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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. 
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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 



 
 

4 

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 
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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 



 
 

13 

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. 
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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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