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«Теоретичні і методичні засади адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління 
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ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена сучасними змінами в 

суспільстві та необхідністю забезпечення відповідності професійної освіти 

запитам ринку праці. Ринок ставить свої особливі умови до якості, змісту, 

форм методів і способів підготовки сучасних фахівців. Особлива 

відповідальність сьогодні покладається на підготовку магістрів з управління 

освітніми закладами, які мають швидко реагувати на сучасні реформи і 

забезпечувати якісний наскрізний освітній процес в закладах освіти при 

нестабільних умовах.  

Основним завданням сучасного менеджера закладу освіти є своєчасне 

адаптування до змін у соціумі та при цьому збереження особистої 

цілісності, професійного зростання для досягнення поставленої освітньої 

мети в постійно мінливих умовах. Забезпечити такі перетворення здатна 

гнучка та демократична система підготовки майбутніх управлінців, що 

спрямована на створення умов для природовідповідного розвитку здобувача 

освіти, забезпечення результату, адекватного до новоутворень у системі 

компетентностей, у світогляді й в особистості майбутніх управлінців.  

Отже, робота Єрьоменко О. А. є надзвичайно актуальною, своєчасною 

і затребуваною теорією і практикою професійної освіти. 

Зв'язок теми із планами відповідних галузей науки. Дисертаційне 

дослідження Єрьоменко О. А. ґрунтується на основних положеннях чинної 

нормативно-правової бази, національних стратегій розвитку освіти, 

державних програм, концепцій та виконана в межах науково-дослідної 
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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). 

Структура та оцінка змісту дисертації. Проведений аналіз 

дисертації Єрьоменко О. А. свідчить про цілісність та логічну завершеність 

змісту викладеної інформації та послідовне розв’язання наукових завдань.  

Дисертація має чітку структуру: вступ, чотири розділи, що є 

завершеними і взаємопов’язаними, висновки до кожного розділу, загальні 

висновки, список використаних джерел та додатки.  

У вступі дослідницею кваліфіковано виявлено й обґрунтовано 

актуальність теми дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, 

методи, сформульовано концепцію дослідження, розкрито наукову новизну 

та визначено практичне значення одержаних результатів. Автором 

представлено дані стосовно впровадження та апробації результатів 

дослідження, наведено відомості про публікації з теми дисертаційної праці, 

висвітлено особистий внесок здобувача, представлено структуру та обсяг 

дисертації, що дозволяє охарактеризувати науково-понятійний апарат як 

продуманий і аргументований. 

За результатами проведеного аналізу відзначаємо, що робота має 

багато переваг. У першому розділі здійснено глибоке вивчення та 

узагальнення наукової літератури (531 найменування, з них 74 іноземною 

мовою) дали можливість дисертантці ретельно відстежити стан підготовки 

магістрів з управління закладом освіти та визначити проблему дослідження, 

яка полягає у підвищенні рівня й забезпечення якості підготовки магістрів з 

управління закладом освіти. Розв’язання цієї проблеми потребувало 

спеціального розроблення й обґрунтування адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти. 

Науковий інтерес викликає другий розділ дисертації, присвячений 

виокремленню та обґрунтуванню теоретичних і методичних засад 



3 

 

розроблення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом. Автором розкрито зміст понять 

«адаптивна педагогічна система», «адаптивна система підготовки 

магістрів». Ретельно досліджено поняття адаптації в контексті 

міждисциплінарних зв’язків; розкрито педагогічну адаптацію як умову 

якісної підготовки магістрів; визначено базові поняття дослідження; 

теоретично обґрунтовано методичні засади застосування адаптивних 

технологій у професійній підготовці магістрів з управління навчальним 

закладом.  

Варто відзначити фундаментальне теоретичне обґрунтування 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління закладом 

освіти.  

Третій розділ дисертації присвячено розробленню та теоретичному 

обґрунтуванню моделі адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом, підґрунтям якої є системний, 

синергетичний, діяльнісний, гуманістичний, особистісно-орієнтований, 

диференційований, адаптивний, рефлексивний, компетентнісний, 

антропосоціальний підходи.  

Заслуговує на увагу відстеження автором трансформаційних процесів 

розробленої системи, що дало змогу відтворити алгоритм специфічних дій, 

що створюють адаптивне освітнє середовище та спрямовують магістрантів 

на реалізацію поставленої мети, забезпечують індивідуальний вектор 

зростання, орієнтують на самоорганізацію та саморозвиток.  

Підкреслимо, що наукове й практичне значення в роботі має 

уточнення критеріїв та інструментарію вимірювання рівня професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом. Відзначимо, що 

для забезпечення науково-методичного супроводу функціонування й 

розвитку адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом автором було розроблено адаптивний інструментарій, 

який містить: адаптивну методику створення інтегративної дисципліни за 
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вибором; технологію адаптивного індивідуального сценарію освітньої 

діяльності магістранта; комплекс різнорівневих практико-орієнтованих 

завдань; коучингові технології для налагодження індивідуальної роботи з 

магістрантами; діагностичні та самодіагностичні інструменти; освітній 

проєкт, що включає зміст та послідовність семінарів і тренінгів для 

посилення практичної спрямованості підготовки магістрів; універсальний 

дистанційний курс для самостійного опанування магістрантами 

управлінських компетентностей в умовах змішаного, дистанційного та 

онлайн-навчання.  

Означений інструментарій заслуговує на позитивне схвалення, 

оскільки повною мірою сприяє досягненню оптимального результату. 

Окрім того дисертанткою у четвертому розділі доволі глибоко 

висвітлено експериментальну роботу та оцінювання її результатів. 

Єрьоменко О. А. було запропоновано здійснювати виміри результативності 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом за допомогою спеціально розробленої кваліметричної 

моделі, що дало можливість сформувати модельне представлення ідеалу 

адаптивної системи з унормованими вимогами до цілей, завдань, структури, 

діяльності, продукту цієї діяльності. Це забезпечило вірогідність отриманих 

результатів. Розділ всебічно та ретельно описано, містить ілюстрований 

матеріал. 

Висновки ґрунтуються на отриманих даних, логічно випливають із 

змісту роботи, відповідають поставленим завданням. Матеріали, що подані 

в додатках загалом доповнюють та розширюють основний зміст 

дисертаційної роботи О. А. Єрьоменко, що сприяє повноті сприймання 

основного тексту. Список використаних джерел та посилання на них у 

тексті дисертації здійснено з дотриманням вимог. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується логічною 

структурою та цілісністю праці. Обґрунтування наукових положень 
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достатньо переконливе. Послідовно викладений матеріал комплексно 

розкриває проблему дослідження. Достовірність висновків і 

результативність адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління закладом освіти підтверджується проведеним 

експериментальним дослідженням та ґрунтовним аналізом отриманих 

результатів. Робота виконана на достатньому фактичному матеріалі: у 

дослідженні прийняли участь 276 учасників освітнього процесу із шести 

закладів вищої освіти України.  

Наукова новизна і достовірність одержаних результатів 

дослідження. До основних наукових результатів дисертантки можна 

віднести те, що вперше здійснено цілісне дослідження адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

Зазначене дало змогу виявити стан розробленості проблеми створення 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом з позиції внутрішнього забезпечення якості 

професійної підготовки магістрів.  

Заслуговує на схвалення виокремлення та обґрунтування теоретичних 

і методичних засад розроблення адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом. Нам імпонує визначення 

автором ґрунтовності адаптивної системи, що базується на теорії пізнання, 

теорії систем, концепцій антропосоціального підходу та спрямованої 

самоорганізації, синергетичного, компетентнісного підходів, принципів 

особистісного підходу та природовідповідності.  

Підкреслимо новизну розроблення та теоретичного обґрунтування 

моделі адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом, що має гнучку та динамічну структуру. У тексті 

дисертації представлено її детальне описання. 

Переконані, що до наукової новизни слід віднести теоретичне 

обґрунтування методичних засад застосування адаптивних технологій у 

професійній підготовці магістрів з управління закладом освіти, що 



6 

 

ґрунтується на ідеях гнучкості, діалогічності й персоналізації в освітньому 

процесі. Цікавим є представлений автором алгоритм розроблення 

адаптивної технології, що ґрунтується на адаптивному підході й концепції 

спрямованої самоорганізації.  

Необхідно відзначити як наукову новизну зміст й інструментарій 

експериментальної перевірки результативності адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, що 

була здійснена з використанням розробленої кваліметричної моделі за 

рівнями: ресурсного забезпечення підготовки, здійснення освітнього 

процесу та забезпечення результативності підготовки магістрів з управління 

закладом освіти; виділено фактори та критерії означеної системи. 

Акцентуємо увагу на тому, що отримані результати експериментальної 

перевірки підтвердили підвищення рівня підготовки магістрів в умовах 

нестабільності ринкової економіки та активізацію адаптивності усіх 

учасників освітнього процесу.  

Викликали зацікавлення й уточнення та конкретизація сутності 

ключових понять «адаптивна педагогічна система»; «адаптивна система 

підготовки магістрів»; зміст адаптивного інструментарію підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом (інноваційні, інтерактивні, 

комп’ютерні форми, методи, засоби, прийоми, адаптивні технології, банк 

різнорівневих практико-орієнтованих завдань та діагностичних методик); 

критерії адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом.  

Значення отриманих результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх практичного використання. Практичне значення 

отриманих результатів дослідження полягає в успішному впровадженні у 

практику закладів вищої освіти України адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом та розробленні 

методичних рекомендацій щодо форм, методів, підходів до організації та 

етапів упровадження моделі адаптивної системи професійної підготовки 



7 

 

магістрів зі спеціальності «Управління навчальним закладом»; практико-

орієнтованих завдань для самостійної роботи; індивідуальних та 

рефлексивних технік роботи з магістрантами, адаптивного інструментарію 

для здійснення аналізу й самоаналізу тощо. 

Повнота викладення основних наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях. Аналіз опублікованих праць дисертантки 

О. А. Єрьоменко підтверджують належну апробацію результатів та 

практичних аспектів дослідження, що всебічно обговорені й оприлюднені 

на всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях, форумах, висвітлені в 36 публікаціях, серед яких: 

2 монографії (одна одноосібна), 22 статті у провідних наукових фахових 

виданнях України, 4 статті у зарубіжних фахових виданнях; 7 тез у 

збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні рекомендації. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Зазначимо, що текст автореферату за структурою, обсягом і 

змістом відповідає вимогам, що висуваються МОН України. У тексті 

автореферату відображено основні положення, зміст, результати і висновки 

дослідження, здійсненого О. А. Єрьоменко. Зміст автореферату дає повне 

уявлення про методи виконання роботи, підходи та повністю відображає 

основні положення дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертацій. 

Високо оцінюючи здобутки автора, висловимо низку дискусійних положень 

до змісту роботи та деякі побажання: 

1. У дослідженні автором заявлено, що об’єктом є професійна 

підготовка магістрів з управління закладом освіти, але фактично робота 

присвячена в переважній більшості керівникам закладів загальної середньої 

освіти й автор адресує звернення у першу чергу до них. Навіть у вступі 

дисертант спирається на реформу «Нова українська школа», хоча реформи 

зараз відбуваються на всіх рівнях освіти. 
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2. У роботі бажано було б чітко виокремити чинники, до яких треба 

адаптувати систему підготовки магістрів. Серед таких чинників є: завдання 

реформування освітньої сфери усіх її ланок, індивідуальні особливості 

магістрів, особливості навчальних закладів, у яких працюють магістранти, 

особливості громад, де знаходяться навчальні заклади магістрантів, у яких 

вони працюють (до них треба теж адаптувати процес підготовки), 

особливості навчального процесу в умовах пандемії. 

3. Дисертаційна робота має чотири розділи, три з яких присвячені 

переважно теоретичним проблемам, а четвертий розділ присвячений 

експериментальній роботі, оцінки результатів. Це обумовило те, що зміст 

експериментальної роботи висвітлено дуже стисло. Бажано було 

присвятити окремий розділ змісту експериментальної роботи.  

4. У вступі дисертації заявлено ціла низка обґрунтованих методів 

дослідження, але бажано у додатках подати методики до кожного 

заявленого методу дослідження. 

5. Дисертант обґрунтовано заявляє, що адаптувати систему 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом треба в 

першу чергу до їх індивідуальних особливостей. У зв’язку з цим дуже 

цікаво було б побачити у дисертації як використовувати вибіркову частину 

навчального плану саме до врахування індивідуальних особливостей 

магістрантів. Ця проблема турбує зараз всі магістратури цієї спеціальності. 

6. У дисертації доречно розглянуті такі загальні дисципліни як 

«Конфлікти в управлінській діяльності», «Англійська мова», «Освітній 

менеджмент», з позиції як використовувати означені дисципліни саме для 

адаптації цієї системи підготовки магістрів. Але бажано було б 

запропонувати систему дисциплін, які дозволяють адаптувати до всього 

комплексу зовнішніх чинників, з якими стикаються магістранти. 

У цілому зроблені зауваження не знижують високої якості роботи та 

суттєво не впливають на загальну позитивну її оцінку. 
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