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Актуальність теми дослідження. Інноваційні зміни, що відбуваються 

сьогодні в системі освіти України, спрямовані на підвищення освітнього рівня 

молоді, формування професійно компетентних фахівців, здатних забезпечити 

конкурентоспроможність на вітчизняному та закордонному ринку праці, 

застосовувати на практиці новітні досягнення сучасної науки, гнучко реагувати 

на запити ринкової економіки. Засади якісного оновлення вищої освіти 

ґрунтуються на положеннях Законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 роки (2013), Указу Президента «Про стратегію сталого розвитку «Україна- 

2020»» (2015), Концепції організації підготовки магістрів в Україні (2010), 

Концепції «Нова українська школа» (2016) та ін. Особливо гостро питання 

модернізації вищої освіти постало у площині професійної освіти, зокрема, у 

професійній підготовці керівника закладу освіти. Сучасні суспільно-економічні 

зміни поставили перед вищою професійною освітою завдання щодо оновлення 

змісту та структури професійної підготовки фахівців, пошуку та впровадження 

новітніх освітніх технологій, розвитку освітнього середовища, що зумовлює 

необхідність переосмислення системи професійної підготовки керівників 

закладів освіти.

Водночас, нестабільні умови ринкової економіки активізують гнучкість та 

високу адаптацію в освіті до нових вимог суспільства. Досягнення оптимального 

рівня професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти здійснюється 

через навчання прийомів самостійної роботи, самоконтролю, максимальну 

адаптацію освітнього процесу до індивідуальних особливостей здобувачів



освіти, створення адаптивного освітнього простору. Актуалізується необхідність 

створення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

закладом освіти, спроможної до забезпечення пристосування та самоорганізації 

учасників освітнього процесу до зміни умов середовища. Погоджуємося з 

автором, що наявною є суперечність між зростанням вимог на ринку праці 

щодо конкурентоздатності й професійної адаптивності керівників закладів 

освіти та недостатнім рівнем їхньої професійної підготовки в закладі вищої 

освіти на засадах адресної персоніфікації.

Отже, проблема теоретичного обґрунтування та розроблення адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти, обрана

О. А. Єрьоменко для дисертаційного дослідження, є безперечно актуальною для 

теорії та методики професійної освіти та має вагоме значення для професійної 

практики.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
•  о  і  • • •рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Аналіз дисертації Ольги Анатоліївни Єрьоменко свідчить, що авторка з 

належною повнотою схарактеризувала досліджувану проблему, розробила 

науковий апарат дослідження, сформулювала концептуальні ідеї, які було 

послідовно реалізовано в дисертації у процесі розв’язання поставлених завдань. 

Дисертаційна робота О. А. Єрьоменко є методологічно цілісним дослідженням, у 

якому коректно застосовано комплекс взаємодоповнюючих методів наукового 

пошуку -  теоретичних, емпіричних, математичної статистики. Теоретичні 

методи дослідження, насамперед, ґрунтуються на загальнонаукових методах 

пізнання (проблемний, нормативно-порівняльний, системний, контент-аналіз, 

узагальнення, абстрагування, синтез, моделювання). До емпіричних методів, 

використаних у дослідженні, належать анкетування, тестування, експертної 

оцінки, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний), методи 

математичної статистики.

У процесі дослідження авторкою було розв’язано всі поставлені завдання. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації,



достатньо обґрунтовані. Дисертантка доводить, , що забезпеченням якісних змін 

у підготовці конкурентоспроможних управлінців є перехід на адаптивну систему 

професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти, що базується на 

гнучкості, пристосуванні до сучасних вимог. Здобувачкою констатовано, що 

здійснення оперативних змін у меті, змісті, методах, формах, засобах, технології, 

суб’єкт-суб’єктній взаємодії, освітньому середовищі зумовлює позитивну 

динаміку рівнів підготовки майбутніх управлінців в умовах нестабільності 

ринкової економіки. Авторкою аргументовано, що характерною особливістю 

адаптивної системи є акцент на самостійну роботу й активне спрямування 

магістрантів на самоорганізацію та самоосвіту. Такий результат досягається 

оперативним внесенням змін у програми розвитку магістрантів відповідно до 

індивідуальних особливостей, яке здійснюється через освітню діяльність 

магістранта в процесі діалогу з викладачем.

Достовірність і новизна висновків і рекомендацій. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що вперше:

- здійснено цілісне дослідження адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти, а саме: виявлено стан 

розробленості проблеми створення адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління закладом освіти з позиції внутрішнього забезпечення 

якості професійної підготовки магістрів;

- виокремлено та обґрунтовано теоретичні і методичні засади розроблення 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління закладом 

освіти, що ґрунтується на теорії пізнання, теорії систем, концепцій 

антропосоціального підходу та спрямованої самоорганізації, синергетичного, 

компетентнісного підходів, принципів особистісного підходу та 

природовідповідності;

- розроблено та теоретично обґрунтовано модель адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти, що має гнучку та 

динамічну структуру, взаємопов’язані блоки: концептуально-цільовий, 

змістовий, технологічний, діагностико-результативний; передбачає чотири етапи



формування спрямованої самоосвіти як безперервного процесу саморозвитку й 

самовдосконалення професійних компетентностей майбутнього менеджера 

закладу освіти: мотиваційно-ідентифікаційний, адаптаційний, діагностичний, 

самоорганізаційний;

- теоретично обґрунтовано методичні засади застосування адаптивних 

технологій у професійній підготовці магістрів з управління закладом освіти, що 

ґрунтується на ідеях гнучкості, діалогічності й персоналізації в освітньому 

процесі та підходах (системному, синергетичному, діяльному, гуманістичному, 

особистісно-орієнтованому, диференційованому, адаптивному); представлено 

алгоритм розроблення адаптивної технології, що ґрунтується на адаптивному 

підході й концепції спрямованої самоорганізації;

- експериментально перевірено результативність адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти, використовуючи 

розроблену кваліметричну модель за рівнями: ресурсного забезпечення

підготовки, здійснення освітнього процесу та забезпечення результативності 

підготовки магістрів з управління закладом освіти; виділено фактори та критерії 

означеної системи.

Уточнено та конкретизовано:

- сутність ключових понять «адаптивна педагогічна система»; «адаптивна 

система підготовки магістрів»;

- зміст адаптивного інструментарію підготовки магістрів з управління 

закладом освіти (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 закладом освіти.

Набули подальшого розвитку:

- наукові положення теорії і методики професійної підготовки магістрів; 

теорії адаптивного управління через виділення й розроблення адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти з



кваліметричним інструментарієм для оцінювання рівня підготовки магістрів з 

управління закладом освіти; адаптивні технології, що дозволяють варіювати 

навчання, створювати нові структури занять.

Елементи наукової новизни сформульовані коректно, отримані наукові 

результати достатньою мірою апробовані та опубліковані у фахових виданнях.

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. У дослідженні Єрьоменко 

Ольги Анатоліївни отримано нові науково обґрунтовані результати в галузі 

теорії та методики професійної освіти, що в сукупності розв’язують наукову 

проблему розроблення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління закладом освіти.

Результати, отримані у дисертаційному дослідженні О. А. Єрьоменко, 

характеризуються теоретичною і практичною значущістю для професійної 

освіти та в сукупності можуть бути використані в процесі підготовки магістрів з 

управління закладом освіти.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що в практику закладів вищої освіти України впроваджено адаптивну систему 

професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти; розроблено: 

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 для здійснення аналізу й самоаналізу, 

зокрема: адаптивну методику створення інтегративної дисципліни «Адаптивний 

курс широкого вибору», що додається до вибіркового компоненту освітньої 

програми; комплекс різнорівневих практико-орієнтованих завдань до 

дисципліни «Конфлікти в управлінській діяльності», розроблених на основі 

диференційованого підходу для відпрацювання практичних навичок розв’язання 

типових і ситуаційних завдань управлінської діяльності, наближених до 

реальних; коучингові технології для індивідуальної роботи з магістрантами;



діагностичні та самодіагностичні інструменти, що дозволяють ефективно 

працювати на суб’єкт-суб’єктному рівні й автоматично забезпечити 

індивідуальну підтримку кожного студента; освітній проект «Внутрішкільний 

менеджмент», що охоплює тренінги, алгоритм та етапи реалізації освітнього 

проекту, адаптивні форми, методи, прийоми, які посилюють практичну 

спрямованість підготовки магістрів; дистанційний курс «Школа управлінця» для 

самостійного опанування магістрантами управлінських компетентностей в 

умовах змішаного, дистанційного та онлайн-навчання; авторську технологію 

адаптивного індивідуального сценарію освітньої діяльності магістранта.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес шести закладів 

вищої освіти України.

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Аналіз змісту дисертації 

надає повне уявлення про проведене дослідження. Дисертація складається з 

української та англійської анотацій, списку умовних скорочень, вступу, 

чотирьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел і додатків.

У вступі чітко обґрунтовано актуальність теми дослідження; науково 

коректно визначено мету, завдання, окреслено об’єкт, предмет, методи 

дослідження.

У першому розділі «Теоретичні засади підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом» виявлено стан розробленості проблеми створення 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління закладом 

освіти; розкрито особливості підготовки магістрів в умовах ринкової економіки; 

окреслено джерельну базу дослідження; з ’ясовано теоретичний аспект 

забезпечення якості підготовки магістрів з управління закладом освіти.

Розділ 2 «Теоретичне підґрунтя розроблення адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом у вищій 

освіті» присвячено виокремленню та обґрунтуванню теоретичних і методичних 

засад розроблення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління закладом освіти. Автором розкрито зміст понять «адаптивна



педагогічна система», «адаптивна система підготовки магістрів»; 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 закладом 

освіти.

У третьому розділі «Науково-педагогічне обґрунтування адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом» 

розроблено та теоретично обґрунтовано модель адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти; відстежено трансформаційні 

процеси розробленої системи; уточнено критерії та інструментарій вимірювання 

рівня професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти; 

розроблено адаптивний інструментарій для забезпечення науково-методичного 

супроводу функціонування й розвитку адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти.

У четвертому розділі «Експериментальна перевірка адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом» 

експериментально перевірено результативність адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти; відстежено прояв складників 

адаптивної системи за умовними факторами: ресурсного забезпечення,

здійснення процесу та забезпечення результату підготовки магістрів з 

управління закладом освіти. Автором визначено вплив застосування розробленої 

системи на рівень професійної підготовки магістрів з управління закладом 

освіти; представлено методичні рекомендації для практичного використання 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління закладом 

освіти.

Достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій 

підтверджується результатами теоретичного та практичного досліджень, 

здійснених дисертанткою, і в цілому не викликають сумніву. Слід відзначити 

повноту і доказовість теоретичної бази дослідження. Отримані нові результати



достатньою мірою апробовані та опубліковані у фахових виданнях. Найбільш 

суттєві наукові та практичні результати, одержані здобувачем, викладено в 

загальних висновках та висвітлено в опублікованих працях.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях. Вивчення дисертаційної роботи та 

опублікованих наукових праць Єрьоменко Ольги Анатоліївни дає можливість 

зробити висновок, що публікації автора досить повно відображають основний 

зміст і положення дисертації, наукову новизну виконаного дослідження, рівень 

апробації наукових результатів, які всебічно обговорено на міжнародних й 

всеукраїнських конференціях

Основні положення та результати дослідження висвітлено в 36 

публікаціях, серед яких: 1 одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 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.

Ознайомлення за текстом автореферату дає підстави стверджувати, що за 

структурою та змістом він відповідає вимогам, що висуваються МОН України. 

У тексті автореферату повною мірою відображено основні положення, зміст, 

результати і висновки дослідження, здійсненого О. А. Єрьоменко. Зміст 

автореферату та основні положення дисертації є ідентичними.

Зауваження щодо змісту дисертацій. Позитивно оцінюючи здобутки 

автора, висловимо низку дискусійних положень до змісту роботи та деякі 

побажання:

1. На наш погляд, у дисертаційній роботі слід послуговуватись терміном 

«заклад освіти» замість «навчальний заклад» відповідно до чинного 

законодавства в галузі освіти.

2. У другому розділі подано обґрунтування теоретичних і методичних 

засад розроблення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління закладом освіти, в якому зокрема авторкою ґрунтовно розкрито зміст



ключових понять дослідження, так поняття «адаптація» розглянуто в контексті 

міждисциплінарних зв’язків, педагогічну адаптацію схарактеризовано як умову 

якісної підготовки магістрів. На наш погляд, у роботі доречно було більше уваги 

приділити тлумаченню сутності адаптивних процесів, про які постійно 

згадується в тексті дисертаційної роботи.

3. Відзначаючи достатньо глибоке обґрунтування методичних засад 

застосування адаптивних технологій у професійній підготовці магістрів з 

управління закладом освіти, представлення низки розроблених адаптивних 

технологій, що використовуються на різних освітніх рівнях, водночас уважаємо, 

що варто було б докладніше описати адаптивні технології саме професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти.

4. У розробленій авторкою моделі адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти (с.207 дисертації) 

структурний елемент «Суспільство» (охоплює: ринкові відносини, постійну 

змінюваність умов, соціальне замовлення) необхідно винести за межі 

концептуально-цільового блоку і загалом моделі, оскільки він не може бути до 

віднесений наукових здобутків дисертантки, а також чіткіше сформулювати 

мету.

5. У розділі 3 (п. 3.3) дисертації авторкою обґрунтовано можливості 

забезпечення результативності професійної підготовки магістрів з управління 

закладом освіти завдяки використанню адаптивних технологій та подано 

методичні розробки щодо реалізації адаптивності та персоніфікації в освітньому 

процесі. На наш погляд, робота значно виграла б , якби дисертантка зосередила 

свою увагу на тому, яким чином пропонується їхнє використання в освітньому 

процесі та схарактеризувала способи та прийоми адаптивної підготовки 

магістрів.

6. У підрозділі 4.1 О. А. Єрьоменко виокремлено організаційно- 

педагогічні умови забезпечення гнучкої та ефективної підготовки магістрів з 

управління закладом освіти, проте в тексті дисертації вони не отримали 

належного обґрунтування.
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7. У дисертаційній роботі представлено авторську ідею щодо 

адаптивного індивідуального сценарію освітньої діяльності магістранта та 

детально описано процес його створення, проте у авторефераті ця ідея не 

знайшла свого відображення. Авторка обмежилась лише визначенням поняття 

адаптивного індивідуального сценарію, що не дає повного уявлення про 

означений аспект дослідження.

Загалом висвітлені дискусійні положення й окремі побажання не є 

принциповими, не знижують загальної позитивної оцінки роботи та можуть бути 

опрацьованими у подальшій науковій роботі здобувачки.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Аналіз дисертаційної роботи, автореферату, опублікованих наукових праць дає 

підстави для висновку, що дисертація Ольги Анатоліївни Єрьоменко на тему 

«Теоретичні і методичні засади адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом» є завершеною, самостійно 

підготовленою науковою роботою, за актуальністю, глибиною, рівнем 

узагальнення, обсягом та повнотою викладу її основних результатів відповідає 

вимогам пп. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», які 

висуваються до докторських дисертацій, а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 -  теорія і 

методика професійної освіти.
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