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Слухали:  
Доповідь здобувача Шкури Геннадія Анатолійовича за матеріалами 

дисертаційного дослідження «Управління проектною діяльністю закладу 
позашкільної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 
01 «Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 
спеціалізація – теорія і методика управління освітою. 

Тему дослідження «Управління проектною діяльністю закладу позашкільної 
освіти» затверджено Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(протокол № 9 від 20.12.2017 р.) та погоджено в Міжвідомчій раді з координації 
наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології НАПН України 
(протокол № 6 від 26.11.2019 р.). 

Здобувачем було зазначено, що робота присвячена розв’язанню актуального 
питання щодо управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти 
шляхом наукового обґрунтування, розроблення та впровадження комплексної 
моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти та аналізу 
впливу її впровадження на основні показники проєктної діяльності в закладі, на 
динаміку контингенту вихованців, учнів і слухачів. Узагальнення результатів 
дослідження дає змогу сформулювати такі висновки: 

1. На виконання першого завдання дослідження було 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 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. Уточнено поняття «проєкт» як комплекс управлінських завдань та 
організаційних дій, спрямованих на успішне досягнення мети проєктної діяльності 
у визначені терміни. 

Під час аналізу наукових джерел сформульовано основні дефініції 
дослідження: Проєктна діяльність закладу позашкільної освіти – це організація 
освітньої діяльності закладу на демократичних засадах шляхом ініціювання та 
реалізації проєктів, які сприятиме 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. 

На виконання першого завдання також було проаналізовано стан управління 
проєктною діяльністю на практиці. Наведено статистичні дані та результати 
анкетування керівників закладів щодо стану проєктної діяльності закладу 
позашкільної освіти та управління нею. Визначено, що, не всі керівники закладів 
позашкільної освіти 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 закладу позашкільної освіти 
та технології її впровадження в практику діяльності цих закладів. 

2. На виконання другого завдання було науково обґрунтовано та розроблено 
комплексну модель управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти 
та технологію її впровадження. У наслідок структурно-функціонального аналізу 
визначено структуру комплексної моделі управління проєктною діяльністю 
закладу позашкільної освіти та 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. Кожний концепт в своїй структурі має 
відповідні складові, доцільність і дієвість яких ми перевірили на практиці. 



Інструментарієм, який обслуговує ці концепти є кваліметричні факторно-
критеріальні субмоделі комп’ютеризовані у формі інформаційно-аналітичних 
систем: 5 основних і 1 допоміжна. 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.  

Описано характеристику технології упровадження комплексної моделі 
управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

3. На реалізацію третього завдання дослідження було 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 їх 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 комп’ютеризованих 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 редакторі 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 
позашкільної освіти та результативність її використання. Приріст основних 
показників проєктної діяльності закладів позашкільної освіти складав: 3,3% у 
контрольних групах й 15% в експериментальних. Зазначимо, 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.  

Позитивні зміни сталися також практично за всіма основними напрямами 
проєктної діяльності, більш різноманітною стала тематика проєктів, набагато 
більше педагогічних працівників і вихованців почали виявляти бажання брати 
участь у проєктній діяльності. 

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 впровадження 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 закладів 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. Сприяє впроваджена система також 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 
показники проєктної діяльності, на розвиток контингенту вихованців, учнів і 
слухачів та формування життєвої компетентності учасників освітнього процесу. 

4. На реалізацію четвертого завдання було розроблено рекомендації для 
керівників закладів позашкільної освіти, інших учасників освітнього процесу в них, 
а також для закладів післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження 
управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Рекомендації 
включають характеристику напрямів та визначають шляхи запровадження 
комплексної моделі: організація діяльності офісу проєктів у закладі позашкільної 
освіти; формування команди проєктів; організація та проведення необхідних 
експертних вимірювань; здійснення аналізу отриманих показників – у 
послідовності відповідно до визначених концептів; розвиток системи управління 
проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти з урахуванням його місії та візії. 

Проведене дослідження не вичерпує в повному обсязі вивчення питання 
управління проєктною діяльність закладу позашкільної освіти. Потребують 
дослідження напрями професійного та особистісного розвитку учасників проєктної 
діяльності закладу позашкільної освіти. Подальші наукові розвідки будуть 



присвячені формуванню системи презентаційної діяльності закладу на основі його 
проєктної діяльності. 

Надалі здобувачем було презентовано роботу інформаційно-аналітичних 
систем факторно-критеріальних субмоделей з використанням табличного 
редактора Excel: SWOT-аналізу діяльності ЗПО; можливості вирішення проблеми 
в роботі ЗПО за допомогою технології проєктного менеджменту. 

 
Поставлені запитання та відповіді здобувача: 
 
Єльникова Г. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-
педагогічної академії:  

- Чому Ви назвали останній концепт результативно-рефлексивний? У 
чому є двоякість його визначення? 

- Чому Ви назвали кваліметрична субмодель або факторно-
критеріальна субмодель? Що саме виконують субмоделі в загальній моделі яку Ви 
розробили для впровадження? 

Відповідь на перше запитання:  
- Дякую за запитання. Дякую, що саме на це звертаєте увагу, я хотів би 

сказати, що результат будь якого проєкту може бути, як позитивний так і 
негативний. За результатами проєктної діяльності результативністю проєкту 
зазвичай проводиться чи нарада чи спільна конференція всіх учасників проєкту 
причетних до нього. Там у же визначається дав проєкт позитивний чи негативний 
результат. Якщо позитивний – зрозуміло на що він вплинув, які показники, тобто за 
допомогою моделі це можна побачити. Якщо результат негативний – необхідно 
відрефлексувати на цей негативний результат і зрозуміти чому він негативний, які 
проблеми були в процесі реалізації, можливо неправильно була поставлена мета, 
можливо були перебільшені можливості, можливо були перебільшені можливості 
у фінансуванні, чи не визначені стейкхолдери, партнери проєкту. Це все важливі 
фактори, які далі впливають на проєктну діяльність закладу і один проєкт не 
вирішує загалом все питання управління проєктною діяльністю. Тому ця рефлексія 
(зворотній зв’язок) вкрай важлива для провадження подальших дій не тільки 
управлінських, а взагалі дій, які супроводжують весь освітній процес закладу 
позашкільної освіти.  

Відповідь на друге запитання:  
- Дякую за запитання. Моделлю в нас є загалом вся складна структура, 

яка складається з субмоделей і інструментом, який допомагає реалізувати, тобто 
«моторчиком», який заряджає ці субмоделі це теорія. Який реалізує цю теорію на 
практиці це є система. Тому вся ця модель управління проєктною діяльністю 
закладу позашкільної освіти вона називається модель, а ці підмоделі, які вирішують 
більш дрібні питання, більш питання проєктної діяльності, які виникають в процесі, 
в результаті, на початку, при плануванні, тобто це все субмоделі, які допомагають 



реалізувати великий глобальний пласт який називається комплексна модель 
управління. Вони і складають саме цей комплекс. 

 
Лукіна Т. О., доктор наук з державного управління, професор кафедри 

менеджменту освіти і права ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:  
- Ви розглядаєте як наукове дослідження Вашу тему управління 

проєктною діяльністю саме в закладах позашкільної освіти. Я знайома з певними 
роботами, в яких розглядаються і наукові концепції, і позиції щодо здійснення 
управління проєктною діяльністю в сфері освіти загалом. Ви акцентуєте на заклади 
позашкільної освіти. Конкретизуйте, в чому саме специфіка реалізації управління 
проєктною діяльністю в закладах позашкільної освіти з точки зору того наукового 
концепту який Ви пропонуєте? В чому принципова відмінність в порівнянні з 
іншими типами закладів? 

Відповідь на запитання:  
− Дякую за запитання. Відмінність в тому, що система позашкільної 

освіти - це унікальна система, яка відрізняється від решти складників системи 
освіти, вона є неформальною, тобто не має формальних ознак. Але з іншого боку 
вона є освітою, це не просто неформальна діяльність. Тому позашкільна освіта 
надає освіту і відрізняється від загальної середньої чи професійної. В нас немає 
стандартів, вона не обов’язкова, і як наслідок, це діяльність більш вільна та гнучка. 
Тому діяльність сфери позашкільної освіти може собі дозволити певні вольності, 
якщо можна так це назвати, робота з проєктами впорядковує цю діяльність і 
дозволяє досягти якісно кращих результатів, чим просто поурочна система. Цей 
метод, зокрема був описаний Кілпатріком. В Українському державному центрі 
позашкільної освіти реалізується проєкт, де діти під час гуртковій роботі реалізують 
проєктну діяльність, а далі ці знання застосовують в формальному секторі, даючи 
результат цих знань, які вони отримали в результаті проєктної діяльності на 
гуртковій роботі в закладі, в загальній середній освіті (дистанційній, наприклад). 
Тому таке більш вільне трактування навчання, більш вільне – незаангажоване 
стандартами поводження в середині сфери позашкільної освіти, дозволяє з 
проєктною діяльністю працювати більш широко, чим в закладах загальної 
середньої освіти. Але це не виключає того, що заклади позашкільної освіти можуть 
в партнерстві з іншими реалізовувати проєкти, як ми це і робили з нашими 
міжнародними партнерами – Литовським центром – реалізовували зі школами, які 
є на підконтрольній українській території в Луганський та Донецькій області, ми з 
цими школами впроваджували в життя проєкти разом з закладами загальної 
середньої освіти. Результати були дуже гарні.  

− Чи можна запропоновану Вами модель застосувати в інших сферах 
освіти, наприклад в загальній середній освіті?  

Відповідь на запитання: 
− Наша модель реалізує зміст саме позашкільної освіти. за умови зміни 

факторів та критеріїв (тобто змісту) факторно-критеріальних моделей,я модель 



може бути застосована в сферах загальної середньої та професійної освіти на мою 
думку. 

− Тимошко Г. М., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти навчально-
наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти»: 

− Оскільки Ви являєтесь керівником центру де Ви проводили 
дослідження, чи досліджували Ви умови які сприяють успішному управлінню 
проєктною діяльністю у закладі позашкільної освіти? Ви сказали, що дійсно 
позашкільна освіта, вона неформальна освіта, вона базується тільки на тих інтересах 
дітей, з якими вони приходять в ці центри. Але чи досліджували Ви умови? Якщо 
досліджували, то в чому вони полягають, ці умови успішного управлінні проєктною 
діяльністю у закладах освіти?  

Відповідь на запитання: 
- Дякую за запитання. Відповідь на Ваше питання, полягає в тих 

дефініціях, які трактує нам проєктна діяльність. Тобто це звичайно формування 
команди, це робота над проєктом, організація офісу проєктів, це і лідер проєкту, 
який має бути, це і проєкт-менеджер, яким бажано щоб був керівник закладу; за 
успішності правильного відпрацювання мети проєкту, за успішності правильного 
обраної проблематики, яка існує в закладі, тобто це може бути або внутрішній 
проєкт, або зовнішній проєкт з партнерами, проєкт який націлений на вирішення 
якоїсь локальної задачі або проєкт який вирішує завдання, яке поширюється на 
територію на якій знаходиться сам заклад. Тобто оці всі умови, вони і є тими 
чинниками які впливають на кінцевий результат. Ну і звичайно фінансування. Без 
цих чинників не можливо собі уявити навіть планування такої діяльності. З мого 
досвіду, я ще навіть теоретично не займався проєктною діяльністю коли ми вже 
почали реалізовувати ці проєкти. Так сталось, що я 2013 року директор і ми з  2014 
року постійно в якісь проєктній діяльності. Чи то внутрішній, чи міжнародній, ми 
проводимо і фахові семінари і навчальні семінари. Це сильно згуртовує колектив, 
це є елементом тімбілдінгу,  окрім того що це впливає на управлінські процеси, це 
впливає загалом на колектив і загалом на кожного учасника освітнього процесу. 
Більше того, я хочу сказати, дуже гарною умовою успішності реалізації проєктної 
діяльності є участь не тільки працівників закладу, а і учасників в особі дітей і їх 
батьків, залучених партнерів. Якщо цей симбіоз відбувається, то проєкт приречений 
на успіх. Це підтверджено теорією і досвідом. Такі проєкти надихають на подальшу 
діяльність, навіть якщо вони невдалі, в зв’язку з не достатком фінансування чи 
партнер підвів, це реальне життя. Максимальне виконання цих умов додає. І наша, 
якраз модель, вона покликана для того, щоб допомагати. Це інструмент який 
допомагає в реалізації проєктної діяльності. Заохочує до неї, аналізує її, працює над 
нею. Тобто це комплекс дій, який направлений на кінцевий результат. Але кінцевий 
результат, як виявляється, важливий, але і проміжний результат і процес і 
планування, вони важливі так саме, як і кінцевий результат.  

 



Махиня Т. А., професор кафедри педагогіки адміністрування і 
спеціальної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 
педагогічних наук, доцент: 

Мені дуже імпонує у вашій роботі ідея про інформаційно аналітичні системи 
запропоновані. І звідси у мене виникає два уточнюючих питання.  

− Чи розглядалась Вами можливість використання готових СRM 
системах автоматизації управління проєктами по типу Бітрікс24 та інші? Якщо ні, 
то чому? 

− Ви сказали, що з Вашими інформаційно-аналітичними системами 
працюють спеціальні викладачі, які працюють в спеціально створених офісах 
проєктів. Чи їхньої цифрової компетентності буде достатньо для того щоб змінити 
певні критерії в подальшому на табличному процесорі Excel і додати певні критерії 
чи прибрати? Мені зрозуміло як цей принцип працює, але чи готові саме педагоги 
до використання, на якому рівні? 

Відповідь на перше запитання: 
- Дякую за запитання. Дякую що звертаєте увагу на компетентність 

працівників освіти стосовно обізнаності і практичних навичок роботи в 
програмному забезпеченні. Нажаль ми стикнулися з тим, що загальний рівень 
компетентності, не окремих осіб, а загальний рівень компетентності слабкий. Це 
відповідь чому ми створили на базі Excel, і чому не використовуємо СRM системи 
готові для роботи з проєктами. На мою думку СRM системи направлені більше на 
бізнесові проєкти, які вирішують питання логістики, будівництва і інше. Я 
погоджуюсь що їх можна застосовувати і в сфері освіти, але на мою думку вони 
більш складні, ніж наша система, яку ми розробили.  

Відповідь на друге запитання:  
− Наша система на перший погляд теж не проста, я не математик і не 

програміст, але в своїй діяльності ми стикаємось і в нас є партнери з якими ми 
проводили консультації саме для застосування цього табличного редактора Excel, і 
дійшли до висновку зробити в Excel, ніж використовувати готові СRM системи, які 
працюють вже з проєктами. Ми проводили навчальні семінари. Як правило, в 
закладі позашкільної освіти існує хоча б одна людина, яка на достатньому рівні 
володіє певними компетенціями в цифрових технологіях. Тому що у кожного 
закладу є сайт, який хтось веде, у кожного закладу є програмні продукти Offiіce, до 
якого відноситься Exel, з яким уже працюють, оскільки вся звітність, вся 
документація здійснюється саме в Offiіce. Звичайно цих знань не вистачає і для 
роботи саме з нашими інформаційно аналітичними системами, ми проводили 
навчальні семінари, які додають досвіду. Ми вчили, як з цим працювати. Зрозуміло 
що з СRM системами теж треба вчитись працювати, але Excel знадобиться їм і в 
іншій діяльності, і в цій діяльності, а СRM системи тільки для проєктної діяльності. 
Тому вирішили з експертами у сфері програмування, що так буде зручніше і 
простіше саме для тих людей, які не зовсім розуміють, що таке програмування. 
Звичайно там є дуже складні формули, прописані в прихованих комірках, система 
захищена від несанкціонованого доступу, для того щоб ніхто нічого не зміг змінити. 



Тому що міняючи формулу, весь алгоритм обчислення змінюється. А це все 
впливає на кінцевий результат і ми вчимо з цим працювати.  

 
Сіданіч І. Л., завідувач кафедри педагогіки адміністрування і 

спеціальної освіти навчально-наукового інституту менеджменту та психології 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент: 

− Наскільки готові керівники закладів позашкільної освіти 
впроваджувати проєктний менеджмент, бо Ви показуєте кілька експериментальних 
закладів? Якщо взяти в кількісному аналізі, може регіональному, обласному, 
всеукраїнському. Що допоможе цю готовність швидше сформувати у цих 
керівників закладів позашкільної освіти? 

Відповідь на запитання: 
− Дякую за запитання. Плануючи цю роботу на меті було створити 

інструмент, який допоміг би позашкільній освіті робити якийсь аналізи і розрахунки 
стосовно надання якості. Тому що, якщо в інших сферах це визначено якимись 
стандартами, якоюсь обов’язковістю, то в позашкільній освіті цього немає. Я був 
членом робочих груп по створенню закону «Про освіту», проєкту закону «Про 
позашкільну освіту» і з досвіду цієї роботи, позашкільній освіті не вистачає 
вимірюваності, і це шкодить, тому що ми завжди хочемо або претендуємо 
принаймні секторально, маленькими сегментами, які знаходяться, станом на зараз, 
в територіальних громадах, зрозуміло що вони претендують на якість державні 
кошти. Якщо претендуєш на якісь державні кошти, ти маєш дати розрахунок своїх 
якісних і кількісних показників. Якщо дітей, наприклад можна порахувати, то якість 
виміряти дуже складно. Я дуже сподіваюсь, що цей інструмент, наша комплексна 
модель, дозволить це вимірювання зробити. І можливо нарешті дефініція, яка є у 
нас в законодавстві, що ми можемо витрачати кошти державного бюджету, 
особливо там де неможливо залучити інші, але за допомогою нашого інструменту 
можна залучити ще проєктні, то це вже буде формула успіху для закладу, який 
знаходиться на території цієї територіальної громади. Тому цей інструмент додає на 
цьому шляху якогось позитиву, динаміки якихось плюсів, при розгляді взагалі 
питання позашкільної освіти.  

 
Гладкова В. М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

управління Київського університету ім. Б. Грінченка:  
− Яким чином було організовано експериментальну перевірку 

розробленої вами моделі?  
Відповідь на запитання: 
− Дякую за запитання. Ми взяли заклади трьох рівнів. Це заклади 

державного, районного та обласного підпорядкування. Розділили їх на дві групи 
експериментальну і контрольну і проводили вимірювання. Вимірювання 
проводилось два роки, по два вимірювання на рік. Перше вимірювання ми 
визначили, що буде раціонально проводити на початку жовтня, тому що в закладах 
позашкільної освіти навчальний рік починається так само як і всіх закладах 



загальної середньої першого вересня, але триває два тижні до 15 вересня набір, а 
тоді більш менш вже укомплектовуються групи і можна вже це робити. Тобто 
початок жовтня це оптимальний варіант. І друге вимірювання ми проводили в кінці 
навчального року, щоб можна було оцінити результати, за підсумками навчального 
року, в середині травня (після 10 травня). Перше вимірювання ми проводили і в 
експериментальні й і в контрольній групах, але різниця була в тому, що ми в кінці 
вимірювання експериментальній групі вимірювання показали, а контрольні й не 
показали. Ми зробили це свідомо, для того щоб заклад продовжував працювати по 
своїй програмі, як і працював до цього, щоб зрозуміти, що відбувається. Чи впливає 
впровадження експериментальної моделі в цьому закладі, на діяльність на 
показники, на решту висновків, чи не впливає. За підсумками провели навчання, і 
друге вимірювання показало, що експериментальна група пішла вперед, показники 
піднялись, а група контрольна теж пішла вперед, але за рахунок того, що вони 
побачили бланки вимірювання, по яким було видно, на які напрями діяльності треба 
звернути увагу в своїй управлінській і освітній діяльності. Наступні вимірювання 
ми повідомляли всім, і якщо контрольна група спочатку відставала, то далі коли ми 
повідомили всім результати, наступні вимірювання показували вже зростання. 
Загалом середні показники збільшились на 19%. Але для мене, як для учасника 
сфери позашкільної освіти важливим є показник контингенту, тому що це єдиний 
кількісний показник який вказує станом на зараз на якість освітнього процесу в 
закладі позашкільної освіти. Останнє вимірювання, після навчальних семінарів, 
після навчання і організації роботи з проєктами, організації офісу проєктів, після 
заохочення людей займатись проєктною діяльністю в якості експерименту, то 
результатом стало, що вони виявили бажання цим займатись. Ситуація була 
наступна: вмотивованими керівники, але не зовсім вмотивований колектив. Наш 
експеримент спонукав до більш активних дій. А показник контингенту вихованців 
зріс на 9%. 

 
Любченко Н. В., заступник завідувача кафедри менеджменту освіти та 

права, кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання: 
− Два поняття «управління позашкільною освітою на основі проєктних 

технологій» та «управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти». 
Чи вважаєте Ви ці два поняття тотожними, в чому різниця цих понять?   

Відповідь на запитання: 
− Дякую за запитання. Мені здається що це десь тотожні, а десь і не 

тотожні поняття. Тому що управління проєктною діяльністю це фактично 
управління проєктами, а управління закладом, управління в системі позашкільної 
освіти може включати в себе як складову управління проєктами. Звичайно що ця 
складова має додати до загалом системи управління, але на мою думку, що це саме 
складова. Можливо якийсь заклад ризикне взяти в управління тільки проєктну 
діяльність, але мені здається що управлінські рішення ніхто не відміняв. Є 
однозначні, а є якісь, які потрібно вирішити в закладі за допомогою проджект 
менеджменту, тому я не ототожнюю ці поняття.   



 
Любченко Н. В., заступник завідувача кафедри менеджменту освіти та 

права, кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання: 
− Слово надається науковому керівнику Рябовій Зої Вікторівні. 
 
Рябова З. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 
науковий керівник аспіранта: 

− Дисертаційна робота Шкури Геннадія Анатолійовича присвячена 
розв’язанню актуальної проблеми. Обрання саме цієї теми пов’язане з тим що 
Геннадій Анатолійович тривалий час працює директором закладу позашкільної 
освіти, і тому тема обрана невипадково. Він постійно займається цією проєктною 
діяльністю і постійно в проєктах, постійно їх ініціює, супроводжує і потім презентує 
ці результати. Крім того задля підвищення рівня професійної компетентності 
Геннадій Анатолійович закінчив ще аспірантуру у нашому закладі ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» і це підкреслює те що він поєднував освітню та 
наукову роботу з управлінською діяльністю. Це беззаперечно вплинуло на якість 
виконання завдань дисертаційного дослідження.  

Як особистість Геннадій Анатолійович є відповідальною, наполегливою, 
цілеспрямованою людиною. Він завжди толерантний. Разом із тим він вимогливий 
в першу чергу до себе, а також і до оточуючих. Йому властиві риси гарного 
менеджера. Він з повагою відноситься до оточення і завжди підтримує як 
професійний та і особистісний розвиток підлеглих, цінує саме справедливість і 
порядність. За часи роботи над дисертаційним дослідженням Геннадій 
Анатолійович зарекомендував себе як високопрофесійну людину, який здатний 
вирішувати наукові та професійні завдання на високому рівні. Всі визначені 
завдання згідно до плану дисертаційного дослідження він виконував вчасно і згідно 
з графіком. Брав активну участь в організації та проведенні наукових конференції, 
круглих столів, форумів, все те що проводилось і зініціювалось з нашого боку він 
підтримував і це супроводжував. 

Вагомою рисою є те що він постійно знаходився в науковому пошуку. Він 
наполегливо, цілеспрямовано працював над дисертаційним дослідженням. І 
показав себе дисциплінованим спеціалістом з високою культурою організації 
наукової праці.  

Вважаю, що дослідження, яке провів Геннадій Анатолійович є самостійною 
завершеною науковою працею, що повністю відповідає вимогам до 
кваліфікаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 
педагогічних наук, і тому уклінно просимо високоповажне зібрання підтримати 
наше дисертаційне дослідження, яке провів Геннадій Анатолійович. Щиро дякую, 
колеги! 

 
Любченко Н. В., заступник завідувача кафедри менеджменту освіти та 

права, кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання: 



− Шановні присутні, чи є запитання до наукового керівника? Немає. Я 
запрошую до слова рецензента Тамару Михайлівну Сорочан, доктора педагогічних 
наук, професора, директор центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти». 
 

Сорочан Т. М., доктор педагогічних наук, професор, рецензент: 
Шановні колеги! Я познайомилася дуже уважно з роботою Геннадія 

Анатолійовича, оскільки це мій прямий обов’язок і уважно звичайно вислухала 
його доповідь і виступ наукового керівника, і по відповідях на питання, які 
поставили на фаховому семінарі нашого здобувача. І хочу зазначити наступне, що 
я переконана в тому що робота дуже актуальна ми всі прагнемо того, щоб система 
позашкільної освіти працювала для дітей, майбутнього їхньої життя і тому 
вважаємо що всі дисертаційні роботи, методичні рекомендації, статті все те що 
робиться в цій сфері має бути нами підтримано і так само ми маємо вважати, що 
актуальність роботи цілком обґрунтована, сьогодні це було доведено на фаховому 
семінарі, і я підтримую актуальність цієї роботи.  

Я вважаю, що чітко визначений науковий апарат, простежується стратегія 
наукового пошуку. У роботі доведено, що завдання дослідження виконані й, 
відповідно, досягнута мета дослідження, це має бути визначено як позитив і 
відзначено як здобуток дисертанта. Дуже чітко визначена практична спрямованість 
цього дослідження, що зазначається в роботі й відчувалось під час проведення 
фахового семінару. Ми відмічаємо підготовленість здобувача саме як науковця і 
його готовність до подальших кроків щодо захисту цієї роботи. Робота, на нашу 
думку, має беззаперечно наукову новизну. В ній чітко визначені всі позиції цілі. 
Вона має практичне значення. Вважаємо, що представлений сьогодні 
математичний апарат і той, який викладено безпосередньо в тексті дисертації 
підвищує вірогідність отриманих результатів і також як рецензент підтримую всі 
положення, які викладені в роботі. Все позитивне, що тільки можна сказати про цю 
роботу я підтримую і буду підтримувати на всіх етапах її проходження. Але я маю 
зазначити, що у тих умовах захисту дисертаційних робіт, які зараз ми лише 
опановуємо, вони тільки почались разові ради, то дуже сильно підвищується 
відповідальність тих п’яти науковців, які будуть приймати цю роботу і голосувати 
за неї. Відповідальність кафедри теж підвищується, тому і Зоя Вікторівна як 
досвідчений науковий керівник і маючи досвід роботи у вчений спеціалізованій 
Ради і маючи досвід керівництва кафедрою запрошує наших дуже шанованих 
практиків науковців які можуть сказати свою власну думку щодо цієї роботи. Але 
знову ж таки відповідальності в кінцевому результаті буде лежати на 5 науковцях, 
які будуть голосувати за цю роботу підтримувати її і тому в мене є деякі зауваження, 
на мою думку варто їх виправити до подання роботи безпосередньо Раді до 
розгляду. Ну а там вже на розгляд самого дисертанта і звичайно наукового 
керівника. 

Дозвольте викласти зміст офіційної рецензії на дисертаційне дослідження 
Г. А. Шкури. Актуальність дисертаційного дослідження не викликає сумнівів, 



адже процеси реформування, які спрямовані на створення такої системи 
освіти, що забезпечить всебічний розвиток людини як особистості, як 
лідера та найвищої цінності суспільства, обумовлюють запровадження в 
практику діяльності закладів освіти інноваційних технологій, у т. ч. й в 
управлінську систему. Підсилюючи актуальність Г. А. Шкура наводить 
статистичні дані функціонування системи позашкільної освіти й зазначає, 
що 1 млн 322 тис. учнів у 2021 році були споживачами її послуг. Задля 
забезпечення постійного попиту на освітні послуги позашкілля необхідно 
запровадження нових форм та методів діяльності закладів цієї системи. Ми 
погоджуємося з автором, що це обумовлює 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 для залучення більшої чисельності дітей 
та молоді до здобуття позашкільної освіти для реалізації їх здібностей у 
сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та 
іншої творчості, здобуття первинних професійних компетентностей, 
соціалізації та подальшої самореалізації. 

У роботі здійснено аналіз наукових джерел, який засвідчив 
багатогранність досліджень з різних питань позашкільної освіти та 
діяльності закладів цієї системи. Дозволив авторові зробити висновок, що 
питанням управління позашкільною освітою на основі проєктних 
технологій приділено недостаню увагу з боку науковців й дефіцит таких 
наробіток й підсилює актуальність дослідження. Також, у ході аналізу 
теорії й практики управління закладом позашкільної освіти загалом і 
проєктною діяльністю такого закладу зокрема дозволив Г. А. Шкурі 
виявити низку суперечностей не розв’язання яких й спрямовано було 
проведене дисертаційне дослідження. 

Отже, актуальність і своєчасність дослідження не викликає сумнівів. 
Дисертаційне дослідження має зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Воно 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 психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 26 листопада 2019 
р.). зазначене також підкреслює актуальність та значущість проведеного 
дослідження. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. У роботі Г. А. Шкури 
визначено науковий апарат: сформульовано мету, яка обумовила 
виокремлення завдань дослідження, виділено об’єкт, предмет дослідження. 



Підбір загальнонаукових методів, на наш погляд, є достатнім для 
розв’язання поставлених завдань дослідження. Під час аналізу змісту 
роботи, зазначаємо, що достовірність отриманих результатів та висновки, 
які були сформульовані дисертантом та положення, що виносяться на 
захист, пройшли достатню апробацію на публічних заходах: вони 
обговорювались на засіданнях кафедри менеджменту освіти та права 
Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» та були відображені у доповідях і повідомленнях на 
науково-практичних конференціях, семінарах, літніх школах різного рівня. 

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. 

Акцентуємо на успішному впровадженні результатів дослідження. 
Основні положення і результати дисертаційного дослідження впроваджено 
в практику управлінської діяльності закладів позашкільної освіти, що 
засвідчується відповідними довідками. 

Рецензована дисертація є класичною за структурою. Вона складається з 
анотацій, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 
списку використаних джерел. Підкреслимо, що роботу ілюструють 13 додатків, 
24 таблиці і 53 рисунка. Розділи дисертації Г. А. Шкури в повній мірі описують 
результати наукових пошуків автора й розкривають зміст розв’язання виділених на 
початку дослідження завдань та виділених суперечностей. 

Наукова новизна та достовірність одержаних результатів дисертаційного 
дослідження. До найголовніших наукових результатів, що отримано здобувачем 
особисто, можна віднести те, що вперше: визначено сутність управління проєктною 
діяльністю закладу позашкільної освіти; розроблено, теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено комплексну модель управління проєктною 
діяльністю закладу позашкільної освіти та технологію її використання; визначено 
концепти моделі та їх складові, основні показники результативності проєктної 
діяльності закладу позашкільної освіти; розроблено шість інформаційно-
аналітичних систем в табличному процесорі Excel. Система ґрунтується на 
факторно-критеріальних субмоделях: 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 в закладі позашкільної освіти; факторно-
критеріальна субмодель результативності проєктної діяльності в закладі 
позашкільної освіти. Система включає допоміжну субмодель – це факторно-
критеріальна субмодель готовності педагогічного колективу закладу позашкільної 
освіти 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 
використання комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу 
позашкільної освіти на основні показники проєктної діяльності закладу, на розвиток 
контингенту. У роботі уточнено сутність понять «управління закладом 
позашкільної освіти», «проєктна діяльність закладу позашкільної освіти», «рівень 
реалізації проєкту в закладі позашкільної освіти» й удосконалено: механізм 
створення моделі проєктної діяльності закладу позашкільної освіти; процедуру 
розробки та використання кваліметричного інструментарію в педагогічних 
дослідженнях; набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення теорії 
та практики управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Таким 
чином, наукова новизна та достовірність одержаних результатів дисертаційного 
дослідження не викликають сумнівів. 

Значення отриманих результатів для науки і практичного їх використання. 
Отримані наукові продукти та результати дисертаційного дослідження мають 
наукову і практичну цінність. Актуалізуємо, що наукові пошуки дисертанта та їх 
результати дали змогу автору розробити, в першу чергу, модель управління 
проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. Нам імпонує, що вона є 
комплексною, бо вона об’єднує в цілісну, логічно обґрунтовану, циклічну та 
відкриту систему всі основні складові управління проєктною діяльністю 
закладу позашкільної освіти, відтворює внутрішню структуру взаємозв’язків і 
взаємозалежностей між цими складовими, показує місце й роль такого 
управління в алгоритмі управлінської діяльності керівника закладу, а також 
місце й роль кожного з учасників освітнього процесу в створеній системі. 
Основними складовими зазначеної моделі є базові концепти: цільовий, 
теоретичний, змістовий, технологічний, результативно-рефлексивний. Усі 
визначені концепти мають логічну послідовність, взаємопов’язані між 
собою та утворюють систему концептів комплексної моделі управління 
проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти, яка, з урахуванням 
взаємозв’язків і взаємовпливів, має відповідний графічний вигляд. У роботі 
система концептів комплексної моделі управління проєктною діяльністю 
закладу позашкільної освіти представлена на рис. 2.1. Підкреслимо, що 
концепти сформульовано та обґрунтовано, розкрито зміст реалізації 
кожного концепту. Нам імпонує, що в моделі зазначається й в роботі 
розкривається маркетинг проєкту, який реалізується за принципом «7Р», що 
є класичною схемою комплексу маркетингу і використовується для сфери 
послуг, в тому числі й сфери освіти. 

Акцентуємо на позитивному надбанні роботи, що підсилює її наукове 
значення. Це те, що для кожного концепту моделі автором було розроблено 
кваліметричні факторно-критеріальні субмоделі, які є інструментарієм 
моніторингу, що проводиться під час здійснення проєктної діяльності в 
закладі позашкільної освіти. Всі шість субмоделі комп’ютеризовано, вони 



утворюють єдину інформаційно-аналітичну систему. Усього таких 
субмоделей розроблено шість: п’ять основних і одна допоміжна. Допоміжна 
субмодель – це факторно-критеріальна субмодель готовності педколективу 
закладу позашкільної освіти до інноваційної діяльності. Підкреслимо, що 
хоча ця субмодель безпосередньо не стосується проєктної діяльності вона 
виконує допоміжну експертну функцію – допомагає менеджеру проєкту 
визначити, наскільки педагогічний колектив закладу готовий до 
інноваційної діяльності. Це є позивним й ґрунтовним здобутком дисертації. 
Схема застосування кваліметричних факторно-критеріальних субмоделей в 
управлінні проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти 
представлено на рисунку 2.2. 

Аналізуючи роботу, підкреслимо, що нам імпонує описання 
створення інформаційно-аналітичної системи до розробки якої були 
залучені експерти. В інформаційно-аналітичній системі були задані аркуші 
(сторінки), кількість та тематика яких у повній та достатній мірі відповідали 
меті та завданням такої системи: це аркуші «Базовий», «Бланк», 
«Програма», «Таблиця 1», «Таблиця 2», «Таблиця повна» та «Портрет». 
Також, нам імпонує покрокове описання розроблення змісту кожного 
концепту моделі та їх представлення у вигляді схем на рисунках в підрозділі 
2.2. дисертації. У наслідок проведеної роботи автором було зроблено 
узагальнення та побудовано структурну схему комплексної моделі 
управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти (Рис. 2.34), 
яка заслуговує на позитивне схвалення. 

Одним із цінних надбань дисертації є те, що для практичного 
застосування комплексної моделі управління проєктною діяльністю 
закладу позашкільної освіти є розроблена автором технологія її 
використання. Нам імпонує запропоноване Г. А. Шкурою, як завдання 
п’ятого етапу технології – це створення офісу проєктів в закладі 
позашкільної освіти. Який автор розглядає як міні-проєкт, обов’язковою 
частиною якого є ІТ-складова, від якої значною мірою залежить успіх 
проєктної діяльності закладу. Крім того, корисним для практики є 
розроблений автором алгоритм упровадження моніторингу в управління 
проєктною діяльністю в закладі позашкільної освіти (Рис. 2.35 ) та 
структурна схема впровадження комплексної моделі управління проєктною 
діяльністю закладу позашкільної освіти (Рис. 2.36.). 

Окремого розгляду заслуговує описання, організація й проведення 
експериментального дослідження, в ході якого було апробовано розроблену 
автором комплексну модель управління проєктною діяльністю закладу 
позашкільної освіти та проаналізовано отримані результати. Підкреслимо 
грамотність зробленої вибірки учасників експериментальної перевірки, яка 
представляє різні типи закладів позашкільної освіти різних регіонів 
України, основні групи учасників освітнього процесу, задіяних на рівні 
закладів позашкільної освіти, та достатню їх кількість та 



репрезентативність. Акцентуємо на тому, що Г. А. Шкурою було 
розроблено програму проведення експерименту та дотримано всіх 
класичних вимог його проведення. Підсумки проведеної 
експериментальної перевірки дали підставу авторові стверджувати, що 
використання комплексної моделі управління проєктною діяльністю 
закладів позашкільної освіти впливає на основні показники діяльності цих 
закладів: не тільки кількісні, але й якісні Інтерпретація отриманих 
результатів перевірки не викликає сумнівів. 

Узагальнюючи вищезазначене констатуємо, що проведене 
Г. А. Шкурою дисертаційне дослідження повністю відповідає чинним 
вимогам. Акцентуємо, що під час оцінки змісту і завершеності роботи 
можна зробити висновок, що стан розв’язання окремної проблеми та 
описання отриманих результатів відповідає вимогам до написання 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, зокрема галузі 
знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні 
науки, спеціалізація – теорія і методика управління освітою. 

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

Акцентуємо, що до фахового семінару аспірант врахував наші 
рекомендації. 

1. Обґрунтувати, дати посилання на джерела, на підставі яких автор 
коментує або робить висновки щодо певних наукових положень, стану 
досліджуваної проблеми, а також понятійного апарату. Наприклад: 
«…варто пам’ятати, що в управлінні закладом позашкільної освіти можна 
виділити кілька рівнів, які виступають як ієрархічна система» (С. 41); 
«…якщо поінформованість про можливість нововведень низька, то низькою 
буде й ефективність управління (С.48); «…не усі заклади позашкільної освіти 
здатні до оптимізації структури управління» (С.53), а також подібні. 

2. Посилити теоретичні і методологічні основи дослідження, зокрема, 
більш чітко визначати основні поняття з посиланням на наукові джерела, 
більш ґрунтовно висвітлити наукові концепції, принципи загальної теорії 
менеджменту та менеджменту освіти. Визначити методологічні підходи, 
охарактеризувати їх вплив на дане дослідження. 

3. Дотримуватися наукового стилю тексту дисертації. 
4. Посилити доказовість основних положень дослідження. 
5. Здійснити редагування тексту роботи. 
Загальна оцінка дисертації, висновок про відповідність дисертації, 

встановленим вимогам та можливість присудження наукового ступеня. 
На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що дисертація 
Шкури Геннадія Анатолійовича на тему «Управління проєктною 



діяльністю закладу позашкільної освіти», поданої на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 
спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки, спеціалізація – теорія і 
методика управління освітою, є цілісним, самостійним, завершеним 
науковим дослідженням, має наукову, практичну цінність, є актуальним. 
Дисертація відповідає чинним вимогам, зокрема Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та 
вимогам пп. 9, 10, 11; Порядку проведення експерименту з присудження 
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії» і може бути рекомендована до 
захисту в спеціалізованій раді на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю 011 – 
освітні, педагогічні науки, спеціалізація – теорія і методика управління 
освітою. 

Зазначимо, також, що робота перевірена за допомогою 
автоматизованої системи, яка підтвердила відсутність академічного 
плагіату (ID перевірки: 1009152111, дата перевірки: 11.11.2021). 

 
Любченко Н.В., заступник завідувача кафедри менеджменту освіти та 

права, кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання: 
Дякуємо, шановна Тамара Михайлівно. Чи будуть в учасників семінару 

запитання до Тамари Михайлівни? Запитань немає. Дякуємо. Слово надається 
рецензенту Просіній Ользі Володимирівні, кандидату педагогічних наук, доценту, 
завідувачу кафедри філософії та освіти дорослих центрального інституту 
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

 
Просіна О. В., кандидату педагогічних наук, доценту, завідувачу 

кафедри філософії та освіти дорослих центрального інституту післядипломної 
освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

Шановні колеги, доброго дня. Тамара Михайлівна виклала в повному обсязі 
нашу рецензію та основні зауваження до роботи. Підкреслимо, що всі зауваження 
Г. А. Шкура врахував до початку фахового семінару. Разом із тим, дозвольте 
викласти деякі міркування. Експоненціальне зростання технологічного прогресу 
призводить до ускладнення відносин у різних площинах суспільного життя. Зміни 
пришвидшуються, міждисциплінарні зв’язки між різними галузями 
розширюються, інформаційні потоки набувають потужності, тож освіта має 
реагувати на всі виклики і вчасно забезпечувати якісну підготовку фахівців. 
Оскільки позашкільна освіта вирішує завдання розвитку, виховання особистості, 
формування її здатності й готовності до майбутньої трудової діяльності в умовах 
сучасного інформаційного суспільства, то нехтування соціально-освітніми 



реаліями чи неврахування їх як об’єктивного явища призводить до функціональних 
втрат в освітній системі позашкілля. 

Отже, на часі вдосконалення й модернізація традиційних (сформованих у 
ХХ ст.) та інноваційних (що набули актуальності на початку ХХІ ст.) технологій 
управління системою освітньої позашкільної діяльності. Тому представлена 
дисертантом робота «Управління проектною діяльність закладу позашкільної 
освіти» є актуальною, відповідає на сучасні виклики. 

Аналіз дисертаційного дослідження дає підстави стверджувати про наукову 
новизну, яка полягає у тому, що в дисертації уперше: визначено сутність управління 
проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти; розроблено, теоретично 
обґрунтовано та експериментально перевірено комплексну модель управління 
проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти та технологію її використання; 
визначено концепти моделі та їх складові, основні показники результативності 
проєктної діяльності закладу позашкільної освіти; розроблено шість інформаційно-
аналітичних систем в табличному процесорі Excel. Система ґрунтується 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 
педагогічного колективу 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 використання комплексної моделі управління проєктною 
діяльністю закладу позашкільної освіти на основні показники проєктної діяльності 
закладу, на розвиток контингенту. 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що 
розроблено, апробовано та впроваджено в освітній процес закладів позашкільної 
освіти 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 в них 

Робота написана грамотно з дотриманням вимог наукового стилю й 
відповідає чинним вимогам до такого роду досліджень. Обсяг і характер публікацій 
свідчать про теоретичну і практичну значущість наукового доробку Г. А. Шкури. У 
роботі відсутній академічний плагіат, що підтверджено перевіркою за допомогою 
автоматизованої системи. Ураховуючи зазначене підкреслимо, що дисертаційне 
дослідження Г. А. Шкури «Управління проєктною діяльністю закладу 



позашкільної освіти» відповідає чинним вимогам, зокрема Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі 
змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11; Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може бути 
рекомендована до захисту в спеціалізованій раді на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за 
спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки, спеціалізація – теорія і 
методика управління освітою. 

Любченко Н. В., заступник завідувача кафедри менеджменту освіти та 
права, кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання: 

− Дякуємо, шановна Ольга Володимирівна. Чи будуть в учасників 
семінару запитання до Ольга Володимирівна? Запитань немає. Дякуємо! 
Переходимо до публічного обговорення дисертації. Для участі в дискусії 
запрошуються всі присутні.  

У ході дискусії брали участь та виступили: 
 
Лукіна Т. О., доктор наук з державного управління, професор кафедри 

менеджменту освіти і права ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 
− Мені сподобався виступ дисертанта. Я в цілому підтримую роботу і 

ідею роботи та буду голосувати за її просування. В якості побажання дисертанту 
можливо акцентувати увагу на універсальності моделі не тільки в сфері 
позашкільної освіти. Підкреслити гнучкість системи позашкільної освіти, яка буде 
давати можливості її застосування і в інших сферах освіти. Це буде розширенням 
наукової новизни і практичного її застосування. 

 
Єльникова Г. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-
педагогічної академії:  

− Хочу сказати про те, що обрана тема дисертації дуже актуальна. На 
сьогодні проєктний менеджмент – це річ, яка опановується в будь якій галузі 
нашого господарства. Проєктний менеджмент дає можливість цілеспрямовано і 
цілеорієнтовано управляти організацією. І тому саме те, що вибрана така тема для 
позашкільної освіти є дуже цінним. Дуже серйозно здобувач поставився до свого 
виступу, підготувався і все гарно представив. Погоджуюсь із зауваженнями 
рецензентів і пропоную звернути увагу щодо функцій управління відноситься 
інформаційне забезпечення управління, чи воно є функцією, чи воно є 
обов’язковою складовою управління, тут треба більш чітко це позиціонувати. 
Виходячи з того як орієнтувався здобувач в своїй роботі, відмітила проведений 
глибокий аналіз. Робота стикається з адаптивним управлінням, виконана дуже 



цікаво, фундаментальні ідеї закладені в роботі, і вона заслуговує на те, щоб з 
певними доопрацюванням бути представленою для захисту. Також мене вразила 
кількість кваліметричних моделей. Думаю, що кількість цих моделей може 
показати, як можна створювати інструментарій для оцінки та покращення роботи 
організацій в будь-якій сфері. Робота цікава, в ній закладені фундаментальні ідеї і 
вона заслуговує на те, щоб із певним доопрацюванням була представлена до 
захисту. 

 
Тимошко Г. М., доктор педагогічних наук, професор: 
− Повністю розділяю думку колег, що тема актуальна. Дійсно, це не 

проста професійна і педагогічна діяльність у позашкільному закладі, тому що хто 
зіткався з цими проблемами, той знає що набагато важче працювати в позашкільній 
установі, ніж у школі де трансформується нормальна освіта, де є здобувачі 
формальної освіти, де є класи і т. п. Кожна людина, яка займається в закладах 
позашкільної освіти з дітьми повинна бути особистістю, особистістю цікавою, 
особистістю яка інтригує, яка зацікавлює, яка дає тут же життєві компетентності, 
про які ми говорили, які прописані для наших дітей в концепції Нова Українська 
Школа. Життєві компетентності продукуються, вони з ними йдуть буквально з 
занять в позашкільних установах, з гурткової роботи. В даному випадку коли є така 
можливість навчити і залучити дітей до проєктної діяльності дуже важливо. Але 
управляти цим процесом дуже складно. Геннадію Анатолійович, знаючи Вас як 
достеменну і компетентну людину, я хочу сказати що Ви показали дійсно 
універсальність моделювання. Моделювання всіх складників систем, які мають ще 
підсистеми. І універсальність моделювання є напевне. Мені сподобалось, що окремі 
складники моделей ви розписали і подали їх в схемах уже в роботі. Вони 
акцентують увагу не тільки моделей, а й складників і їх значущість, вона в якій мірі 
набирає ще більшої ваги. Імпонує і те, що Ви зробили SWOT-аналіз, який є 
підґрунтям базового алгоритму вирішення вашої проблеми. І вони у вас 
багатовекторні ці аналізи. Я не просто поставила питання чи досліджували Ви 
умови і в чому вони полягають. Я би просила Вас звернути увагу на це і прописати 
конкретніше, які умови сприяють успішному управлінню. Тому що це такі питання, 
які у Вас запозичать колеги і не тільки Ваші колеги, а ті люди, які працюють в 
установі. Ясно, що проєктний менеджмент сьогодні актуальний, тому що діти 
живуть в епоху цифрових технологій, вони їх розуміють, їм цікаво займатись 
проєктною діяльністю: вони бачать ціль, початок, ресурси і хід, і результат. 
Підтримую Тамару Михайлівну, і Вам дуже повезло мати таких рецензентів, бо 
заговорити проблему дуже просто, а акцентувати грамотно, методично, 
компетентно на недоліки в роботі – це велике благо. Я розділю Ваші прогнози і 
сподівання на те, що робота буде принагідною всім, хто працює у сфері освіти і не 
тільки.  

 
Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки адміністрування і спеціальної освіти навчально-наукового 



інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти»:  

− Підтримую всі пропозиції, які були озвучені щодо рекомендації 
покращення роботи, Ви встигнете зробити і Ви зробите. Будьте впевненим в 
позитивному результаті. Наукова новизна і результат експериментального 
дослідження доведені.  

 
Ануфрієва О. Л., завідувачка аспірантури та докторантури ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент: 
− Відзначаю наполегливість в якості аспіранта впродовж навчання та 

роботи над дослідженням, вміння ставити та вирішувати практичні завдання, 
ефективно організовувати свою діяльність, підтримала дослідження, оскільки тема 
є актуальною, а дисертантом досягнута мета та поставлені задачі в роботі.  

 
Пугач В. Г, доцент кафедри менеджменту освіти та права, кандидат 

політичних наук, доцент: 
− Підтримую дане дослідження, оскільки тема є актуальною, 

дисертантом досягнута мета та поставлені завдання. Врахуйте всі зауваження. 
Позашкільна освіта перебуває в стані розвитку, реформування, і робота зробить 
позитивний внесок. Дійсно є поєднання практики і науки, практики і теорії. 
Абсолютно підтримую цю роботу. 

 
Драгунова В. В. доцент кафедри менеджменту освіти та права, кандидат 

педагогічних наук: 
− Висловлюю підтримку від кафедри менеджменту освіти та права, 

підтримую відгуки та зауваження. Пан Геннадій продемонстрував переконливе 
розуміння того факту що питання проєктної діяльності закладів позашкільної освіти 
залишається одним із найактуальніших в центрі концептуальних реформ 
позашкільної освіти. Прошу підтримати дисертанта. 

 
Махиня Т. А., професор кафедри педагогіки адміністрування і 

спеціальної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат 
педагогічних наук, доцент: 

− Роботу підтримую, вона особливо актуальна з огляду на специфіку 
позашкільної освіти. Робіт таких мало особливо, в інтеграції з інформаційними 
технологіями. 

 
Супрун В. В., професор кафедри менеджменту освіти та права, 

кандидат економічних наук: 
− Роботу підтримую й пропоную рекомендувати її до розгляду в разовій 

спеціалізованій вченій раді 
 



Коврига О. С. доцент кафедри менеджменту освіти та права, кандидат 
наук з державного управління, доцент: 

− Рекомендую підтримати роботу щодо її розгляду в разовій 
спеціалізованій вченій раді. Робота надзвичайно актуальна, але потрібно врахувати 
зауваження та врахувати їх. 

 
Любченко Н. В., заступник завідувача кафедри менеджменту освіти та 

права, кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання: 
− Дозвольте висловити підтримку даної роботи. Не можу не погодитись 

із усіма зауваженнями, але галузь позашкільної освіти дійсно потребує уваги 
науковців на новому етапі розвитку нашого суспільства. Робота буде дійсно 
важливою для розвитку позашкільної освіти.  

Шановні колеги, обговорення завершено і ми переходимо до відкритого 
голосування. Запрошую всіх голосувати:  

Хто за те що дисертаційне дослідження Шкури Геннадія Анатолійовича за 
темою «Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти» поданого 
на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 011 «Освітні, педагогічні 
науки», спеціалізація «теорія і методика управління освітою» є завершеною, 
цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення, відповідає чинним вимогам і може бути рекомендована до 
захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 011 «Освітні, 
педагогічні науки» у разовій спеціалізованій раді. Прошу голосувати. 

 
В голосуванні взяли участь всі учасники фахового семінару. 
 
100% учасників проголосували «за» та 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Дисертаційне дослідження Шкури Геннадія Анатолійовича за темою 
«Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти» поданого на 
здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 011 «Освітні, педагогічні науки», 
спеціалізація «теорія і методика управління освітою» вважати завершеною, 
цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення, відповідає чинним вимогам і може бути рекомендовано до 
захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 011 «Освітні, 
педагогічні науки» у разовій спеціалізованій раді.  

2. Внести пропозицію на розгляд Вченої ради ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» про порушення клопотання перед Міністерством освіти і 
науки України щодо затвердження складу разової спеціалізованої вченої ради у 
складі: 

 
Голова разової спеціалізованої вченої ради:  



Олійник Віктор Васильович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член академії та член президії національної академії педагогічних наук України, 
заслужений працівник освіти. 

 
Офіційні опоненти: 
Гриньова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

природничого факультету Національного Полтавського педагогічного 
університету імені Короленка. 

Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор, 
кафедри педагогіки іноземної філології та перекладу Харківського національного 
економічного університету ім. Кузниця. 

 
Рецензенти: 
Сорочан Тамара Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, 

директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти»; 

Просіна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри філософії та освіти дорослих Центрального інституту 
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

 
Любченко Н. В., заступник завідувача кафедри менеджменту освіти та 

права, кандидат педагогічних наук, доцент, голова засідання: 
Чи є у когось заперечення щодо проведеного семінару з питання попередньої 

експертизи дисертаційного дослідження Шкури Геннадія Анатолійовича за 
темою «Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти»?  

Заперечень не надійшло. 
На цьому порядок денний було вичерпано і семінар було завершено. 

 
ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертаційної роботи Шкури Геннадія Анатолійовича на тему «Управління 
проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за 
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» 

  
Актуальність теми дослідження. Глибинне реформування освіти України 

позначене підвищеною увагою до питань об’єктивного аналізу діяльності закладів 
освіти. Освітні трансформації, 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 щодо управління 
закладом освіти. Заклади освіти на сучасному етапі розвитку суспільства, 



трансформації світових економічних відносин та реформування освіти діють 
фактично в умовах ринкових відносин. У значній мірі це стосується ЗПО, вихованці 
яких відвідують гуртки, творчі об’єднання, секції тощо не тому, що повинні це 
робити, а, в першу чергу, через потребу в саморозвитку та самореалізації задатків, 
талантів та обдарувань. І за цих умов застарілі, подекуди архаїчні, десятиліттями не 
оновлюванні підходи до управління ЗПО можуть призвести не до розвитку, а 
навпаки – до руйнації унікальної системи позашкільної освіти, а це в свою чергу 
призведе до позбавлення дітей гарантованого законодавством права на 
позашкільну освіту. Відтак, 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. 

Питанням управління позашкільною освітою на основі проєктних 
технологій приділено недостатню увагу з боку науковців. Немає наукових праць, 
які б розкривали механізм упровадження проєктних технологій в діяльність 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, відсутня відповідна законодавча база. 

Аналіз сучасної теорії й практики управління позашкільним закладом освіти 
взагалі й проєктною діяльністю такого закладу дозволив виявити низку 
суперечностей між: нагальними потребами керівників закладів позашкільної освіти 
у застосуванні сучасних технологій управління та рівнем науково-методичного 
забезпечення запровадження таких технологій; необхідністю оволодіння ринковою 
поведінкою з боку закладу освіти та теоретичною непідготовленістю керівників 
закладів позашкільної освіти до її здійснення; потребою створення нових моделей 
управління діяльність закладу позашкільної освіти та недостатнім рівнем 
готовності керівників та педагогів закладу освіти до впровадження таких моделей. 

Актуальність проблеми, необхідність подолання означених суперечностей, 
недостатнє теоретико-методичне та практичне розроблення проблеми управління 
закладами позашкільної освіти зокрема, в тому числі з використанням сучасних 
моделей управління їх проєктною діяльністю, зумовили вибір теми дисертаційного 
дослідження «Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти».  

Тему дослідження затверджено вченою радою ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» (протокол № 9 від 20.12.2017 р.) та погоджено в Міжвідомчій 
раді з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та психології 
НАПН України (протокол № 6 від 26.11.2019 р.). 

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримане в 
дисертації. 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 впровадження. 

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 впровадження управління проєктною діяльністю закладу 
позашкільної освіти. 

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 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. 
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; 

- 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/. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в дисертації, 
відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень обґрунтованості 
наукових положень, висновків і методичних рекомендацій, сформульованих в 
дисертації, їх достовірність забезпечені: 

- професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло 
реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю методики дослідження на 
основі аналізу й узагальнення результатів проведеного педагогічного 
експерименту, кожний наступний розділ чи підрозділ органічно пов'язаний з 
попереднім і доповнює його; 

- використанням необхідної джерельної бази за темою дисертації й достатнім 
масивом аналітичних даних. 

Робота перевірена за допомогою автоматизованої системи, яка підтвердила 
відсутність академічного плагіату (ID перевірки: 1009152111, дата перевірки: 
11.11.2021). 

Наукове значення роботи визначається тим, що розроблено, апробовано та 
впроваджено в освітній процес закладів позашкільної освіти модель управління 
проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти, технологію її реалізації та 
методичні рекомендації щодо використання такої моделі. Результати дослідження 
мають бути використаними 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 вихованців, учнів і слухачів закладів позашкільної освіти; для 
підготовки у системі післядипломної освіти керівників закладів позашкільної освіти 
щодо впровадження моделі управління проєктною діяльністю в закладі 
позашкільної освіти; для розроблення методичних рекомендацій та програми 
підготовки керівників закладів позашкільної освіти для застосування на практиці 
комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти. 

Основні положення і результати дисертаційного дослідження впроваджено в 
практику управлінської діяльності закладів позашкільної освіти: Український 
державний центр позашкільної освіти (довідка від 20.08.2021 р. № 08-08/1); 
Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
(довідка від 30.08.2021 р. № 307); Комунальна організація центр творчості дітей та 
юнацтва «Шевченківець» м. Києва (довідка від 16.09.2021 р. № 02-12/216); 
Харківський державний будинок художньої та технічної творчості (довідка від 
25.08.2021 р. № 77); Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (довідка від 09.09.2021 р. № 
565/1); Кам’янець-Подільський центр дитячої та юнацької творчості (довідка від 
31.08.2021 р. № 107/а). 



Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий 
внесок у них автора. 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 з галузі 
педагогіки та наукових періодичних виданнях; 2 статті та тези у збірниках наукових 
праць і матеріалах конференцій. 

 
Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації: 

 
Фахові видання: 

1. Шкура Г. А. Управління розвитком закладу позашкільної освіти. 
Імідж сучасного педагога. 2020. № 4(193). С. 25–28. 
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-25-28  

2. Шкура Г. SWOT-аналіз діяльності закладу позашкільної освіти. 
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка. 2020. № 9(17). 
https://doi.org/10.33296/2707-0255-9(17)-19 

3. Шкура Г. Використання технології моніторингу утруднень у 
проєктній діяльності закладу позашкільної освіти. Адаптивне управління: 
теорія і практика. Серія Педагогіка. 2021. № 11(21). 
https://doi.org/10.33296/2707-0255-11(21)-18 

 
Зарубіжні наукометричні видання: 

4. Gennadiy Shkura. Integrated model of the project activities 
management of non-formal education institutions. Journal of Modern Economic 
Research.Bratislava, Slovakia. 2021. Vol. 3 № 2. Pp. 5–20. 

 
Додаткові статті у наукових виданнях України , що засвідчують 
апробацію матеріалів дисертації: 

5. Hennadii Shkura. Out-of-school education institution’ project activity: 
essence, characteristic and management. Професійний розвиток фахівців в 
умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю: матеріали конф.; наук. ред. О. М. Спірін, 
О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. 279 с. С. 88–94. 

 
Навчальні програми з позашкільної освіти, з грифом «Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України» (загальна редакція Шкура Г. А. 
в т.ч.): 

6. Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного 
напряму / за ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. Київ: УДЦПО, 2014. 
Вип 1. 263 с. http://surl.li/arsja 

7. Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного 
напряму / за ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. Київ: УДЦПО, 2014. 
Вип. 2. 207 с. http://surl.li/arsix 

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-4(193)-25-28
https://doi.org/10.33296/2707-0255-9(17)-19
https://doi.org/10.33296/2707-0255-11(21)-18


8. Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного 
напряму / за ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. Київ: УДЦПО, 2016. 
Вип. 1. 222 с. http://surl.li/arsit 

9. Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного 
напряму. / за ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. Київ: УДЦПО, 2016. 
Вип. 2. 267 с.  http://surl.li/arsid 

10. 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 

11. 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 

12. 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/ 

13. 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/ 

14. Шкура Г. А. Методичні рекомендації щодо впровадження 
комплексної моделі управління проєктною діяльністю закладу позашкільної 
освіти: метод. рек. Київ: ДЗВО «УМО», 2021. 38 с. 

15. Шкура Г. А. Факторно-критеріальна модель професійної 
діяльності керівника закладу позашкільної освіти. Збірник матеріалів 
Всеукр. наук.-практ. конф. «Управління закладами освіти на засадах 
акмеологічного підходу» (16 берез. 2018 р.): в 2 ч. Ч. 2; Житомир. Держ. пед. 
ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка. Житомир: Вид-во ФО-П Левковець, 2018. С. 195–200. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 
українською, англійською мовами, вступу, трьох розділів, 9 підрозділів, 
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 
джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 284 сторінки, обсяг 
основного тексту – 209 сторінок, анотації – 20 сторінок. Список 
використаних джерел містить 189 найменувань, з яких 8 іноземною мовою. 
Роботу ілюструють 13 додатків, 24 таблиці і 53 рисунка..  

Оцінка мови та стилю дисертації. Матеріали дисертаційного 
дослідження викладені з дотриманням вимог наукового стилю. Дисертація 
оформлена згідно з чинними вимогами Міністерства освіти і науки України. 

Характеристика особистості здобувача. За час роботи над 
дисертаційним дослідженням Г. А. Шкура продемонстрував високий рівень 
теоретичної і дослідницької роботи, здатність самостійно ставити й 
вирішувати складні теоретико-методологічні проблеми та науково-
теоретичні завдання, опрацював значну джерельну базу з проблеми 
дослідження. 



Дисертаційне дослідження Шкури Геннадія Анатолійовича на тему 
«Управління проектною діяльністю закладу позашкільної освіти» є 
завершеною, цілісною науковою кваліфікаційною роботою, яка має наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення, відповідає вимогам Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі 
змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може бути 
рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки», спеціалізація - теорія і методика управління освітою.
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