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офіційного опонента, доктора педагогічних наук, доцента Боднар Оксани 

Степанівни на дисертацію Єрьоменко Ольги Анатоліївни на тему 

 «Теоретичні і методичні засади адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом»,   

подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

Ступінь актуальності обраної теми. Сьогодні якісна освіта дає 

можливість українському суспільству сформувати економіку знань, яка 

дозволить активно і швидко інтегруватись в європейський освітній простір. 

Модернізація системи освіти України великою мірою вплинула і на підготовку 

керівників закладів освіти в умовах магістратури. По-перше, саме цей рівень 

освіти сприяє поглибленню теоретичних і практичних знань; по-друге, тут  

розвиваються і зміцнюються здібності до наукової діяльності; по-третє, педагог, 

отримавши ступінь магістра з управління навчальним закладом, має можливість  

підвищити свій посадовий статус. Отже, актуальність досліджень з проблем 

організації та вдосконалення освітньо-професійних програм підготовки 

магістрів з управління не може применшуватись, оскільки від керівників закладу 

освіти безпосередньо залежить успіх організації, відтак вимоги до очільників 

освіти зростають. Доцільність проблеми, вибраної для дослідження, Ольга 

Анатоліївна Єрьоменко доводить певними тенденціями розвитку ринкової 

економіки, серед яких називає: нестабільність ситуацій на ринках праці та 

освітніх послуг; реальну свободу закладів освіти у статусі автономії; доступність 

інформації; просування закладів освіти за допомогою маркетингових 

інструментів; нестабільність ситуацій на ринках праці. Крім цього, важливість 

теми авторка обумовлює використанням сучасних вітчизняних і зарубіжних 

надбань з менеджменту, обґрунтуванням необхідності розвитку електронного 

середовища, що спричинено умовами карантину, та іншими проблемами.  

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

Дисертаційне дослідження виконувалося в межах науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-

педагогічної академії «Теоретичні і методичні засади розроблення та 

використання адаптивних технологій у процесі підготовки магістрів з 

управління закладом освіти» (ДР № ВШ 19-01). Тему дисертації затверджено 

вченою радою Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 3 від 

02.11.2018 р.) та погоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі 

освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 5 від 27 листопада 

2018 р.). 



Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість і достовірність 

наукових положень забезпечується методологією дослідження, що спирається на 

концептуальну ідею дослідження в інтеграції методологічного, теоретичного та 

практичного концептів; застосуванням наукових підходів; розвитком 

категоріально-понятійного апарату та результатами експериментальної 

перевірки ефективності побудованої моделі адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом. Достовірність 

отриманих автором результатів, висновків і рекомендацій забезпечується 

застосуванням сучасних теоретичних методів, їх кількісною та якісною 

відповідністю результатам експериментальної перевірки, великою 

експериментальною базою (6 закладів вищої освіти України). Результати 

дослідження апробовано на 9 конференціях різного статусу та рівня. Вважати 

результати дослідження достовірними дають підставу шість довідок про 

впровадження. Обсяг і кількість проаналізованих джерел – 531 найменувань, із 

них 74 – іноземними мовами – достатньою мірою характеризують 

О.А.Єрьоменко як наполегливого і досить зрілого науковця, здатного креативно 

підходити до реалізації дослідницьких завдань. 

До найбільш вагомих наукових результатів, які містяться у 

дисертації, можна віднести: 

-цілісне ґрунтовне дослідження адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом, зокрема виокремлені 

та обґрунтовані теоретико-методичні засади, що ґрунтуються на низці теорій 

та концепцій; 

-розроблену та теоретично обґрунтовану модель адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, яка має 

гнучку та динамічну структуру, що включає модулі: концептуально-цільовий, 

змістовий, систему зовнішньої оцінки якості вищої освіти та внутрішні 

показники; технологічний; діагностико-результативний; 

- адаптивну технологію підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом, що передбачає чотири етапи (мотиваційно-ідентифікаційний, 

адаптаційний, діагностичний, самоорганізаційний) формування спрямованої 

самоосвіти як безперервного процесу саморозвитку й самовдосконалення 

професійних компетентностей майбутнього менеджера закладу освіти;  

- теоретично обґрунтовані методичні засади щодо застосування 

адаптивних технологій у професійній підготовці магістрів з управління 

навчальним закладом та запропонований алгоритм розроблення адаптивної 

технології, що ґрунтується на адаптивному підході й концепції спрямованої 

самоорганізації.  



Оцінка змісту та завершеності дисертації. Науково-теоретичною 

основою дослідження стали праці з галузі філософії освіти, теорії професійної 

освіти, освітнього менеджменту, загальної психології  і психології управління, 

менеджменту якості, кваліметрії, статистики. Авторка у дослідженні  

застосувала міждисциплінарний підхід, адже адаптивна система розглянута з 

філософської, педагогічної, психологічної, соціологічної, технологічної, 

методичної, експертної точок зору. У роботі поставлено  сім завдань, з якими 

Єрьоменко О.А. успішно справилась. 

Відповідно до першого завдання розглянуто стан розробленості проблеми 

створення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом. Зокрема дослідження генезису поняття магістр та 

історичного шляху появи магістратури посилюють аспект актуальності 

роботи. 

Варто підкреслити аналітичну компетентність здобувачки, яка виділяє 

низку проблем у підготовці фахівців з управління закладом освіти, і серед них, 

на нашу думку, найважливішими є: «надмірна теоретизація освітньої 

інформації» (с.131); те, що у магістратурі викладають професіонали, у яких 

«дефіцит управлінського досвіду», вони ніколи не управляли, а інколи і в школі 

не працювали (с.127); моделі відносин у системі «викладач-магістрант» (с.128); 

відсутність можливості швидкого виходу магістрантів «на самостійну, 

саморегульовану та самоорганізовану освіту при традиційній системі підготовки 

магістрів» (с.128-129).  

Заслуговує на схвалення те, що дисертантка проводить глибокий 

теоретичний аналіз наукових здобутків і практики підготовки магістрів на 

широкій понятійно-категоріальній канві. Семантику понять можна розділити 

на дві великі групи. З одного боку аналізу піддаються загальні важливі 

поняття, які пов’язані з основними концептами фахової підготовки. Серед 

таких понять: «система», «педагогічна система», «діалог», «освітня послуга» 

(с.91); «рефлексія», «рефлексивне управління» (с.169); «розвиток», 

«саморозвиток» (с.170); «освітня система» (с.175); менеджмент-мікс (с.179); 

«кваліметрія» (с.218), «кваліметричний підхід» (с.219); «підготовка» та 

«професійна підготовка (с.122);  «квалітативна технологія» (с.219); «супровід», 

«педагогічна підтримка» (с.250). А з іншого боку, дисертантка, заглиблюючись 

у зміст адаптивного менеджменту, виокремлює цілий пласт понять, які 

маркують теорію адаптивного менеджменту та практику підготовки фахівців. 

В адаптивній системі розглянуто такі поняття, як: «адаптація», «змістова 

адаптація»; «адаптивно-партнерська взаємодія» «індивідуальний адаптивний 

сценарій» (с.128); «адаптивні процеси»; «адаптивні системи» (с.135), 

«адаптувальна активність»; «адаптованість». (с.140); «адаптаційний ефект» 



(с.141); «дидактична адаптація» (с.148); «адаптивна освіта», «адаптивна система 

навчання адаптивного середовища» (с.152); «адаптивна поведінка» (с.168); 

«адаптивна педагогічна система» (с.168); «адаптивні технології» (с.171); 

«адаптивний індивідуальний сценарій магістранта» (с.172, с.361); адаптивне 

опитування й оцінювання; «адаптивні навчальні сценарії» (с.189); адаптивний 

ресурс (с.190); адаптовані освітні програми (с.215). 

Згідно з другим завданням виокремлено та обґрунтовано теоретичні і 

методичні засади розроблення адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом; розкрито зміст понять 

«адаптивна педагогічна система», «адаптивна система підготовки магістрів».  

Заслуговує на увагу здатність дослідника проникати у сутність понять та 

процесів і відповідно їх узагальнювати. Для прикладу, Ольга Анатоліївна 

аналізує поняття «адаптивність» з точок зору біології, філософії, психології, 

кібернетики,  педагогіки, соціології (підрозділ 2.1), що дає автору можливість 

зробити власні висновки про те, що не всі трактування можна застосувати до 

адаптивності, які зустрічається в освітньому менеджменті (с.141). Розглядаючи 

різновиди адаптації в освіті (соціально-психологічну, дидактичну,  професійну 

(с.149), діалогічну (с.169)); напрямки адаптації у навчанні (мотиваційний, 

організаційно-цільовий, змістовий, технологічний) (с.153), здобувачка 

узагальнює свої наукові спостереження у таблиці «Класифікація адаптивних 

процесів в освіті» на с. 154.  

Здатність до узагальнення та формалізації чітко проявляється і у  

моделюванні висновків. Наприклад, аналізуючи фази адаптації, зокрема 

«початкову», «перебудови», «виникнення стійкої адаптації» (с.150), дисертантка 

доходить до кількох висновків, які розкривають концептуальне авторське 

бачення дослідницької проблеми. Серед таких висновків: «адаптація» – це 

складний процес взаємодії особистості та освітнього середовища, що охоплює 

соціально-психологічний, дидактичний та професійний вектори, які 

взаємозалежні та є невід’ємними частинами цілого» і «реалізується через 

систему «людина-середовище» при виникненні значних змін та забезпечує 

формування нового гомеостатичного стану, який дозволяє досягти максимальної 

ефективності фізіологічних функцій та поведінкових реакцій» (с.151); 

«найважливішим компонентом адаптації є узгодження самооцінок і запитів 

виконавців» (с.154). Важливим є також висновок дисертантки про впровадження 

принципу наскрізність у навчальні плани, освітньо-професійні та освітньо-

наукові програми, програми навчальних дисциплін; структурно-логічні схеми 

підготовки тощо. 

Розв’язуючи третє завдання у дисертації розроблено та теоретично 

обґрунтовано модель адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 



управління навчальним закладом. Вартують уваги концептуальні засади 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом, в якій центральними концептами є самоорганізація, самоуправління, 

адаптивна система.  

Варто відзначити і концепцію, що ґрунтується на семи важливих 

положеннях, які стали філософсько-методологічною платформою розбудови 

адаптивної системи. Авторка характеризує її, наголошуючи на тому, що «метою 

адаптації має бути забезпечення автономності, самостійності та незалежності дій 

учасників освітнього процесу» (с.167). Важливою ідеєю побудованої моделі є 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія, в основу якої покладено принцип особистісного 

підходу (с.171). Запропонована у роботі концепція є багатогранна і стосується 

таких факторів: позитивних змін в якості освіти; гнучкості і двосторонності 

процесу пристосування; визначення базових понять; стратегії функціонування 

адаптивної системи; суб’єкт-суб’єктної взаємодії; навчання прийомам 

самостійної і дослідницької діяльності; використання адаптивних технологій та 

проведення періодичного збору інформації (підрозділ 2.3). 

Спираючись на твердження науковців про те, що адаптивною може бути 

названа тільки внутрішньо організована система (с.138), авторка підкреслює те, 

що «адаптивна система здатна самоналаштовуватися на зміни шляхом 

автоматичного регулювання алгоритму керування», гнучкої організації 

навчання (с.175). Головною наскрізною лінією запропонованої авторської 

адаптивної системи підготовки магістрів є орієнтація на самоорганізацію, 

самоконтроль, саморефлексію, самоналаштування. 

Здобувачка спирається на цикл перетворення системи при адаптивному 

управлінні, розроблений Г.В.Єльниковою (с.176). Науковий інтерес представляє 

трансформаційний процес адаптивної системи професійної підготовки магістрів 

з УНЗ за етапами (с.177-182); кооперативна взаємодія щодо створення варіативних 

моделей адаптивної поведінки магістрів (с.179). 

Вдалось дисертантці успішно розв’язати і  четверте завдання, у ракурсі 

якого було теоретично обґрунтовано методичні засади застосування 

адаптивних технологій у професійній підготовці магістрів з управління 

навчальним закладом. 

Доцільно підкреслити, що у роботі достатньо багато авторських 

знахідок, які не відносяться здобувачкою до наукової новизни, серед них: 

«Схема розроблення педагогічної технології. (рис. 2.1. на с.187); «Схема 

алгоритму розроблення адаптивних технологій освіти (с. 196); таблиця 3.2 

«Оцінювання критеріїв адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ (с.232); 

«Завдання соціально-педагогічного супровіду (соціальні, педагогічні, 

психологічні, організаційні, дидактичні, технолого-методичні)» (с.252); 



«Алгоритм реалізації освітнього проєкту «Внутрішкільний менеджмент» для 

майбутніх керівників закладів середньої освіти» (с.258); «Мережевий план як 

модель навчального процесу» (с.193). Ці ілюстрації підтверджують справжню 

здатність дисертантки до моделювання. 

Суттєвий науковий інтерес представляє адаптивна технологія навчання, 

що складається з 4 складових: концептуальної, змістової, процесуально-

адаптивна, результативної. Різниться ця технологія від інших тим, що більше 

часу передбачено на самостійну роботу. Як стверджує дослідниця, «адаптивні 

технології покликані реагувати на дії студента в режимі реального навчального 

часу та крок за кроком підтримувати освітній процес» (с.198). Важливо, що 

здобувачка дає власне визначення адаптивної технології на с. 198-199.  

Необхідно наголосити на тому, що Ольга Анатоліївна досконало володіє 

симбіозом таких компетентностей, як: аналіз наукових здобутків та здатність 

до продукування власних висновків і положень. Аналізуючи розроблені 

адаптивні системи навчання у підрозділі 2.4., вона демонструє три етапи 

адаптивної технології: спільно з викладачем; індивідуально; самостійно під 

керівництвом викладача (с.192-193). 

Відповідно до п’ятого завдання розроблено адаптивний інструментарій 

для забезпечення науково-методичного супроводу функціонування й розвитку 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом. Дуже важливо, що здобувачка звертає увагу на те, що 

модель адаптивної системи передусім зорієнтована на взаємопристосування у 

комбінації дуального партнерства таких парних складових: викладача та 

індивідуальних особливостей магістрантів; освітніх потреб магістрантів та 

насиченням освітнього простору; підсистеми «викладач-студент» та 

соціокультурних змін оточення; потреби додаткової орієнтації студентів в 

освітній діяльності та їхніх умінь самостійно здобувати знання» (с.206). 

Цілком обґрунтованим є те, що у роботі повноту інструментів 

впровадження адаптивної системи забезпечено шляхом застосування 

експертних технологій, електронного освітнього середовища для підвищення 

управлінських компетентностей магістрантів, психологічним супроводом 

підготовки магістрантів та дистанційним курсом «Школа управлінця».  

Заслуговує високої оцінки експериментальна перевірка результативності 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом, яка стала результатом реалізації шостого завдання. 

Особливо хочеться підкреслити  те, що дисертантка, безперечно, дуже добре 

володіє методом деталізації. Це яскраво видно в описі структури 

кваліметричної моделі оцінювання адаптивної системи підготовки магістрів 

(підрозділ 3.2.) та в описі результатів експерименту за кожним показником.  



Пропозиції, висловлені у методичних рекомендаціях (сьоме завдання 

дослідження), мають конструктивний характер; їх виклад систематизований для 

практичного використання адаптивної системи професійної підготовки магістрів 

з управління навчальним закладом. У методичних рекомендаціях визначено 

організаційно-педагогічні умови, що приведуть до оптимального результату, 

серед яких: «готовність адміністрації та педагогічних працівників до змін у 

власній професійній діяльності»; «наявність творчої ініціативної групи з 

представників адміністрації, викладачів, незалежних фахівців управлінської 

галузі, магістрантів»; «забезпечення адаптивного освітнього простору» (с. 409).  

Звертає увагу той факт, що здобувачка демонструє свою здатність 

узагальнювати та систематизувати також у ґрунтовних конструктивних 

висновках після кожного розділу, що становить певне логічне обрамлення 

кожної окремої частини дисертаційної праці. 

Важливе значення мають додатки, які включають: словник термінів, 

опитувальник викладача, опитувальник магістранта; зразок щоденника 

індивідуального адаптивного сценарію підготовки магістранта з управління 

навчальним закладом; комплекс засобів діагностики та самодіагностики 

професійного розвитку магістранта; матрицю методики «6 кроків розв’язання 

проблем»; рефлексивні техніки для використання їх у процесі професійної 

підготовки магістрів з УНЗ; тести; тренінг; протокол експертизи соціально-

психологічного забезпечення управління освітнім процесом; програму 

експериментальної перевірки адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління закладом освіти. 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів. З 

точки зору наукового інтересу, варто відзначити теоретичні положення, які 

відображають розроблену адаптивну систему, адаптивні технології та 

інструменти. Практичне значення мають методичні рекомендації щодо форм, 

методів, підходів до організації та етапів упровадження моделі адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів зі спеціальності «Управління 

навчальним закладом»; практико-орієнтовані завдання для самостійної 

роботи; індивідуальні, рефлексивні техніки роботи з магістрантами, 

адаптивний інструментарій; адаптивна методика створення інтегративної 

дисципліни «Адаптивний курс широкого вибору»; комплекс різнорівневих 

практико-орієнтованих завдань до дисципліни «Конфлікти в управлінській 

діяльності»; діагностичні та самодіагностичні інструменти, що дозволяють 

автоматично забезпечити індивідуальну підтримку кожного студента; 

освітній проєкт «Внутрішкільний менеджмент»; дистанційний курс «Школа 

управлінця» для самостійного опанування магістрантами управлінських 

компетентностей в умовах змішаного, дистанційного та онлайн-навчання; 



авторська технологія адаптивного індивідуального сценарію освітньої 

діяльності магістранта.  

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 

Результати дослідження можуть бути використані викладачами закладів вищої 

освіти для вдосконалення теоретичної і практичної підготовки менеджерів 

освіти за освітньою спеціальністю 073 Менеджмент. Також розроблені критерії 

у підрозділі  3.2 можуть слугувати для оцінювання ефективності підготовки 

магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним 

закладом». «Діагностична карта визначення професійної компетентності 

керівника» (с.267) стане в нагоді для оцінювання претендента на посаду 

керівника закладу освіти під час проведення конкурсних процедур в регіоні. 

«Щоденник індивідуального адаптивного сценарію підготовки магістранта з 

управління навчальним закладом» може бути використаний в освітньому 

процесі в магістратурі. «Практико-орієнтовані завдання до навчальної 

дисципліни «Конфлікти в управлінській діяльності» можуть слугувати взірцем 

розробки під час вивчення дисциплін. Проведений аналіз освітніх програм може 

бути використаний для навчання гарантів та уникнення проблем при розробці 

нових. Також дане дослідження може бути корисним для працівників 

Управління Державної служби якості та керівників закладів освіти для 

самооцінювання. 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях. Основні положення та результати 

дослідження висвітлено в 36 публікаціях, з них – 32 одноосібних, зокрема: 

1 одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 22 статті у провідних 

наукових фахових виданнях України, 4 статті у зарубіжних періодичних 

фахових виданнях; 7 тез у збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні 

рекомендації. 

Оформлення дисертації, дотримання вимог академічної 

доброчесності. Ступінь самостійності проведених досліджень підтверджується 

відсутністю ознак плагіату та самоцитування, достатнім рівнем академічної 

доброчесності. Усі наукові результати отримані автором особисто. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Поставлені завдання дослідження знайшли своє змістовне та логічне вирішення 

у тексті автореферату, який є адекватним змісту дисертаційної роботи.  

Оцінка змісту та основних положень дисертації, її завершеності та 

відповідності встановленим вимогам. Дисертаційну роботу написано 

українською мовою на хорошому стилістичному рівні. Застосована у роботі 

наукова термінологія є загальновизнаною, стиль викладення результатів 

теоретичних i практичних досліджень, нових наукових положень, висновків i 



рекомендацій забезпечує доступність їх сприйняття та використання. 

Оформлення дисертації відповідає усім необхідним атестаційним вимогам. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.  Загалом 

позитивно оцінюючи наукове і практичне значення здобутих дисертанткою 

результатів, відзначимо окремі дискусійні положення та висловимо деякі 

побажання до змісту роботи. Означені зауваження є свідченням складності і  

багатоаспектної дослідженої проблеми і не знижують науковий рівень та 

практичну цінність дисертаційної праці дисертантки. 

1. З нашої точки зору, авторка недостатньо уваги приділила таким 

важливим компонентам освітньої програми, як управлінська практика та 

магістерська робота. Зокрема варто було б вказати на кількість кредитів, зміст, 

завдання та  критерії оцінювання результатів цих компонентів з обов’язкового 

циклу дисциплін. Відтак логічно було б у «фактор 3 – Рівень забезпечення 

результату підготовки магістрів з УНЗ» включити показники другого порядку: 

«рівень досягнення програмних результатів», «якість виконання магістерського 

дослідження», «ступінь дотримання академічної доброчесності» тощо. 

2. Для посилення суб’єктної складової моделі адаптивної системи 

підготовки магістрів доцільно було б описати ще функції структурних 

підрозділів закладу освіти, які здійснюють управління освітнім процесом, адже 

від них теж залежить якість підготовки майбутніх фахівців. 

3. Попри оригінальність і своєрідність обґрунтування усіх складових 

побудованої адаптивної системи підготовки магістрів, окремі вислови у роботі, 

на нашу думку, дещо категоричні, наприклад: «проте можливість обирати 

дисципліни або форми навчання, на наш погляд, у магістрантів зменшується» 

(с.87); «слід звернути увагу на тенденцію уникнення викладачами 

консультування магістрантів» (с.101); «самостійність у ЗВО – це лише 

формальність» (с.126); «управління, яке базується на адміністративно-

командних засадах, не розв’язує таких завдань» (тут – стратегічних) (с.256). 

4.  Результат функціонування побудованої автором адаптивної 

системи, відображений у роботі (рис.3.1 на с.207) і конкретизований в описі 

результату на с.217-218 дисертації. З точки зору дослідниці, він  полягає у 

«позитивній динаміці рівня підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом при застосуванні розробленої адаптивної системи». На нашу думку, 

цей результат потребує уточнення й розширення у вигляді переліку додаткових 

фахових компетентностей, які отримає магістр завдяки розробленій адаптивній 

системі. Зауважмо, що окремі штрихи до таких компетентностей виділено в  

тексті роботи. Важливо також  показати можливі проміжні результати у 

подальших дослідженнях.  




