності в ЗПО 67,9% 78,8% 59,1% 67,7% 59,1% 68,2% 

4 Можливість вирішення 
проблеми в роботі ЗПО за 
допомогою технології 
проєктного менеджменту 

69,8% 71,6% 65,5% 69,3% 51,9% 56% 

5 Відпрацювання мети 
проєктів (за результатами 
SMART-аналізу) 73,2% 74,4% 70,2% 71% 73,6% 73,3% 

6 Подолання утруднень у 
процесі проєктної 
діяльності в ЗПО 

65,7% 67,2% 71,2% 70,7% 77,3% 73,3% 

Середній показник 70,7% 74,5% 70,3% 73,6% 68,6% 71,8% 
 

Також за допомогою факторно-критеріальної субмоделі SMART-аналізу 

мети проєкту ретельно відпрацьовувалась мета кожного запланованого проєкту, 
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від чого значною мірою залежав успіх роботи команди. 

Сильними сторонами педагогічних колективів виявились: 

1) розуміння необхідності досягнення мети проєкту (середній показник 

– 97,9 відсотка від максимально можливого); 

2) актуальність мети проєктів (середній показник – 94,1 відсотка від 

максимально можливого); 

3) визначення конкретного терміну досягнення мети (середній 

показник – 89 відсотків від максимально можливого). 

Водночас проблемними педагогічні працівники визначили наступні 

показники: 

1) вимірність результатів діяльності (середній показник – 40,7 відсотка 

від максимально можливого); 

2) розробленість конкретних показників досягнення мети (середній 

показник – 51,3 відсотка від максимально можливого); 

3) бачення шляхів подолання обмежень, які можуть перешкодити 

досягненню мети (середній показник – 53,6 відсотка від максимально можливого). 

Загалом перше експертне вимірювання засвідчило неочікувано низький 

рівень відпрацювання мети проєктів. 

З урахуванням результатів SMART-аналізу мети проєктів і наявних 

труднощів у частині чіткого визначення та відпрацювання мети в УДЦПО, 

ХОЦНТТУМ та «Шевченківці» були організовані та проведені теоретичний 

семінар і тренінг-конкурс, в якому взяли участь чотири команди 

педагогічних працівників. 

Проведена з педагогічними колективами робота досягла запланованого 

результату. Як наслідок, в експериментальних ЗПО в подальшому мали місце 

випадки, коли розроблення задуманого проєкту довелось відтермінувати 

через необхідність суттєвого доопрацювання його мети та посилення його 

розвиткового значення (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8 Динаміка відпрацювання мети проєктів ЗПО 

за підсумками SMART-аналізу (за підсумками двох експертиз) 
 

Найскладнішими в цьому сенсі виявилися проєкти, що стосувалися 

вдосконалення управління ЗПО науково-технічного напряму або питань 

розвитку цього напряму в комплексному закладі. Одна з причин – більша 

залежність таких проєктів від матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу в технічних гуртках. У цих випадках продовження роботи 

над невідпрацьованим проєктом загрожувало його провалом або, в кращому 

випадку, лише частковою реалізацією. 

Подальший другий SMART-аналіз мети проєктів підтвердив 

результативність роботи, проведеної з педагогічними колективами УДЦПО, 

ХОЦНТТУМ і «Шевченківця»: рівень відпрацювання мети проєктів у 

середньому зріс із 80,9 відсотка до 95,1 відсотка, тобто, на 14,2 відсотка. 

На жаль, довелось констатувати, що рівень відпрацювання мети в 
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ХДБХТТ, ЦПО та РТМ і К-ПЦДЮТ змінився усього на 0,6 відсотка – від 

72,3 відсотка до 72,9 відсотка. 

Факторно-критеріальна субмодель утруднень у процесі проєктної 

діяльності в ЗПО та відповідна інформаційно-аналітична система допомогли 

визначити, які дії не викликають утруднень для членів команд проєктів, а які 

є найбільш проблемними. 

Найменш проблемними визначені: 

1) втрата актуальності проєкту (середній показник – 98,2 відсотка від 

максимально можливого); 

2) невиправдана заміна виконавців (середній показник – 90,6 відсотка 

від максимально можливого); 

3) невдалий вибір лідера проєкту (середній показник – 88 відсотків від 

максимально можливого). 

Найбільше утруднень викликали: 

1) замикання надто багатьох питань на лідері проєкту (середній 

показник – 33,8 відсотка від максимально можливого); 

2) надмірне втручання адміністрації (середній показник – 35,4 відсотка 

від максимально можливого); 

3) перевантаження запланованими діями (середній показник – 41,5 

відсотка від максимально можливого). 

Вчасне встановлення утруднень та їх рівня дало можливість науково 

аргументовано спланувати відповідні семінари й тренінги в ЗПО 

експериментальної групи. Зокрема, в УДЦПО та «Шевченківці» участь у цих 

заходах брала Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри менеджменту освіти 

та права Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу 

вищої освіти «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, 

професор. В ХОЦНТТУМ до участі в таких заходах були запрошені фахівці 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Залучення науковців до подолання утруднень дозволило мінімізувати 

більшість утруднень, що засвідчило друге експертне вимірювання. 
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У ХДБХТТ, ЦПО та РТМ, К-ПЦДЮТ проблеми з утрудненнями не 

були подолані. У період між першим і другим експертними вимірюваннями 

вони лише дещо змінювали конфігурацію залежно від конкретного проєкту. 

У К-ПЦДЮТ загальний показник навіть знизився на 4 відсотки (рис. 3.9). 

 

 
 

Рис. 3.9 Динаміка подолання утруднень у процесі проєктної діяльності 

в ЗПО (за підсумками двох експертиз) 
 

Усі результати другої експертизи були доведені до учасників 

освітнього процесу не лише експериментальних ЗПО, а й закладів, які склали 

контрольну групу – ХДБХТТ, ЦПО та РТМ, К-ПЦДЮТ. Це дало змогу 

офісам проєктів у всіх шести ЗПО запрацювати на повну потужність, 

адміністраціям закладів детально проаналізувати дані вимірювань, прийняти 

необхідні управлінські рішення та забезпечити шляхи їх виконання. На 

семінарах, проведених у контрольних ЗПО, досвідом з колегами ділилися 

члени офісу проєктів УДЦПО в режимах офлайн та онлайн, а також педагоги 

ХОЦНТТУМ і «Шевченківця» – в режимі онлайн. 

Вивчаючи результати SWOT-аналізу діяльності експериментальних 
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ЗПО, проведеного вдруге, ми виявили цікавий, на наш погляд, факт: 

педагогічні колективи УДЦПО та ХОЦНТТУМ системи управління 

закладами оцінили дещо нижче, ніж під час першої експертизи (мінус 0,6 

відсотка та мінус 1,4 відсотка відповідно). Педагоги «Шевченківця» майже 

дотрималися попередньої думки (мінус 0,1 відсотка). Співбесіди з 

педагогами дають підставу стверджувати, що після першого експертного 

вимірювання вони дещо переглянули своє бачення систем управління 

закладами та посилили вимоги до цієї важливої складової діяльності ЗПО. 

Педагогічними колективами цих ЗПО було принципово оновлено 

зв’язки з громадськістю, активізовано суспільну рекламу досягнень 

колективів закладів у цілому та окремих дитячих колективів зокрема, 

осучаснено піар-кампанії. Все це разом викликало в громадськості 

позитивний резонанс на ті зусилля, яких доклали педколективи УДЦПО, 

ХОЦНТТУМ та «Шевченківця», що стало потужною моральною підтримкою 

для педагогічного, учнівського та батьківського колективів закладів. 

Аналіз даних експертиз засвідчив, що за час експерименту 

підвищилися результати фактично за всіма основними показниками 

проєктної діяльності в ЗПО (табл 3.7). 
 

Таблиця 3.7 

Приріст основних показників проєктної діяльності ЗПО 

(за результатами двох експертиз) 

№ Показники 

Приріст показників 

Ко
нт

ро
ль

на
 

гр
уп

а 

Ек
сп

ер
им

ен
та

л
ьн

а 
гр

уп
а 

1 2 3 4 
1 Рівень діяльності ЗПО (за результатами 

SWOT-аналізу) 3,8% 17,3% 
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Продовження таблиці 3.7 
 

1 2 3 4 
2 Готовність педколективів ЗПО до 

і ій ї і і 
4,1% 13,2% 

3 Результативність проєктної діяльності в 
ЗПО 9,6% 15,2% 

4 Можливість вирішення проблеми в роботі 
ЗПО за допомогою технології проєктного 
менеджменту 2,9% 16,2% 

5 Відпрацювання мети проєктів (за 
результатами SMART-аналізу) 0,6% 14,2% 

6 Подолання утруднень у процесі проєктної 
діяльності в ЗПО -1% 13,7% 

Середній приріст 3,3% 15,0% 

 

Отримані показники також засвідчили зовсім незначну позитивну 

динаміку контингенту вихованців практично в усіх ЗПО та зафіксували 

невисокий рівень прагнення педагогічних колективів до інноваційної 

діяльності. При цьому фактично в кожному закладі є невелика кількість 

педагогів, які готові до такої діяльності, та невелика група їхніх колег, яких 

інноваційна творчість зовсім не приваблює та не цікавить. І в кожному ЗПО є 

чисельна коаліція педагогів, яких влаштовує режим функціонування закладу 

з поміркованим, еволюційним рухом вперед. Зазначені показники можна 

пояснити тим фактом, що в системі освіти в цілому та позашкільної освіти 

зокрема майже відсутня система стимулювання інноваційної діяльності 

педагогів. Зазвичай таких новаторів відзначають в основному на рівні самих 

закладів. А заробітна плата педагогічних працівників ЗПО є найменшою 

порівняно із зарплатнею педагогів закладів дошкільної, загальної середньої, 
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професійної (професійно-технічної), передвищої та вищої освіти, що жодним 

чином не спонукає до активної педагогічної творчості педагогів-

позашкільників. Тому заохочувати колег до новаторства та інноваційного 

пошуку доводиться керівництву ЗПО, яке на цій ниві виявляє справжню 

креативність та менеджерську гнучкість. 

Крім того, дослідження напрямів інноваційної діяльності педагогів 

ЗПО засвідчило, що вони основним напрямом своєї педагогічної творчості 

вважають розроблення навчальних програм з відповідних напрямів 

позашкільної освіти. Адже позашкільна освіта відрізняється від інших 

складових освіти України наявністю більш ніж 400 профілів та підпрофілів. 

Централізовано забезпечити усі можливі різновиди гуртків навчальними 

програмами неможливо навіть фізично. Крім того, через нерозуміння 

важливості затвердження кращих навчальних програм Комісією з 

позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України та надання відповідних грифів Міністерством сама 

Комісія тривалий час не працює, залишивши педагогів у ситуації, коли їм 

самим доводиться затверджувати такі програми на різних рівнях (заклад – 

територіальна громада – область). Тож ситуація документальної 

невизначеності на тлі робочої необхідності визначає спрямування творчої 

уваги педагогів ЗПО у напряму навчальних програм. 

Друга за кількістю група проєктів – це новації, в розробленні яких 

беруть участь вихованці, або які спрямовані на навчання дітей і молоді та 

організацію їх дозвілля. 

І найменше проєктів стосуються вдосконалення системи управління 

ЗПО. При цьому чисельність вихованців у закладі прямо пропорційна 

кількості таких проєктів. 

Аналізуючи глибше результати експертизи готовності до інноваційної 

діяльності працівників усіх ЗПО через призму віку педагогів, ми встановили, 

що готовність до педагогічного пошуку виявили педпрацівники різного віку 

– і молоді фахівці, і досвідчені, та навіть практично в кожному закладі 
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педагоги, які вже отримують пенсію за віком. На цей факт було звернуто 

особливу увагу керівників ЗПО й рекомендовано під час формування команд 

проєктів долучати таких колег до проєктної діяльності без застережень. 

Третє експертне вимірювання було проведено в жовтні 2019 року з 

метою підтвердження впливу розробленої комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО на позитивні зміни в їх діяльності. 

На другому році вимірювання були зроблені самими ЗПО. Результати 

проведених експертних вимірювань засвідчили дієвість прийнятих 

управлінських рішень та проведеної корекційної роботи. 

Слід зазначити, що сталися значні зміни в таких напрямах діяльності, 

як готовність педагогічних колективів до інноваційної діяльності, можливість 

вирішення проблеми в роботі ЗПО за допомогою технології проєктного 

менеджменту, подолання утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО. 

Зазначимо також, що на даному етапі дослідження зміни в діяльності 

ХДБХТТ, ЦПО та РТМ, К-ПЦДЮТ були більш інтенсивними, ніж в 

експериментальних ЗПО. 

У середньому, зміни в контрольних ЗПО склали 15,3 відсотки, а в 

експериментальних ЗПО – 15,5 відсотків (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Приріст основних показників проєктної діяльності ЗПО 

(за результатами трьох експертиз) 

№ Показники 

Приріст 
показників 

Ко
нт

ро
ль

н
а 

гр
уп

а 

Ек
сп

ер
им

е
нт

ал
ьн

а 
гр

уп
а 

1 2 3 4 

1 Рівень діяльності ЗПО (за результатами SWOT-
аналізу) 10,7% 17,7% 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 

2 Готовність педколективів ЗПО до інноваційної 
діяльності 18,1% 14,3% 

3 Результативність проєктної діяльності в ЗПО 17% 15,9% 

4 
Можливість вирішення проблеми в роботі ЗПО 
за допомогою технології проєктного 
менеджменту 

18,3% 16% 

5 Відпрацювання мети проєктів (за результатами 
SMART-аналізу) 11,9% 13,9% 

6 Подолання утруднень у процесі проєктної 
діяльності в ЗПО 15,9% 15,4% 

Середній приріст 15,3% 15,5% 

 

Якщо порівнювати не зміни в діяльності ЗПО між другим і третім 

експертними вимірюваннями, а рівень, якого вони досягли за період 

експерименту, то звертає на себе увагу те, що УДЦПО та «Шевченківець» 

продовжували випереджати решту закладів за всіма основними показниками, 

адже в цих закладах педагогічні працівники на чолі з адміністрацією, 

вихованці та їхні батьки вже мали досвід проведення відповідної роботи з 

удосконалення проєктної діяльності та в офісах проєктів. 

На четвертому етапі експерименту – у травні 2020 року – було 

відзначено певне «вирівнювання» ЗПО за основними напрямами проєктної 

діяльності. У проєктній діяльності УДЦПО та «Шевченківця» типовими 

виявились сталі позитивні зміни. Майже за всіма критеріями експерименту 

колективи цих закладів досягли найвищого – оптимального рівня. Та й 

загальний рівень проєктної діяльності в ХОЦНТТУМ наближається до 

оптимального. Причиною такого «відставання» вважаємо його меншу 

фінансову спроможність, ніж УДЦПО та «Шевченківця». 

Цікавим, на нашу думку, є порівняння графіків діяльності УДЦПО як 
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одного з експериментальних закладів та ХДБХТТ як одного з контрольних 

закладів (рис. 3.10, рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.10 Порівняльний графік змін у діяльності УДЦПО 

(за результатами SWOT-аналізу) 

 

Порівнюючи зазначені графіки діяльності державних закладів, ми 

маємо підстави стверджувати, що в ході експерименту відбувається 

вирівнювання більшості показників їх роботи, що є ознакою позитивного 

впливу моніторингових досліджень, які супроводжують використання 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО. 

Позитивні зміни сталися також практично за всіма основними 

напрямами проєктної діяльності, більш різноманітною стала тематика 

проєктів, набагато більше педагогічних працівників і вихованців почали 
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виявляти бажання брати участь у проєктній діяльності. 

 

 
 

Рис. 3.11 Порівняльний графік змін у діяльності ХДБХТТ 

(за результатами SWOT-аналізу) 

 

Найсуттєвіші зміни сталися в ряді визначальних напрямів проєктної 

діяльності ЗПО: 

− загальний рівень діяльності ЗПО – за результатами SWOT-аналізу 

(УДЦПО, ХОЦНТТУМ, ПО та РТМ, К-ПЦДЮТ); 

− готовність педагогічних колективів до інноваційної діяльності 

(УДЦПО, ХДБХТТ); 

− результативність проєктної діяльності (УДЦПО, «Шевченківець»,   

К-ПЦДЮТ); 

− можливість вирішення проблеми в роботі ЗПО за допомогою 

технології проєктного менеджменту (УДЦПО, ЦПО та РТМ, К-ПЦДЮТ); 

− відпрацювання мети проєктів – за результатами SMART-аналізу 



 
 

206 

(УДЦПО, ХДБХТТ, ХОЦНТТУМ, «Шевченківець», К-ПЦДЮТ); 

− подолання утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО 

(ХДБХТТ, ХОЦНТТУМ, ЦПО та РТМ, «Шевченківець», К-ПЦДЮТ) 

(табл. 3.9). 
 

Таблиця 3.9 

Зміни, які сталися в діяльності ЗПО за період експерименту 

(зведені порівняльні дані) 

№ Показники 

ЗПО 

С
ер

ед
ні

й 
по

ка
зн

ик
 

У
Д

Ц
П

О
 

Х
Д

БХ
ТТ

 

Х
О

Ц
Н

ТТ
У

М
 

Ц
П

О
 т
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1 Рівень діяльності ЗПО (за 
результатами SWOT-аналізу) 18% 17% 18% 18% 17% 18% 18% 

2 Готовність педколективів ЗПО до 
інноваційної діяльності 22% 20% 16% 19% 18% 17% 19% 

3 Результативність проєктної 
діяльності в ЗПО 24% 17% 18% 17% 20% 19% 19% 

4 Можливість вирішення проблеми 
в роботі ЗПО за допомогою 
технології проєктного 
менеджменту 

22% 18% 19% 25% 19% 17% 21% 

5 Відпрацювання мети проєктів (за 
результатами SMART-аналізу) 20% 24% 24% 19% 21% 20% 21% 

6 Подолання утруднень у процесі 
проєктної діяльності в ЗПО 19% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 

Загальні зміни 21% 20% 19% 20% 19% 18% 19% 

 

Спільним для досліджуваних ЗПО стало досягнення оптимального 

рівня готовності педколективів до інноваційної діяльності, можливості 

вирішення проблеми в роботі закладів за допомогою технології проєктного 

менеджменту та відпрацювання мети проєктів. Високого, наближеного до 
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оптимального, рівня ЗПО досягли в загальній діяльності (за результатами 

SWOT-аналізу), результативності проєктної діяльності та подолання 

утруднень у процесі проєктної діяльності. 

Жоден з основних показників проєктної діяльності в ЗПО не залишився 

на достатньому або середньому рівні. 

Дані показники засвідчують відповідність рівня проєктної діяльності 

ЗПО, які брали участь в експерименті, сучасним вимогам. 

Збір отриманих показників допоміг нам також відпрацювати механізм 

постачання й обробки інформації в офісах проєктів ЗПО. 

Під час проведення експерименту був зафіксований ще один цікавий 

факт: у всіх шести ЗПО в різній мірі збільшився контингент вихованців 

(рис. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.12 Зміни у динаміці чисельності вихованців у ЗПО – учасників 

експерименту (початок 2019 року – кінець 2020 року) 
 

Це сталося попри те, що в Україні є тенденція до значного скорочення 

контингенту вихованців ЗПО. Так, якщо за офіційними статистичними 

даними на початку 2019 року в ЗПО системи МОН (без ДЮСШ системи 

освіти) було 1 млн 275 тис. вихованців, то на кінець 2020 року цей показник 



 
 

208 

становив уже 1 млн 138 тис. вихованців. Тобто, чисельність дітей, підлітків 

та молоді в ЗПО протягом зазначеного періоду зменшилася на 137 тис. осіб, 

що становить 10,7 відсотка. 

На тлі такої тенденції в експериментальних ЗПО чисельність 

вихованців зросла в середньому на 9 відсотків: найбільше – в УДЦПО (на 21 

відсоток) та в ХДБХТТ (на 10,9 відсотка). Тому ми маємо підстави 

стверджувати, що розвиток системи управління проєктною діяльністю ЗПО 

сприяє також зростанню контингенту вихованців. 

Отже, аналіз впливу використання розробленої комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО на якісні зміни в зазначеній 

діяльності засвідчив, що основні показники покращилися в середньому на 

19 відсотків. 

У цілому на краще змінився й загальний середній рівень діяльності 

досліджуваних ЗПО (середній показник змін становить +18 відсотків). 

Відбулося певне вирівнювання показників діяльності ЗПО за всіма 

напрямами, що також засвідчує позитивний вплив на конструктивні зміни в 

діяльності ЗПО моніторингу їх розвитку на основі комп’ютерних технологій.   

Впроваджена система сприяє також збільшенню контингенту вихованців 

ЗПО – у середньому на 9 відсотків. 

За підсумками проведеного експерименту в шести ЗПО різних регіонів 

України (експериментальної та контрольної груп) можна стверджувати, що 

використання комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО 

впливає на основні показники діяльності цих закладів: не тільки кількісні, але 

й якісні. 

3.3 Методичні рекомендації щодо використання комплексної 

моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти 

Основними завданнями комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО є такі: 

− оперативне отримання об’єктивної інформації про проблеми в 

діяльності ЗПО, які теоретично можуть бути вирішені за допомогою 
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проєктного менеджменту; 

− аналіз оперативної інформації про стан ЗПО у визначений період 

його діяльності шляхом проведення SWOT-аналізу та опрацювання 

отриманих експертних даних за допомогою відповідної інформаційно-

аналітичної системи; 

− прийняття та реалізація управлінських рішень щодо розроблення та 

реалізації проєктів, спрямованих як на вирішення проблем у діяльності ЗПО, 

так і на його сталий розвиток; 

− управлінський супровід проєктної діяльності ЗПО; 

− визначення готовності педагогічного колективу ЗПО до 

інноваційної діяльності; 

− формування інноваційного середовища в ЗПО. 

Ці завдання реалізуються такими шляхами: 

− організація діяльності офісу проєктів у ЗПО; 

− формування команди проєктів; 

− організація та проведення необхідних експертних вимірювань; 

− здійснення аналізу отриманих показників – у послідовності 

відповідно до визначених концептів; 

− розвиток системи управління проєктною діяльністю ЗПО з 

урахуванням його місії та візії. 

Способами забезпечення виконання основного завдання використання 

системи моніторингу в ЗПО в межах зазначених шляхів є: 

1. У межах першого шляху: 

1.1. Призначення керівника та працівників офісу проєктів. 

1.2. Навчання педагогічних працівників користуванню інформаційно-

аналітичними системами. 

1.3. Забезпечення офісу проєктів необхідною оргтехнікою та 

канцелярськими товарами. 

1.4. Тиражування необхідних матеріалів у потрібній кількості для 
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проведення експертних вимірювань. 

2. У межах другого шляху: 

2.1. Призначення лідера команди проєкту. 

2.2. Призначення членів команди проєкту. 

2.3. Проведення з членами команди проєкту необхідних теоретичних 

семінарів і практичних тренінгів з метою формування навичок здійснення 

проєктної діяльності. 

2.4. Проведення з членами команди проєктів психологічних тренінгів з 

метою згуртування колективу та розвитку готовності до співпраці в 

колективі. 

3. У межах третього шляху: 

3.1. Визначення пріоритетів проєктної діяльності ЗПО та встановлення 

обґрунтованих, оптимальних коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв. 

3.2. Взаємоузгодження факторів і критеріїв кваліметричних факторно-

критеріальних субмоделей з місією та візією ЗПО, з його метою та 

завданнями. 

3.3. Адаптація комплексної моделі управління проєктною діяльністю 

ЗПО до умов закладу, громади, регіону. 

3.4. Проведення у визначені терміни періодичних експертних 

вимірювань, занесення отриманих показників до відповідних інформаційно-

аналітичних систем. 

4. У межах четвертого шляху: 

4.1. Здійснення аналізу даних експертних вимірювань. 

4.2. Доведення результатів аналізу проведених експертних вимірювань 

до відповідних учасників освітнього процесу. 

4.3. Узгодження вектору діяльнісної активності та нормативного 

вектору розвитку ЗПО та коригування відповідно з цим цільових функцій. 

5. У межах п’ятого шляху: 

5.1. Прогнозування напрямів розвитку ЗПО та відповідно до цього 

системи управління проєктною діяльністю ЗПО. 
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5.2. Планування та реалізація шляхів розвитку системи управління 

проєктною діяльністю ЗПО. 

Засобами вирішення завдань щодо використання комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю на рівні міста (району, територіальної 

громади) є: 

1. Створення комп’ютерної інформаційної мережі ЗПО. 

Створення мережі автоматизуватиме процеси обрахунку та передачі 

даних зустрічними потоками інформації. Це сприятиме реалізації закону 

економії часу в діяльність усіх суб’єктів управління проєктною діяльністю 

ЗПО. 

2. Створення спеціальних структурних підрозділів – офісів проєктів. 

Один – центральний – офіс проєктів створюється в територіальному 

управлінні освіти або в одному із ЗПО, який визначено базовим (один з 

раціональних варіантів – створення офісу проєктів у ЗПО обласного 

підпорядкування). Підпорядковані офіси проєктів створюються на базі ЗПО, 

в яких планується використання комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю. Забезпечення діяльності цих підрозділів проводиться шляхом 

комп’ютеризації робочих місць та призначення керівниками офісів проєктів 

фахівців відповідного рівня, на посади системних операторів офісів проектів 

– професійних працівників, які вільно володіють комп’ютером і працюють у 

табличному процесорі Excel. Усі офіси проєктів мають бути зв’язані між 

собою спільною інформаційною мережею. 

Аналіз апробації комплексної моделі управління проєктною діяльністю 

показав, що оптимальною кількістю працівників базової підструктури офісу 

адаптації є 3–5 осіб: 

1. Один керівник (бажано один із заступників директора з освітньої 

діяльності), який спрямовує його роботу, відповідає за: 

− аналіз нормативно-правових і директивних документів, їх 

врахування під час необхідного удосконалення кваліметричних факторно-

критеріальних субмоделей; 
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− належну якість навчання працівників офісу проєктів користуванню 

кваліметричними факторно-критеріальними субмоделями та інформаційно-

аналітичними системами, а також методиці проведення експертних 

вимірювань; 

− встановлення конкретних, обґрунтованих строків необхідних 

експертних вимірювань; 

− конфіденційність результатів експертних вимірювань і результатів 

їх аналізу; 

− своєчасне доведення результатів аналізу даних експертних 

вимірювань до відповідних учасників освітнього процесу для включення їх у 

відповідні потоки управлінської інформації; 

− матеріально-технічне забезпечення діяльності офісу проєктів 

(комп’ютерна база, бланки, канцелярські товари тощо). 

2. 1–3 працівники офісу проєктів (залежно від чисельності вихованців 

ЗПО, в якому планується впроваджувати комплексну модель управління 

проєктною діяльністю): 

− оперативність проведення експертних вимірювань; 

− відповідність проведення експертних вимірювань розробленій 

методиці; 

− дотримання принципу толерантності в процесі проведення 

експертних вимірювань; 

− конфіденційність отриманої інформації; 

− своєчасність подання бланків експертних вимірювань для введення 

експертних балів кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей та 

аналізу отриманих результатів. 

3. Один системний оператор (бажано керівник гуртка науково-

технічного напряму відповідного профілю), який відповідає за: 

− конфіденційність отриманої інформації; 

− якісну роботу інформаційно-аналітичних систем; 



 
 

213 

− своєчасне введення експертних балів до інформаційно-аналітичних 

систем; 

− своєчасне надання керівнику офісу проєктів опрацьованих 

матеріалів для аналізу. 

В окремих випадках, якщо в ЗПО налічується незначна чисельність 

вихованців та, відповідно, незначна чисельність педагогічних працівників, 

працівник або один з працівників офісу проєктів може поєднувати обов’язки 

працівника та системного оператора. 

Працівниками офісу проєктів протягом двох навчальних років 

проводяться необхідні експертні вимірювання в межах кожного відповідного 

концепту відповідно до визначеного графіка. 

Оптимальна циклічність проведення експертних вимірювань визначена 

з урахуванням особливостей організації позашкільної освіти: усі чотири 

вимірювання доцільно провести, вклавшись у строки двох навчальних років. 

Отже, експертні вимірювання проводяться чотири рази протягом двох 

навчальних років – двічі впродовж першого навчального року та двічі 

протягом наступного навчального року. 

Перше експертне вимірювання доцільно проводити у жовтні – на 

початку першого навчального року, коли контингент гуртків уже 

сформовано, а освітній процес увійшов у свою колію. Друге експертне 

вимірювання краще проводити навесні, ближче до кінця першого 

навчального року, коли є певні результати навчання дітей та молоді, але не 

перед самими шкільними канікулами, тобто на початку травня. Третє 

експертне вимірювання проводиться у жовтні наступного навчального року; 

тоді є можливість проаналізувати досягнуте протягом року. Відповідно 

четверте експертне вимірювання із зазначених вище міркувань має 

проводитися на початку травня наступного навчального року. 

Аналіз отриманих результатів здійснюється відповідно до шкали 

оцінювання з урахуванням вимог кваліметричної науки. Шкалу оцінювання 
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для кожної кваліметричної факторно-критеріальної субмоделі розроблено 

окремо з урахуванням мети експертного вимірювання та бажаного його 

кінцевого результату. Навіть кількість відповідних рівнів у всіх 

кваліметричних факторно-критеріальних субмоделях не лише не однакова, 

але вони мають різні формулювання з урахуванням основної мети 

експертного вимірювання. 

Межі рівнів визначалися експертним шляхом: експерти разом за 

кожний критерій кваліметричної факторно-критеріальної моделі виставляли 

мінімально та максимально можливі бали за кожний критерій окремо. Ці 

бали заносилися до інформаційно-аналітичної системи, де вони автоматично 

обраховувалися. Визначені таким чином межі рівнів заносилися до базового 

алгоритму факторно-критеріальної субмоделі. 

Зокрема, шкала оцінювання рівня діяльності ЗПО за результатами 

SWOT-аналізу має п’ять рівнів (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Шкала оцінювання 

рівня діяльності ЗПО за результатами SWOT-аналізу 

№ 
Рівень діяльності 

ЗПО 

Межі рівнів 
мінімальний бал максимальний бал 

1 Оптимальний 0,88 1 

2 Високий 0,76 0,87 

3 Середній 0,51 0,75 

4 Низький 0,26 0,5 

5 Критичний 0 0,25 

 

Факторно-критеріальна субмодель можливості вирішення проблеми в 

діяльності ЗПО за допомогою технології проєктного менеджменту має 

відповідну чотирирівневу шкалу оцінювання (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Шкала оцінювання 

можливості вирішення проблеми в діяльності ЗПО за допомогою 

технології проєктного менеджменту 

№ 
Можливість 
вирішення 
проблеми 

Межі рівнів 

мінімальний бал максимальний бал 

1 Висока 0,85 1 

2 Достатня 0,7 0,84 

3 Середня 0,5 0,69 

4 Низька 0 0,49 
 

Шкала факторно-критеріальної субмоделі готовності педагогічного 

колективу ЗПО до інноваційної діяльності зорієнтована на п’ять відповідних 

рівнів та їхні межі (табл. 3.12). 
 

Таблиця 3.12 

Шкала оцінювання 

готовності педагогічного колективу ЗПО до інноваційної діяльності 

№ Рівень готовності Межі рівнів 
мінімальний бал максимальний бал 

1 Оптимальний 0,88 1 

2 Високий 0,78 0,87 

3 Достатній 0,65 0,77 

4 Низький 0,5 0,64 

5 Критичний 0 0,49 
 

Результати SMART-аналізу мети проєкту оцінюються за 

чотирирівневою шкалою її відпрацювання (табл. 3.13). 

 



 
 

216 

Таблиця 3.13 

Шкала оцінювання 

рівня відпрацювання мети проєкту 

№ 

Рівень 

відпрацювання 

мети проєкту 

Межі рівнів 

мінімальний бал максимальний бал 

1 Високий 0,87 1 

2 Достатній 0,75 0,86 

3 Недостатній 0,6 0,74 

4 Низький 0 0,59 

 

Утруднення у процесі проєктної діяльності в ЗПО оцінюються за 

зворотнім принципом: мінімальні утруднення оцінюється низьким рівнем, а 

за найбільші проблеми виставляється найбільший бал (табл. 3.14). 
 

Таблиця 3.14 

Шкала оцінювання  

рівня утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО 

№ Рівень утруднень 
Межі рівнів 

мінімальний бал максимальний бал 

1 Критичний 0,87 1 

2 Високий 0,7 0,86 

3 Середній 0,5 0,69 

4 Допустимий 0,2 0,49 

5 Низький 0 0,19 

 

Результативність проєктної діяльності в ЗПО теж визначається за 

спеціально розробленою шкалою (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Шкала оцінювання 

рівня результативності проєктної діяльності в ЗПО 

№ 
Рівень 

результативності 

проєктної діяльності 

Межі рівнів 

мінімальний бал максимальний бал 

1 Високий 0,87 1 

2 Достатній 0,75 0,86 

3 Середній 0,61 0,74 

4 Низький 0 0,6 
 

Інструментарієм для обслуговування комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО є: 

1) факторно-критеріальні субмоделі: 

− факторно-критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО; 

− факторно-критеріальна субмодель можливості вирішення проблеми 

в роботі ЗПО за допомогою технології проєктного менеджменту; 

− факторно-критеріальна субмодель SMART-аналізу мети проєкту; 

− факторно-критеріальна субмодель утруднень у процесі проєктної 

діяльності в ЗПО; 

− факторно-критеріальна субмодель результативності проєктної 

діяльності в ЗПО; 

− факторно-критеріальна субмодель готовності педколективу ЗПО до 

інноваційної діяльності; 

2) інформаційно-аналітичні системи, розроблені в табличному 

процесорі Excel на основі цих факторно-критеріальних субмоделей, за 

допомогою яких проводяться автоматичні обчислення та будуються 

необхідні діаграми й графіки; 

3) бланки протоколів проведення відповідних експертних вимірювань; 
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4) таблиці в табличному процесорі Excel для обчислення коефіцієнтів 

вагомості факторів і критеріїв факторно-критеріальних субмоделей за 

підсумками роботи експертних груп. 

Перше експертне вимірювання – це SWOT-аналіз діяльності ЗПО. Для 

цього необхідно у відповідній інформаційно-аналітичній системі відкрити 

вкладку «Бланк», у комірці з адресою А3 вказати назву ЗПО, роздрукувати 

необхідну кількість бланків протоколу та роздати їх експертам для 

заповнення. Заповнені експертами бланки протоколів передаються до офісу 

проєктів, де експертні бали переносяться в таблицю вкладки «Програма». 

Після внесення останнього експертного балу завдяки автоматичному 

обрахуванню даних у вкладках «Таблиця 1», «Таблиця 2» та «Таблиця 

повна» ми отримуємо відповідь на питання про сильні та слабкі сторони 

діяльності ЗПО, його можливості та найбільші загрози. Діаграма вкладки 

«Портрет» відтворює пелюсткову діаграму конкурентних переваг у 

діяльності ЗПО. Тож завдяки SWOT-аналізу діяльності ЗПО ми можемо 

визначити, які проблеми у діяльності закладу теоретично можуть бути 

вирішені за допомогою проєктного менеджменту. 

Роздруковані результати SWOT-аналізу надаються керівництву ЗПО 

для прийняття відповідних управлінських рішень, визначення, які саме 

проблеми у діяльності закладу будуть в першу чергу вирішуватися за 

допомогою проєктів. 

Паралельно з попереднім експертним вимірюванням доцільно вивчити 

рівень готовності педагогічних працівників ЗПО до інноваційної діяльності. 

Зробити це нескладно за допомогою спеціально розробленої інформаційно-

аналітичної системи. Для початку слід відкрити вкладку «Бланк» та 

роздрукувати для усіх членів педагогічного колективу ЗПО діагностичні карти. 

Далі усі педагоги заповнюють діагностичні карти, які передаються до офісу 

проєктів. Експертні бали з діагностичних карт заносяться до таблиці вкладки 

«Дані 1» відповідної інформаційно-аналітичної системи, де вони обраховуються 

автоматично. Вкладка «Дані 2» призначена для введення експертних даних, 
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отриманих під час проведення другого експертного вимірювання. 

Під час заповнення діагностичних карт спеціальний працівник офісу 

проєктів мінімально необхідні дані про педагогічних працівників заносить до 

таблиці вкладки «Список». Далі у вкладці «Персон» ми отримуємо 

автоматично обраховані показники готовності до інноваційної діяльності 

окремого педагогічного працівника, чиє прізвище обирається зі списку 

(таблиця та відповідний графічний профіль у формі пелюсткової діаграми). А 

у таблиці вкладки «Загал» виведені дані про готовність до інноваційної 

діяльності педагогів ЗПО в цілому (аналогічна за формою таблиця та 

графічний профіль у формі пелюсткової діаграми). Вкладка «Графік» містить 

аналітичний (порівневий) графік рівня готовності педагогічних працівників 

ЗПО до педагогічної творчості, а вкладка «ЗПО» теж у формі лінійного 

графіка порівнево відтворює результати двох експертних вимірювань 

покритеріально. 

За результатами SWOT-аналізу визначені проблеми в діяльності ЗПО, 

які теоретично можуть бути вирішені за допомогою технології проєктного 

менеджменту. Ці проблеми за допомогою інформаційно-аналітичної системи 

можна перевірити, чи є можливість їх вирішити практично за допомогою 

технології проєктного менеджменту. Для цього потрібно відкрити вкладку 

«Бланк», у комірці з адресою А3 ввести назву ЗПО та роздрукувати протокол 

експертного вимірювання. Протоколи працівниками офісу проєктів 

роздаються експертам для заповнення. Заповнені протоколи передаються до 

офісу проєктів для внесення експертних балів до інформаційно-аналітичної 

системи у вкладку «Дані». У таблиці вкладки «Список» із запропонованого 

списку вводяться формулювання проблем, які визначено за допомогою 

SWOT-аналізу діяльності ЗПО. У комірку з адресою С5 вводиться термін 

(строк) проведення експертного вимірювання. 

У таблиці вкладки «Програма» введені експертні бали автоматично 

обраховуються. Відтак у вкладці «Проблема» виводяться остаточні 

результати щодо можливості практично розв’язати обрану зі списку 
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проблему за допомогою технології проєктного менеджменту: загальні 

висновки та підсумкова пелюсткова діаграма. У вкладці «Зведені» 

виводяться зведені дані щодо усіх визначених проблем, тобто, ми отримуємо 

аналіз спільних тенденцій щодо можливості практичного вирішення проблем 

у діяльності ЗПО. 

Під час роботи над проєктом важливо чітко сформулювати мету, яка 

лаконічно визначає бажаний стан об’єкта проєктної діяльності за підсумками 

реалізації проєкту. Рівень відпрацювання цієї важливої складової проєктної 

діяльності допоможе визначити інформаційно-аналітична система, створена 

на основі SMART-аналізу мети проєкту. 

Для цього спочатку слід відкрити вкладку «Перелік», в комірку з 

адресою А3 ввести назву ЗПО, в колонці «Проблема» обрати зі списку 

проблему, яку має вирішити реалізація проєкту. Далі потрібно відкрити 

вкладку «Бланк», у комірці з адресою А3 обрати із запропонованого списку 

відповідну проблему, роздрукувати бланк протоколу та передати його 

експертній групі. Як показує практика, краще, коли протокол заповнює 

експертна група спільно, рішення приймається колегіально. В цьому випадку 

важливим є не стільки виставлений експертний бал, скільки колективний 

аналіз мети проєкту заради її доопрацювання за необхідності. Рішення про 

кожний експертний бал має прийматися колегіально. 

Експертні бали з протоколу в офісі проєктів заносяться до таблиці 

вкладки «Дані» відповідної інформаційно-аналітичної системи. Після цього у 

вкладці «Результат» автоматично отримуємо висновки щодо рівня 

відпрацювання мети проєкту у формі пофакторного результату та переліку 

конкретних питань, на які членам команди проєкту слід звернути увагу за 

необхідності доопрацювання мети. 

Ще один корисний інструмент у процесі проєктної діяльності в ЗПО – 

інформаційно-аналітична система визначення рівня утруднень у процесі 

проєктної діяльності. Для використання цього комп’ютерного продукту 

потрібно відкрити вкладку «Бланк», у комірку з адресою А3 ввести назву ЗПО, 
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роздрукувати необхідну кількість бланків протоколів і роздати їх членам 

команди проєктів для здійснення експертного вимірювання. В офісі проєктів 

експертні бали із заповнених протоколів заносяться в таблицю вкладки «Дані». 

Ця таблиця розрахована на п’ять експертних вимірювань. Хоча передбачено 

проведення чотирьох періодичних експертних вимірювань, роботі з цим 

комп’ютерним продуктом доцільно після першої експертизи рівня утруднень і 

проведення відповідних семінарів і тренінгів провести ще одну проміжну 

експертизу, щоб визначити дієвість проведених заходів. 

Надалі усі аналітичні показники ми отримуємо автоматично. Так, у 

вкладці «Зведений» у формі таблиці та лінійної діаграми виводяться 

результати експертного вимірювання в обраний із запропонованого списку 

період (пофакторно). У вкладці «Зведений 2» виводяться загальні результати 

кількох експертних вимірювань – у формі таблиці та пелюсткової діаграми 

(пофакторно). У вкладці «Діаграма» результати експертного вимірювання 

подані у формі аналітичного графіка – покритеріально. Наявність такого 

матеріалу сприяє прийняттю оптимальних управлінських рішень щодо 

мінімізації виявлених утруднень. 

Підсумки роботи команди проєкту легше підбити за допомогою 

інформаційно-аналітичної системи для визначення результативності 

проєктної діяльності ЗПО. Для цього спочатку потрібно відкрити вкладку 

«Список», у комірку з адресою А3 ввести назву ЗПО, в колонку «Проєкт» 

таблиці ввести назви проєктів, а в колонці «Напрям діяльності» із 

запропонованого списку обрати відповідні напрями. Далі слід відкрити 

вкладку «Бланк», у комірку А5 ввести назву проєкту та роздрукувати 

необхідну кількість бланків протоколу. Як показує досвід, використання 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю ЗПО, оптимальним 

варіантом є залучення до експертного вимірювання не лише членів команди 

проєкту, а й учасників освітнього процесу, безпосередньо дотичних до 

результатів реалізації проєкту. Заповнені бланки протоколів передаються до 

офісу проєктів, де експертні бали заносяться до таблиці вкладки «Дані». 
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Після введення останнього експертного балу всі аналітичні показники у 

наступних вкладках отримуємо автоматично. Так, у вкладці «Програма» усі 

експертні бали попередньо обраховуються відповідно до кваліметричної 

науки. У вкладці «Проєкт» виводяться результати експертизи проєкту, назва 

якого обирається із запропонованого списку. Крім того, отримуємо 

пелюсткову діаграму про пофакторні підсумки експертизи. У вкладці 

«Зведені» в аналогічній формі виводяться результати експертизи усіх 

проєктів для аналізу типових для ЗПО тенденцій. У вкладці «Діаграма» 

подано діаграму, яка зображує невикористані резерви під час здійснення 

проєктної діяльності в ЗПО. 

Окремо зазначаємо, що важливо перед використанням кожної 

інформаційно-аналітичної системи відкрити вкладки «Базовий» та уважно 

ознайомитися з базовим алгоритмом кожної факторно-критеріальної субмоделі. 

Для наступного чи багаторазового використання інформаційно-

аналітичних систем достатньо зберегти необхідний файл з новими даними, 

надавши йому нове ім’я, або скопіювати необхідний файл у створену папку, 

або в попередньо обрану папку, та замінити стару назву скопійованого файлу 

на нову (наприклад: «УДЦПО SWOT травень 2019» змінити на «УДЦПО 

SWOT жовтень 2019). Потім у вкладці «Дані», після видалення попередніх 

даних, можна почати вводити нові експертні бали. 

Виходячи із зазначеного, можемо констатувати таке: 

1. Технологія проєктного менеджменту визначає технологію 

використання, методику та способи застосування відповідного 

інструментарію. 

2. Кожний концепт має своє функціональне призначення для логічної 

послідовності здійснення проєктної діяльності та для збирання, обробки та 

аналізу інформації для забезпечення оперативного отримання об’єктивних 

показників. 

3. Важливим для отримання об’єктивних даних є максимально 

можливе залучення як до експертних вимірювань, так і для роботи над 
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проєктами різних учасників освітнього процесу. 

4. Важливою складовою експертизи проєктної діяльності ЗПО є 

самооцінювання, яке формує вищий рівень довіри до отриманих показників. 

Синтез самооцінювання та незалежного вимірювання є основою для 

об’єктивного оцінювання усіх основних складових проєктної діяльності в ЗПО. 

Отже, результатом використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю ЗПО має бути: 

1. Відстеження рівня діяльності ЗПО з метою визначення проблем, які 

теоретично можуть бути вирішені за допомогою проєктного менеджменту. 

2. Досягнення взаємоузгодженості дій на всіх рівнях проєктної 

діяльності ЗПО: вихованці – вихованці та їхні батьки – педагогічні 

працівники – вихованці та педагогічні працівники – вихованці, їхні батьки та 

педагогічні працівники – педагогічні працівники та стейкхолдери – батьки 

вихованців, педагогічні працівники, стейкхолдери. Показниками 

взаємоузгодженості дій є ступінь взаємонаближення цілей проєктної 

діяльності вихованців і педагогічних працівників; спрямованість 

колективних зусиль на досягнення спільної мети; підвищення рівня 

відповідальності кожного; підвищення ступеня самостійності кожного 

учасника проєктної діяльності щодо реалізації спільної мети; визнання 

значущості кожного учасника проєктної діяльності; сприяння розвитку 

творчої індивідуальності кожного в процесі проєктної діяльності; відкритість 

їхньої взаємодії). 

3. Поява і розвиток процесів самоорганізації в частині готовності 

педагогічних працівників ЗПО до інноваційної діяльності, а саме збільшення: 

активності й ініціативи «знизу»; кількості питань, які вирішуються 

самостійно в межах ЗПО; кількості вихованців і їхніх батьків, залучених до 

проєктної діяльності; кількості педагогічних працівників, що беруть участь і 

перемагають у професійних конкурсах; кількості вихованців – переможців 

конкурсів, фестивалів, виставок, змагань тощо; кількості вихованців, їхніх 

батьків, педагогічних працівників, стейкхолдерів, представників 
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громадськості й владних структур, які задоволені освітнім процесом у 

конкретному ЗПО та результатом його діяльності. 

4. Позитивна динаміка основних показників проєктної діяльності та 

спрямований розвиток ЗПО за рахунок розроблення й реалізації проєктів. 

5. Підвищення здатності керівників ЗПО керувати проєктною 

діяльністю ЗПО. 

6. Створення системи проєктної діяльності ЗПО, показниками якої є: 

наявність в управлінському циклі реалістичної місії, візії, мети; придатних до 

корекції кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей та розроблених 

на їх основі інформаційно-аналітичних систем; дієвість офісу проєктів. 

7. Інтегративним результатом є позитивна динаміка чисельності 

вихованців ЗПО як показник задоволеності учасників освітнього процесу. 

З викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки. Визначено 

та сформульовано основні завдання комплексної програми управління 

проєктною діяльністю ЗПО та шляхи реалізації. Розроблено методичні 

рекомендації щодо використання даного продукту в ЗПО. Підготовлено 

рекомендації щодо використання на практиці інформаційно-аналітичних 

систем, які компютеризують більшість процесів і полегшують використання 

та результати використання комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю ЗПО. 

 

Висновки до третього розділу 

Зміст розділу присвячено проведенню експериментального 

дослідження, в ході якого була апробована розроблена комплексна модель 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти та 

проаналізовано отримані результати. Визначено мету та завдання 

експерименту. Розроблено програму експериментального дослідження. 

Програма включала чотири етапи: І етап – підготовчий; ІІ етап – проведення 

констатуючого експерименту; ІІІ етап – проведення формуючого 

експерименту; IV етап – проведення контролюючого експерименту. Для 
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забезпечення обробки інформації в кожному закладі позашкільної освіти 

відповідно до розробленої комплексної моделі були створені спеціальні 

підрозділи – офіси проєктів, які виконували такі завдання: приведення 

тенденцій проєктної діяльності закладу позашкільної освіти у відповідність 

до нормативних вимог. Для цього проводилося анкетування учасників 

освітнього процесу щодо пріоритетів діяльності закладу позашкільної освіти. 

На цій основі визначалися основні вектори активності такої діяльності. 

Проведення узгодження складових управління проєктною діяльністю закладу 

позашкільної освіти з вимогами учасників освітнього процесу, соціуму, 

держави. Обчислення коефіцієнтів вагомостей факторів і критеріїв усіх 

кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей, які були закладені в 

їхні базові алгоритми. 

Розкрито, що у межах моніторингу управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти було проведено процедури експертного 

вимірювання; обробка даних експертних вимірювань та їх аналіз; підготовка 

та надання безпосереднім учасникам освітнього процесу консультацій та 

рекомендацій щодо використання комплексної моделі управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти. Останнім завданням було: 

реєстрація появи та перевірка достовірності ознак спрямованого розвитку 

закладу позашкільної освіти, в тому числі збільшення контингенту 

вихованців, готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності, 

підвищення рівня проєктної діяльності в закладах. 

Підкреслено, що створення офісів проєктів супроводжувалось 

навчанням педагогічних працівників користуванню кваліметричними 

факторно-критеріальними субмоделями та інформаційно-аналітичними 

системами, а також активним залученням до співпраці з експертною групою 

широкого кола учасників освітнього процесу в закладі позашкільної освіти. 

Описано проведення низки консалтинг-семінарів та практичних тренінгів. 

Розкрито сутність підсумкових протоколів, до яких надходили 6 потоків 

інформації, розгалужених за художньо-естетичним і науково-технічним 
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напрямами інформації, а саме: рівень конкурентних переваг закладу (за 

наслідками SWOT-аналізу діяльності закладу позашкільної освіти); рівень 

відпрацювання мети проєкту (за допомогою SMART-аналізу мети проєкту); 

рівень можливості вирішення проблем у діяльності закладу позашкільної освіти 

за допомогою технології проєктного менеджменту; рівень готовності 

педагогічних працівників до здійснення інноваційної діяльності в закладі 

позашкільної освіти; рівень утруднень під час здійснення проєктної діяльності; 

рівень результативності проєктної діяльності. 

Розкрито, що дослідно-експериментальна робота вимагала певних 

витрат: можливе додаткове забезпечення комп’ютерною технікою закладу 

позашкільної освіти; наукове керівництво проєктом; матеріальне 

забезпечення безпосереднього процесу проведення експерименту. 

Описано процедуру експериментальної перевірки, механізм розподілу бази 

дослідження на контрольні та експериментальні закладади й зазначено, що для 

вивчення впливу використання розробленої комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти на позитивні зміни в діяльності 

закладу – в управлінні проєктною діяльністю, готовності педагогічних працівників 

до інноваційної діяльності та динаміці чисельності вихованців – обумовлено, що 

після проведення першого експертного вимірювання його результати не тільки 

детально проаналізовані, а й доведені до учасників освітнього процесу. 

Визначено, що в результаті проведеного експерименту було встановлено, 

що на рівні закладу позашкільної освіти мають створюватися умови для 

результативного управління проєктною діяльністю в закладі та організовувалася 

робота офісу проєктів, що забезпечило розвиток закладу позашкільної освіти, 

одними з показників якого є позитивна динаміка чисельності вихованців, 

збільшення чисельності педагогічних працівників, готових до плідної 

інноваційної діяльності, зростання рівня проєктної діяльності як серед 

педагогічних працівників, так і серед вихованців та їх батьків. Описано 

результати отриманих показників й зазначено, що аналіз впливу використання 

розробленої комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу 
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позашкільної освіти на якісні зміни в зазначеній діяльності засвідчив, що основні 

показники покращилися в середньому на 19 відсотків. 

У розділі розкрито зміст методичних рекомендацій щодо використання 

комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

Матеріали розділу висвітлено у таких публікаціях автора: [168; 169; 

170; 171; 180]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Робота присвячена розв’язанню актуального питання щодо управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти шляхом наукового 

обґрунтування, розроблення та використання комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти та аналізу впливу її 

використання на основні показники проєктної діяльності в закладі, на 

динаміку контингенту вихованців, учнів і слухачів. Узагальнення результатів 

дослідження дає змогу сформулювати такі висновки: 

1. Здійснено аналіз теорії та практики управління проєктною 

діяльністю закладу позашкільної освіти через аналіз та узагальнення 

теоретичних та практичних напрацювань з теми, проаналізовано нормативно-

правове забезпечення та стан управління такою діяльністю закладу освіти. 

Зокрема, здійснено уточнення сутності основних дефініцій та виявлення їх 

особливостей. Визначено та з’ясовано, що управління взагалі й в освіті 

зокрема – це особливий вид людської діяльності, який є цілеспрямованим 

впливом суб’єкта управління на об’єкт управління з метою забезпечення 

отримання запланованого результату. Обумовлено взаємозв’язок таких 

функцій управління закладом позашкільної освіти: цілепокладання і 

прогнозування; планування і програмування; організація і мотивація; 

контроль і регулювання; інформаційне забезпечення; комунікаційні зв’язки; 

моніторинг та аналіз; керівництво. Уточнення поняття «проєкт» як 

комплексу управлінських завдань та організаційних дій, спрямованих на 

успішне досягнення мети проєктної діяльності у визначені терміни. 

Сформульовано основні дефініції дослідження: Проєктна діяльність 

закладу позашкільної освіти – це організація освітньої діяльності закладу на 

демократичних засадах шляхом ініціювання та реалізації проєктів, які 

сприятимуть сталому розвитку закладу. Управління проєктною діяльністю 

закладу позашкільної освіти – це цілеспрямований плив на процес реалізації 

проєктів для забезпечення успішності їх реалізації й формування життєвої 
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компетентності учасників освітнього процесу. 

2. Науково обґрунтовано та розроблено комплексну модель управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти та технологію її 

використання. У наслідок структурно-функціонального аналізу визначено 

структуру комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу 

позашкільної освіти та розкрито взаємозв’язки між її складовими. Комплексна 

модель управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти об’єднує 

в цілісну, логічно обґрунтовану замкнену систему всі найважливіші складові 

управління такою діяльністю, відтворює внутрішню структуру взаємозв’язків і 

взаємозалежностей між цими складовими, показує місце й роль такого 

управління в алгоритмі управлінської діяльності керівника закладу 

позашкільної освіти, а також місце й роль кожного з учасників освітнього 

процесу в створеній системі. Основними складовими зазначеної моделі є базові 

концепти. Концептами комплексної моделі управління проєктною діяльністю 

ЗПО визначено такі: цільовий; теоретичний; змістовий; технологічний; 

результативно-рефлексивний. Усі визначені концепти мають логічну 

послідовність, взаємопов’язані між собою та утворюють систему управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Кожний концепт, який є 

складовим цієї моделі, було детально описано й наочно представлено у вигляді 

графічних схем. Обґрунтовано, що модель є дієвим інструментом забезпечення 

успішності проєктної діяльності закладу позашкільної освіти. У наслідок такої 

діяльності відбувається отримання певного продукту проєкту, який 

презентується та забезпечує успішність позиціонування закладу на ринку 

освітніх послуг. Для отримання такого результату було описано показники: від 

1 до 0,88 балів – оптимальний рівень; від 0,87 до 0,76 балів – високий рівень; від 

0,75 до 0,51 балів – середній рівень; від 0,5 до 0,26 балів – низький рівень; від 

0,25 до 0 балів – критичний рівень. На основі цих показників складено 

підсумкові таблиці за результатами SWOT-аналізу діяльності закладів 

позашкільної освіти. 
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Описано характеристику технології використання комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

3. Здійснено експериментальну апробацію комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти, оброблено та 

узагальнено результати. Для проведення експериментальної перевірки було 

розроблено відповідну програму, визначено базу проведення експерименту 

та розподілено заклади позашкільної освіти на експериментальні та 

контрольні. Успішність експериментальної перевірки було забезпечено 

детальною розробкою методики використання інформаційно-аналітичних 

систем, створених на основі відповідних кваліметричних факторно-

критеріальних субмоделей. 

Розроблено п’ять інформаційно-аналітичних систем в табличному 

процесорі Excel. Системи ґрунтуються на факторно-критеріальних 

субмоделях: факторно-критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності 

ЗПО; факторно-критеріальна субмодель можливості вирішення проблеми в 

роботі ЗПО за допомогою технології проєктного менеджменту; факторно-

критеріальна субмодель SMART-аналізу мети проєкту; факторно-

критеріальна субмодель утруднень у процесі проєктної діяльності в ЗПО; 

факторно-критеріальна субмодель результативності проєктної діяльності в 

ЗПО. Система включає допоміжну субмодель – це факторно-критеріальна 

субмодель готовності педколективу ЗПО до інноваційної діяльності. 

Розроблені кваліметричні програмні засоби необхідні для вивчення важливих 

складових проєктної діяльності та впливу комплексної моделі управління 

проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Усі системи для зручного 

практичного застосування розроблені в табличному процесорі Excel і тому 

мають відповідну технологічну специфіку. Для забезпечення обробки 

інформації в кожному закладі позашкільної освіти відповідно до розробленої 

комплексної моделі були створені спеціальні підрозділи – офіси проєктів. 

За результатами експериментальної перевірки можна стверджувати про 

дієвість комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу 
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позашкільної освіти та результативність її використання. Приріст основних 

показників проєктної діяльності закладів позашкільної освіти складав: 3,3% у 

контрольних групах й 15% в експериментальних. Заначимо, що в усіх трьох 

експериментальних закладах позашкільної освіти завдяки системній 

підготовці педагогічних колективів до проєктної діяльності суттєво зросли 

можливості цих колективів щодо проєктного менеджменту. Надалі 

педагогічні працівники цих закладів позашкільної освіти лише дещо 

нарощували власні проєктні можливості. Позитивно сприяли 

результативності проєктів такі показники: ефективність роботи лідера 

команди (середній показник – 82,3% від максимально можливого); сприяння 

роботи над проєктом професійному розвитку команди (середній показник – 

82,1% від максимально можливого); дотримання термінів розроблення та 

реалізації проєкту (середній показник – 78,3% від максимально можливого); 

ефективність співпраці членів команди (середній показник – 76,7% від 

максимально можливого). 

Аналіз впливу використання розробленої комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти на якісні 

зміни в зазначеній діяльності засвідчив, що основні показники покращилися 

в середньому на 19%. 

У цілому на краще змінився й загальний середній рівень діяльності 

досліджуваних закладу позашкільної освіти (середній показник змін 

становить +18%). Відбулося певне вирівнювання показників діяльності 

закладу позашкільної освіти за всіма напрямами, що також засвідчує 

позитивний вплив на конструктивні зміни в діяльності закладу позашкільної 

освіти моніторингу їх розвитку на основі комп’ютерних технологій.  

Впроваджена система також сприяє збільшенню контингенту вихованців 

закладу позашкільної освіти – у середньому на 9 %. 

Виявлено та науково обґрунтовано вплив застосування проєктної 

моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти на 

основні показників проєктної діяльності, на розвиток контингенту 
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вихованців, учнів і слухачів, на формування життєвої компетентності 

учасників освітнього процесу. 

4. Розроблено рекомендації для керівників закладів позашкільної 

освіти, інших учасників освітнього процесу в них, а також для закладів 

післядипломної педагогічної освіти щодо використання комплексної моделі 

управління проєктною діяльністю ЗПО. Рекомендації включають 

характеристику напрямів та визначають шляхи запровадження комплексної 

моделі: організація діяльності офісу проєктів у ЗПО; формування команди 

проєктів; організація та проведення необхідних експертних вимірювань; 

здійснення аналізу отриманих показників – у послідовності відповідно до 

визначених концептів; розвиток системи управління проєктною діяльністю 

ЗПО з урахуванням його місії та візії. 

Проведене дослідження не вичерпує в повному обсязі вивчення 

питання управління проєктною діяльністю ЗПО. Потребують дослідження 

напрями професійного та особистісного розвитку учасників проєктної 

діяльності ЗПО. Подальші наукові розвідки будуть присвячені формуванню 

системи презентаційної діяльності закладу на основі його проєктної 

діяльності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А1 

Факторно-критеріальна субмодель SWOT-аналізу діяльності ЗПО 
 

Фактор «Система управління закладом» 

1.  відповідність статуту закладу його місії та візії 

2.  наявність дієвого плану роботи, охоплення плануванням усіх напрямів 

роботи закладу 

3.  наявність усіх органів управління закладом 

4.  оптимальність організаційної структури закладу 

5.  координація взаємодії всіх підрозділів закладу 

6.  результативність роботи загальних зборів (конференції) закладу 

7.  результативність роботи педагогічної ради, введення в дію її рішень 

8.  системність інформаційного забезпечення управління закладом 

9.  робота зі стейкхолдерами 

Фактор «Організація освітнього процесу» 

1.  комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань 

2.  динаміка контингенту вихованців 

3.  організація гурткової роботи 

4.  організація індивідуальної роботи 

5.  організація інклюзивної освіти (за наявності таких дітей у закладі) 

6.  відповідність освітньої програми меті, завданням діяльності закладу 

7.  наявність необхідних навчальних програм, їх відповідність навчальному 

плану 

8.  спрямованість освітнього процесу на підготовку до майбутньої професії 

(профілізація) 

9.  використання інформаційних цифрових технологій 

10.  наявність у закладі творчих колективів, які мають почесні звання 

(художньо-естетичний напрям) 

 



 
 

253 

Продовження додатку А1 

11.  організація участі дітей в організаційно-масових заходах різних рівнів 

12.  ефективність участі дітей в організаційно-масових заходах різних рівнів 

13.  організація культурно-дозвіллєвої діяльності вихованців 

14.  участь органів учнівського самоврядування в управлінні закладом 

15.  створення сприятливого соціально-психологічного клімату 

16.  міжнародна співпраця 

Фактор «Робота з педагогічними кадрами» 

1.  забезпеченість закладу педагогічними працівниками 

2.  оптимальність розподілу та розміщення педагогічних кадрів, розподілу 

педагогічного навантаження 

3.  стабільність складу педагогічного колективу 

4.  робота з молодими спеціалістами 

5.  створення системи методичного супроводу освітнього процесу 

6.  створення сприятливого мотиваційного середовища в закладі 

7.  готовність педколективу до інноваційної діяльності 

8.  hard skills. soft skills; digital skills 

9.  командна взаємодія педагогів з дітьми 

10.  забезпечення безперервної освіти педагогічних кадрів 

Фактор «Розвиток матеріально-технічної бази закладу, раціональність її 

використання» 

1.  наявність навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, бібліотеки, 

актового та спортивного залів, інших приміщень, необхідних для 

здійснення освітнього процесу 

2.  відповідність навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, бібліотеки, 

актового та спортивного залів, інших приміщень нормативним вимогам 

3.  раціональність використання приміщень закладу відповідно до його 

потреб і завдань 
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4.  раціональність використання землі (території), яка надана закладу, 

відповідно до його потреб та завдань 

5.  надання платних послуг у сфері позашкільної освіти 

6.  залучення додаткових джерел фінансування закладу, не заборонених 

законодавством (краунтфандінг, фандрайзинг) 

Фактор «Забезпечення безпечного освітнього середовища закладу» 

1.  відповідність режиму роботи закладу санітарно-гігієнічним вимогам 

2.  дотримання вимог техніки безпеки, температурного режиму та 

санітарно-гігієнічних норм 

3.  санітарне утримання приміщень 

Критерії фактору «Піар-менеджмент» 

1.  використання інфраструктурного розташування для формування 

контингенту вихованців (транспортні розв’язки, житловий район, 

розташування поблизу закладів загальної середньої освіти …) 

2.  інформаційна відкритість закладу, співпраця із засобами масової 

інформації 

3.  ефективність вебсайту закладу 

4.  формування репутації закладу 

5.  естетичність оформлення приміщень закладу (зовнішнє та внутрішнє) 
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Фактори та критерії факторно-критеріальної субмоделі можливості 

практичного вирішення проблеми в діяльності  

закладу позашкільної освіти за допомогою технології  

проєктного менеджменту 
 

Фактор «Базові показники» 

1.  чітко визначена мета подолання проблеми 

2.  результат діяльності сприятиме розвитку закладу 

3.  вирішення проблеми буде інноваційним 

4.  продукт діяльності буде унікальним 

5.  критерії визначення результату діяльності будуть чіткими 

Фактор «Кадрові показники» 

1.  наявність можливості сформувати професійну, згуртовану команду 

2.  члени команди здатні до ефективної співпраці 

3.  наявність претендента на керівника команди – лідера 

Фактор «Ресурсні показники» 

1.  розроблення та реалізація проєкту в ЗПО 

2.  для досягнення результату достатньо обмежених ресурсів 

3.  наявність необхідного рівня інтелектуальних ресурсів 

4.  наявність необхідних інформаційних ресурсів 

5.  наявність необхідних матеріальних ресурсів 

6.  наявність необхідних фінансових ресурсів 

Фактор «Часові ресурси» 

1.  проблему можна вирішити в чітко визначений термін часу 

2.  проблему можна вирішити в нетривалий термін часу 

3.  ефект від упровадження результату діяльності буде тривалим 

Фактор «Врахування можливих ризиків» 

1.  ризик конфліктів серед членів команди мінімальний 
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2.  ризик впливу соціальної турбулентності мінімальний 

3.  ризик непередбачених витрат мінімальний 

4.  інші ризики можуть бути передбачені та мінімізовані 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

257 

Додаток А3 

Факторно-критеріальна субмодель готовності педагогічного колективу 

ЗПО до інноваційної діяльності 

 

Фактор «Мотиваційно-цільовий компонент» 

1.  критичність мислення 

2.  визначення цілей дослідницької роботи 

3.  здатність відмовитись від стереотипів педагогічного мислення 

4.  усвідомлення необхідності самовдосконалення 

Фактор «Усвідомлення необхідності самовдосконалення» 

1.  творче використання результатів педагогічних досліджень і 

моделювання нового педагогічного досвіду 

2.  варіативність педагогічної діяльності 

3.  володіння методами педагогічних досліджень 

4.  застосування в педагогічній практиці результатів діагностики та корекції 

індивідуальних особливостей вихованців, реалізація різнорівневого 

підходу 

5.  розробка авторської ідеї навчання та виховання 

Фактор «Регулятивно-корекційний компонент» 

1.  систематичне здійснення самоаналізу та самооцінювання діяльності 

2.  систематичне коригування освітнього процесу 

3.  самостійний пошук нової інформації з метою професійного 

саморозвитку 

4.  самостійний пошук нової інформації з метою професійного 

саморозвитку 

5.  здатність до проєктування 

6.  вміння оцінити конкретні інновації та визначити їх цільове призначення 
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Факторно-критеріальна субмодель утруднень у процесі проєктної 

діяльності в ЗПО 

Фактор «Загальне керівництво» 

1.  надмірне втручання адміністрації 

2.  відсутність підтримки адміністрацією 

3.  відсутність дієвого контролю 

4.  відсутність або нераціональність корекції 

5.  відсутність рефлексії 

Фактор «Цілепокладання» 

1.  нераціональне формулювання мети проєкту 

2.  нераціональне формулювання завдань 

3.  постановка нездійсненного завдання 

4.  перевантаження запланованими діями 

5.  переоцінка результату діяльності 

6.  нераціональне формулювання мети проєкту 

Фактор «Планування» 

1.  помилкове визначення інноваційності проєкту 

2.  помилкове визначення унікальності проєкту 

3.  неврахування особливостей діяльності ЗПО 

4.  невідпрацьованість критеріїв оцінювання результатів (проміжних та/або 

кінцевих) 

Фактор «Командотворення» 

1.  невдалий вибір лідера проєкту 

2.  замикання надто багатьох питань на лідері проєкту 

3.  слабка комунікація членів команди 

4.  недостатній фаховий рівень членів команди 

5.  недостатня мотивація членів команди 
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6.  протидія проєкту в колективі 

7.  невиправдана заміна виконавців 

8.  недостатньо повноважень у членів команди 

9.  нераціональний розподіл обов’язків між членами команди 

Фактор «Тайм-менеджмент» 

1.  невдалий графік розроблення проєкту 

2.  невдалий графік впровадження проєкту 

3.  втрата актуальності проєкту 

4.  «розповзання» масштабу проєкту 

Фактор «Ресурсний менеджмент» 

1.  помилковий розрахунок ресурсів проєкту 

2.  помилки в розрахунку бюджету проєкту 

3.  невиправдані витрати 

Фактор «Управління ризиками» 

1.  недооцінка ризиків 

2.  недостатність досвіду щодо подолання ризиків 

3.  невдале управління ризиками 

Фактор «Зовнішні впливи» 

1.  неврахування соціальної нестабільності 

2.  завеликий вплив соціальної нестабільності 

3.  втрата зацікавленості стейкхолдерів 
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Факторно-критеріальна субмодель результативності  

проєктної діяльності в ЗПО 

Фактор «Дотримання базових показників» 

1.  дотримання термінів розроблення та реалізації проєкту 

2.  дотримання бюджету проєкту 

3.  ефективність подолання (мінімізації) ризиків 

4.  унікальність результатів проєкту 

5.  нноваційність результатів проєкту 

Фактор «Робота команди» 

1.  ефективність роботи лідера команди 

2.  ефективність співпраці членів команди 

3.  використання командою комплексного підходу до вирішення проблеми 

4.  сприяння роботи над проєктом професійному розвитку команди 

Фактор «Розвитковий потенціал проєкту» 

1.  життєздатність проєкту 

2.  вплив проєкту на розвиток закладу 

3.  сприяння реалізації проєкту підвищенню конкурентоспроможності 

закладу 

4.  наявність додаткових позитивних впливів проєкту 

Фактор «Відповідність результату» 

1.  відповідність досягнутих результатів запланованим 

2.  відповідність результатів проєкту місії та візії закладу 

3.  відповідність результатів проєкту потребам здобувачів освіти 

4.  відповідність результатів проєкту потребам регіону 

Фактор «Задоволеність результатами» 

1.  позитивне сприйняття результатів проєкту педагогічним колективом 

2.  задоволеність результатами проєкту споживачів освіти 
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3.  схвалення результатів проєкту батьками вихованців 

4.  позитивний суспільний резонанс проєкту 
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Загальний вигляд аркуша «Базовий» 
інформаційно-аналітичної системи SWOT-аналізу  

діяльності закладу позашкільної освіти 
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Додаток Б 
Загальний вигляд аркуша «Бланк» інформаційно-аналітичної системи 

SWOT-аналізу діяльності закладу позашкільної освіти 

Протокол 
SWOT-аналізу діяльності закладу позашкільної освіти 

Український державний центр позашкільної освіти 
   

№ Критерій 
Експертна 

оцінка 
1 Відповідність статуту закладу його місії та візії   
2 Наявність дієвого плану роботи. Охоплення 

плануванням усіх напрямів роботи закладу.   
3 Наявність усіх органів управління закладом   
4 Оптимальність організаційної структури закладу   
5 Координація взаємодії всіх підрозділів закладу   
6 Результативність роботи загальних зборів 

(конференції) закладу   
7 Результативність роботи педагогічної ради, введення в 

дію її рішень   
8 Системність інформаційного забезпечення управління 

закладом   
9 Робота зі стейкхолдерами   

10 Комплектування гуртків, груп та інших творчих 
об'єднань   

11 Динаміка контингенту вихованців   
12 Організація гурткової роботи   
13 Організація індивідуальної роботи   
14 Організація освіти засобами електронного зв’язку   
15 Організація інклюзивної освіти (за наявності таких 

дітей у закладі)   
16 Відповідність освітньої програми меті, завданням 

діяльності закладу   
17 Наявність необхідних навчальних програм, їх 

відповідність навчальному плану   
18 Спрямованість освітнього процесу на підготовку до 

майбутньої професії (профілізація)   
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19 Використання інформаційних цифрових технологій   
20 Наявність у закладі творчих колективів, які мають 

почесні звання (художньо-естетичний напрям)   

21 
Організація участі дітей в організаційно-масових 
заходах різних рівнів   

22 
Ефективність участі дітей в організаційно-масових 
заходах різних рівнів   

23 
Організація культурно-дозвіллєвої діяльності 
вихованців   

24 
Участь органів учнівського самоврядування в 
управлінні закладом   

25 
Створення сприятливого соціально-психологічного 
клімату   

26 Міжнародна співпраця   
27 Забезпеченість закладу педагогічними працівниками   

28 
Оптимальність розподілу та розміщення педагогічних 
кадрів, розподілу педагогічного навантаження   

29 Стабільність складу педагогічного колективу   
30 Робота з молодими спеціалістами   

31 
Створення системи методичного супроводу освітнього 
процесу   

32 
Створення сприятливого мотиваційного середовища в 
закладі   

33 Готовність педколективу до інноваційної діяльності   
34 Hard skills. soft skills; digitalskills   
35 Командна взаємодія педагогів із дітьми   
36 Забезпечення безперервної освіти педагогічних кадрів   

37 
Наявність навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, 
бібліотеки, актового та спортивного залів, інших 
приміщень, необхідних для здійснення освітнього процесу   

38 
Відповідність навчальних кабінетів, майстерень, 
лабораторій, бібліотеки, актового та спортивного залів, 
інших приміщень нормативним вимогам   

39 
Раціональність використання землі (території), яка 
надана закладу, відповідно до його потреб та завдань   
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40 
Раціональність використання приміщень закладу 
відповідно до його потреб і завдань   

41 Надання платних послуг у сфері позашкільної освіти   

42 
Залучення додаткових джерел фінансування закладу, не 
заборонених законодавством (краунтфандінг, фандрайзинг)   

43 Взаємодія з батьками вихованців   
44 Взаємодія із закладами освіти, які діють у мікрорайоні   
45 Взаємодія з соціальними службами та державними  

інституціями   
46 Робота з дітьми із соціальних категорій, які 

потребують підтримки   
47 Співпраця з громадськими та благодійними 

інституціями   
48 Відповідність режиму роботи закладу санітарно-

гігієнічним вимогам   
49 Дотримання вимог техніки безпеки, температурного 

режиму та санітарно-гігієнічних норм   
50 Санітарне утримання приміщень   
51 Використання інфраструктурного розташування для 

формування контингенту вихованців (транспортні 
розв’язки, житловий район, розташування поблизу 
закладів загальної середньої освіти …)   

52 Інформаційна відкритість закладу. Співпраця із 
засобами масової інформації   

53 Ефективність вебсайту   
54 Формування репутації закладу   
55 Естетичність оформлення приміщень закладу 

(зовнішнє та внутрішнє)   
   
Критерії оцінювання  
4 бали – критерій реалізується без зауважень  
3 бали – критерій реалізується з незначними зауваженнями  
2 бали – критерій реалізується наполовину  
1 бал – критерій реалізується із суттєвими зауваженнями  
0 балів – критерій не реалізується  
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Додаток В 

Загальний вигляд аркуша «Програма» 

інформаційно-аналітичної системи SWOT-аналізу діяльності 

закладу позашкільної освіти 

Результат 
SWOT-аналізу діяльності закладу позашкільної освіти 

Український державний центр позашкільної освіти 
В и с н о в о к: 

Підсумкова кількість балів: 0,76    
Рівень конкурентних переваг закладу: В и с о к и й 

       

№ Критерій 

Експертна оцінка 

К
ое

ф
іц

іє
нт

 
ві

дп
ов

ід
но

ст
і 

експерти 

1 2 3 

І. Система управління ЗПО    0,17 

1 
Відповідність статуту закладу його 
місії та візії 

4 4 4 0,10 

2 
Наявність дієвого плану роботи. 
Охоплення плануванням усіх 
напрямів роботи закладу. 

3 4 3 0,12 

3 
Наявність усіх органів управління 
закладом 

3 4 4 0,12 

4 
Оптимальність організаційної 
структури закладу 

3 4 3 0,11 

5 
Координація взаємодії всіх 
підрозділів закладу 

2 3 3 0,09 

6 
Результативність роботи загальних 
зборів (конференції) закладу 

3 4 2 0,08 

7 
Результативність роботи 
педагогічної ради, введення в дію її 
рішень 

3 4 3 0,11 
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Продовження додатку В 

8 
Системність інформаційного 
забезпечення управління закладом 

3 4 3 0,07 

9 Робота зі стейкхолдерами 2 4 4 0,04 
ІІ. Організація освітнього процесу в 

ЗПО 
   0,20 

10 Комплектування гуртків, груп та 
інших творчих об’єднань 

3 4 3 0,05 

11 Динаміка контингенту вихованців 3 3 4 0,03 
12 Організація гурткової роботи 3 3 4 0,09 
13 Організація індивідуальної роботи 2 4 4 0,08 
14 Організація освіти засобами 

електронного зв’язку 
2 4 3 0,04 

15 Організація інклюзивної освіти (за 
наявності таких дітей у закладі) 

2 3 3 0,03 

16 Відповідність освітньої програми 
меті, завданням діяльності закладу 

4 4 3 0,09 

17 Наявність необхідних навчальних 
програм, їх відповідність 
навчальному плану 

4 4 4 0,10 

18 Спрямованість освітнього процесу 
на підготовку до майбутньої 
професії (профілізація) 

3 4 3 0,07 

19 Використання інформаційних 
цифрових технологій 

3 4 3 0,03 

20 Наявність у закладі творчих 
колективів, які мають почесні звання 
(художньо-естетичний напрям) 

2 0 4 0,02 

21 Організація участі дітей в 
організаційно-масових заходах 
різних рівнів 

2 4 4 0,05 
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Продовження додатку В 

22 Ефективність участі дітей в 
організаційно-масових заходах 
різних рівнів 

3 4 4 0,04 

23 Організація культурно-дозвіллєвої 
діяльності вихованців 

3 3 3 0,03 

24 Участь органів учнівського 
самоврядування в управлінні 
закладом 

1 0 2 0,01 

25 Створення сприятливого соціально-
психологічного клімату 

2 4 3 0,02 

26 Міжнародна співпраця 1 3 3 0,01 
ІІІ. Робота з педагогічними кадрами    0,11 
27 Забезпеченість закладу 

педагогічними працівниками 
2 3 4 0,10 

28 Оптимальність розподілу та 
розміщення педагогічних кадрів,  
розподілу педагогічного 
навантаження 

3 3 4 0,08 

29 Стабільність складу педагогічного 
колективу 

3 3 4 0,08 

30 Робота з молодими спеціалістами 3 3 3 0,05 
31 Створення системи методичного 

супроводу освітнього процесу 
3 3 2 0,11 

32 Створення сприятливого 
мотиваційного середовища в закладі 

2 4 3 0,08 

33 Готовність педколективу до 
інноваційної діяльності 

2 4 2 0,06 

34 Hard skills. soft skills; digitalskills 2 3 2 0,04 
 Командна взаємодія педагогів з 

дітьми 
3 4 3 0,08 

36 Забезпечення безперервної освіти 
педагогічних кадрів 

2 4 4 0,08 
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Продовження додатку В 

IV. Розвиток матеріально-технічної 
бази закладу, раціональність її 
використання 

   0,08 

37 Наявність навчальних кабінетів, 
майстерень, лабораторій, бібліотеки,  
актового та спортивного залів, 
інших приміщень, необхідних для 
здійснення освітнього процесу 

3 3 3 0,17 

38 Відповідність навчальних кабінетів, 
майстерень, лабораторій, бібліотеки,  
актового та спортивного залів, 
інших приміщень нормативним 
вимогам 

3 3 3 0,17 

39 Раціональність використання землі 
(території), яка надана закладу, 
відповідно до його потреб та завдань 

3 0 4 0,07 

40 Раціональність використання 
приміщень закладу відповідно до 
його потреб і завдань 

3 3 4 0,11 

41 Надання платних послуг у сфері 
позашкільної освіти 

2 0 3 0,06 

42 Залучення додаткових джерел 
фінансування закладу, не 
заборонених законодавством 
(краунтфандінг, фандрайзинг) 

2 0 4 0,09 

V. Робота в системі «Заклад – сім’я – 
соціальне середовище» 

   0,04 

43 Взаємодія з батьками вихованців 2 0 4 0,14 
44 Взаємодія із закладами освіти, які 

діють у мікрорайоні 
2 3 3 0,13 

45 Взаємодія з соціальними службами 
та державними інституціями 

2 0 2 0,07 
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Продовження додатку В 

46 Робота з дітьми із соціальних 
категорій, які потребують підтримки 

1 0 2 0,06 

47 Співпраця з громадськими та 
благодійними інституціями 

2 3 3 0,07 

VІ. Забезпечення безпечного 
освітнього середовища закладу 

   0,10 

48 Відповідність режиму роботи 
закладу санітарно-гігієнічним вимогам 

3 4 4 0,23 

49 Дотримання вимог техніки безпеки, 
температурного режиму та 
санітарно-гігієнічних норм 

3 4 4 0,50 

VІІ. Піар-менеджмент    0,06 
50 Використання інфраструктурного 

розташування для формування 
контингенту вихованців 
(транспортні розв’язки, житловий 
район, розташування поблизу 
закладів загальної середньої освіти 
…) 

2 4 3 0,23 

51 Інформаційна відкритість закладу. 
Співпраця із засобами масової 
інформації 

3 4 3 0,25 

52 Ефективність вебсайту 3 3 3 0,15 
53 Формування репутації закладу 3 4 4 0,09 
54 Естетичність оформлення 

приміщень закладу (зовнішнє та 
внутрішнє) 

3 4 3 0,08 
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Додаток Д 

Загальний вигляд аркуша «Таблиця повна» 
інформаційно-аналітичної системи SWOT-аналізу діяльності 

закладу позашкільної освіти 
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Додаток Е 
Загальний вигляд аркуша «Портрет» 

інформаційно-аналітичної системи SWOT-аналізу діяльності 
закладу позашкільної освіти 

 
Графічний портрет 

конкурентних переваг 
закладу позашкільної освіти 

Український державний центр позашкільної освіти 
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Додаток Ж 

Загальний вигляд аркуша «Базовий» 
інформаційно-аналітичної системи визначення можливості 

вирішення проблеми в діяльності закладу позашкільної освіти за 
допомогою технології проєктного менеджменту 
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Продовження додатку Ж 
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Додаток И 
Загальний вигляд аркуша «Бланк» інформаційно-аналітичної 

системи визначення можливості вирішення проблеми в діяльності 
закладу позашкільної освіти за допомогою технології 

проєктного менеджменту 
 

П Р О Т О К О Л 
визначення можливості вирішення проблеми в діяльності закладу 

позашкільної освіти за допомогою технології проєктного менеджменту 
УДЦПО 

   

№ Критерій 

Ек
сп

ер
тн

ий
 

ба
л 

1 Чітко визначена мета подолання проблеми   
2 Результат діяльності сприятиме розвитку закладу   
3 Вирішення проблеми буде інноваційним   
4 Продукт діяльності буде унікальним   
5 Критерії визначення результату діяльності будуть чіткими   
6 Наявність можливості сформувати професійну, згуртовану  

команду   
7 Члени команди здатні до ефективної співпраці   
8 Наявність претендента на керівника команди – лідера   
9 Для досягнення результату достатньо обмежених ресурсів   
10 Наявність необхідного рівня інтелектуальних ресурсів   
11 Наявність необхідних інформаційних ресурсів   
12 Наявність необхідних матеріальних ресурсів   
13 Наявність необхідних фінансових ресурсів   
14 Проблему можна вирішити у чітко визначений термін    
15 Проблему можна вирішити у нетривалий термін    
16 Ефект від впровадження результату діяльності буде тривалим   
17 Ризик конфліктів серед членів команди мінімальний   
18 Ризик впливу соціальної турбулентності мінімальний   
19 Ризик непередбачених витрат мінімальний   
20 Інші ризики можуть бути передбачені та мінімізовані   
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Продовження додатку И 

   
Критерії оцінювання:  
4 бали – критерій проявляється на високому рівні; 
3 бали – критерій проявляється на достатньому рівні; 
2 бали – критерій проявляється на середньому рівні; 
1 бали – критерій проявляється на низькому рівні; 
0 балів – критерій практично не проявляється. 
   
Експерти:  
1. ______________________________      ___________________ 
2. ______________________________      ___________________ 
3. ______________________________      ___________________ 

Дата експертизи: « ____ » ___________________  20  ____  року 
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Додаток К 

Загальний вигляд аркуша  
«Програма» інформаційно-аналітичної системи визначення можливості 

вирішення проблеми в діяльності закладу позашкільної освіти за 
допомогою технології проєктного менеджменту 
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Додаток Л 
Загальний вигляд аркуша «Базовий» 

інформаційно-аналітичної системи SMART-аналізу мети проекту 
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Продовження додатку Л 
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Додаток М 

Загальний вигляд аркуша «Базовий» 
інформаційно-аналітичної системи  

«Готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності» 
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Продовження додатку М 
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Додаток Н 
Загальний вигляд аркуша «Базовий» 

інформаційно-аналітичної системи визначення утруднень у процесі 
проєктної діяльності закладу позашкільної освіти 
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Продовження додатку Н 
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Додаток П 

Загальний вигляд аркуша «Діаграма» інформаційно-аналітичної 
системи визначення утруднень у процесі проєктної діяльності закладу 

позашкільної освіти 
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Додаток Р 
Загальний вигляд аркуша «Базовий» 

інформаційно-аналітичної системи визначення результативності 
проєктної діяльності в ЗПО 
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Продовження додатку Р 
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Додаток С 
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ДОВІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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