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Становлення демократичної та правової української держави, 

інтеграція у європейське і світове співтовариство, створення нових ринкових 

відносин, переосмислення ролі і значимості освіти в Україні, модернізація 

управління освітою є неможливими без орієнтування на гуманістичні ідеї, 

утвердження людиноцентризму. Ключовим завданням реформи в освіті 

визнається подолання монополії держави на управління освітою та її 

закладами, зокрема закладами загальної середньої  освіти. Стає нагальною 

необхідність широкого залучення громадськості до управління їх розвитком. 

Не дивлячись на те, що проблема державно-громадського управління 

виступала предметом окремих досліджень і є ключовою для різних галузей 

суміжних наук, питання щодо державно-громадських засад управління 

розвитком загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) у регіоні майже не 

досліджене.  В умовах демократичного розвитку держави громадська думка 

стає своєрідним суспільним поштовхом, який дозволяє коригувати роботу 

ЗНЗ відповідно до освітніх потреб та інтересів більшості учасників 

навчально-виховного процесу, зокрема на регіональному рівні, а отже 

виникає нагальна необхідність у залученні громадськості та формуванні 

державно-громадського управління розвитком ЗНЗ у регіоні, спрямованого 

на прийняття узгоджених управлінських рішень. 

З огляду на це цілком виправданим видається прагнення 



В. В. Гончарука дослідити наукові підходи, принципи, зміст, форми, методи 

та технології державно-громадського управління розвитком загальноосвітніх 

навчальних закладів у регіоні; обґрунтувати теоретичні й методичні засади та 

експериментально перевірити модель системи державно-громадського 

управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні. 

Рецензоване дослідження відповідає державним нормативним 

документам про освіту в Україні, а тема дослідження обрана у відповідності з 

напрямами дослідницької діяльності кафедри менеджменту освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України (м. Київ) та кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України (протокол № 9 від 15 жовтня 2008 р.) та узгоджено рішенням 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (№ 1344 від 07 грудня 2010 р.). 

Обґрунтовуючи актуальність дослідження, В. В. Гончарук логічно 

вибудовує стратегію наукового пошуку, чітко визначає мету, об’єкт, предмет 

роботи, конкретизує їх у завданнях дослідження, виборі методів (С. 6-8). Поставлені 

завдання повністю відображають спрямованість наукового пошуку автора, 

розкривають проміжні результати дослідження та послідовність їх здобуття. 

Вдалою є структура дисертації, яка логічно, ґрунтовно, чітко 

відображає задум і концепцію проведеного дослідження. 

Особливу виваженість дослідник виявляє у першому розділі дисертації, 

коли аналізує наукові та історико-філософські аспекти управління розвитком 

освітніх систем, розкриває сутність державно-громадського управління 

розвитком загальноосвітніх навчальних закладів та стан його впровадження. 

В. В. Гончарук провів глибокий порівняльний аналіз ідей вітчизняних і 

зарубіжних учених щодо трактування ключових дефініцій: «управління», 

«державно-громадське управління», «державно-громадське управління 



розвитком ЗНЗ», на основі чого ним чітко визначено власну позицію 

стосовно цих понять. До наукової новизни результатів дослідження можна 

віднести те, що здобувачем обґрунтовано гуманістичний та демократичний 

напрями розвитку наукових та філософських поглядів на проблему 

управління розвитком освітніх систем, зокрема ЗНЗ, в історичній 

ретроспективі; теоретичні засади державно-громадського управління 

розвитком ЗНЗ у регіоні, які включили систему наукових підходів і 

принципів, функцій, форм, методів та технологій управління, що 

забезпечують прийняття узгоджених із громадськістю управлінських рішень.  

У другому розділі дисертаційної роботи досліджено концептуальне 

підґрунтя державно-громадського управління розвитком загальноосвітніх 

навчальних закладів, розкрито зміст та технології державно-громадського 

управління розвитком  загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні. 

В. В. Гончарук уточнив зміст державно-громадського управління розвитком 

ЗНЗ у регіоні як одного з видів управління соціально-педагогічними 

системами, суб’єктом якого є інтегрована діяльність на рівні органу 

публічної влади (державного управління та місцевого самоврядування), 

інститутів управління освітою, громадськості та бізнесу, об’єктом яких є 

взаємодія з метою розвитку ЗНЗ, що можна віднести до наукової новизни 

одержаних результатів дослідження.  

Дослідником вперше розроблено й науково обґрунтовано модель 

системи державно-громадського управління розвитком ЗНЗ у регіоні, яка 

включає цільову, теоретико-методологічну, змістову, організаційно-

структурну, процесуальну та результативну складові, що ґрунтуються на: 

системно-синергетичному, антропосоціальному, громадсько-орієнтованому 

наукових підходах до сучасних теорій та концепцій освітнього, адаптивного, 

інноваційного, інформаційного менеджменту; принципах демократичного 

управління, таких як колегіальність, виборність, транспарентність; змісті та 

технологіях управління, які суттєво відрізняються від адміністративних тим, 

що сприяють залученню громадськості до прийняття управлінських рішень з 



метою активізації процесів самоорганізації та самоуправління, забезпечення 

оптимального результату розвитку і саморозвитку учнів. 

Логічним продовженням роботи є третій розділ, у якому автором 

висвітлено організацію і проведення експериментальної роботи щодо 

застосування розробленої моделі системи державно-громадського управління 

розвитком ЗНЗ на регіональному рівні. 

 Модель системи державно-громадського управління ЗНЗ у регіоні 

розроблено й апробовано на базі експериментальних регіонів (м. Новоград-

Волинський, м. Баранівка Житомирської області). Етапи запровадження 

моделі включали проведення відповідних організаційних, методичних та 

управлінських заходів, визначених методикою експерименту. Дисертант 

розробив діагностики, провів незалежне вивчення думок респондентів, 

узагальнив отримані результати, на підґрунті чого були сформульовані 

висновки та надані змістовні рекомендації. 

Порівняльний аналіз результатів апробації моделі системи державно-

громадського управління ЗНЗ у регіоні засвідчив динаміку позитивних змін 

по кожному показнику. 

Для практичного впровадження моделі системи державно-

громадського управління ЗНЗ у регіоні розроблено методичні рекомендації, 

які включають: програму навчального семінару для членів державно-

громадської ради з питань освіти; перелік необхідних інформаційних заходів, 

що передбачають висвітлення процесів управління ЗНЗ у регіоні; створення 

умов для проведення моніторингу управління ЗНЗ у регіоні з числа 

представників громадськості на базі методичного центрі відділу освіти; 

комплексу інформаційно-пропагандистських заходів для широкого 

інформування громади щодо наявних процесів демократизації управління 

ЗНЗ та залучення представників громадськості до прийняття управлінських 

рішень. 

Викладення матеріалу  доповнюється 6 додатками на 16 сторінках. 

Практичне значення одержаних результатів власне й полягає у розробці 



навчально-методичних рекомендацій щодо запровадження моделі системи 

державно-громадського управління розвитком ЗНЗ у регіоні для різних 

регіональних рівнів та навчально-методичних матеріалів з відповідної 

підготовки керівників ЗНЗ для роботи в регіоні. 

Вірогідність отриманих результатів зумовлена ґрунтовним аналізом 

значного обсягу інформаційних джерел (224); доцільно обраними й 

використаними методами дослідження, репрезентативністю вибірки; 

підтверджена достатньо представницькою апробацією на наукових 

конференціях різного рівня, у науково-популярних педагогічних виданнях. 

Результати й основні положення дисертації висвітлено у 8 публікаціях, 

з них 6 – у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в закордонному 

виданні, 1 стаття у матеріалах Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною  участю. 

Зміст дослідження характеризується науковим стилем викладання. 

Текст дисертації, основні положення виважені, кожний підрозділ містить 

логічні міркування й узагальнення, висновки достатньо обґрунтовані. 

Наведені у роботі загальні висновки є чіткими, конкретними й 

переконливими. Загальний обсяг основного тексту дисертації відповідає 

вимогам до написання кандидатських дисертацій. 

Результати дослідження дають підстави вважати, що вихідна 

методологія є правильною, визначені завдання реалізовано, мету досягнуто. 

Вище зазначене дозволяє стверджувати, що представлена дисертаційна 

робота В. В. Гончарука є самостійним, завершеним науковим дослідженням, 

результати якого мають важливе теоретичне і практичне значення для 

розв’язання завдань управління розвитком загальноосвітніх навчальних 

закладів у регіоні на державно-громадських засадах. 

Автореферат достатньо повно відображає основні положення 

дисертації, оформлений згідно з вимогами до дисертаційних робіт, поданих 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 

Позитивно оцінюючи дисертацію Віктора Васильовича Гончарука, 



вважаємо за доцільне висловити окремі міркування, що виникли в процесі 

рецензування дисертації й вимагають окремих уточнень і пояснення. 

1. Першим завданням Вашого дослідження є «здійснення аналізу 

наукових та філософських поглядів на проблему управління загальноосвітніх 

навчальних закладів як структурних елементів освітньої системи в історичній 

ретроспективі» (С. 6). Уточніть, будь ласка, чому саме серед різних наукових 

поглядів ви акцентуєте увагу на  філософських? І на яких саме?  

2. Серед ключових слів Вашої дисертації  є поняття «регіон». Прошу 

його уточнити. 

3. Ви стверджуєте, що розроблена Вами модель системи державно-

громадського управління розвитком ЗНЗ у регіоні сприяла підвищенню 

основних показників діяльності експериментальних закладів освіти. Назвіть 

за рахунок чого  відбулися такі зміни? 

4. Аналізуючи запропоновану Вами модель  державно-громадського 

управління (розділ 2, С.101-105), зазначаю, що  її особливістю, на мій погляд,  

є організаційно-структурна складова, в якій до існуючих органів 

самоврядування Ви додаєте ще одну – державно-громадську Раду з питань 

освіти в регіоні, створену при голові ради. Звідки у Вас така впевненість, що 

ця рада буде працювати ефективно? Чи вистачатиме громадськості 

активності, незалежності, фаховості?  

Водночас уважаємо, що вказані зауваження та побажання мають 

дискусійний характер та не знижують загальної позитивної оцінки 

дослідження В. В. Гончарука. 

На основі вивчення представленої роботи можна дійти висновку, що 

дисертація є самостійним і завершеним науковим педагогічним 

дослідженням. Зроблені автором теоретичні висновки і практичні 

рекомендації достатньо аргументовані, мають позитивне значення для 

розвитку педагогічної науки. 

Загальний висновок. Підсумовуючи вище зазначене, наголошуємо, 

що   дисертаційне   дослідження   «Державно-громадські   засади   управління  



розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні» теоретично і 

методологічно обґрунтовано, має безперечну наукову новизну, теоретичну і 

практичну значущість, є завершеним самостійним дослідженням, повністю 

відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 (зі 

змінами, внесеними згідно постанови кабінету Міністрів України за № 656 

від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015), а її автор Віктор Васильович 

Гончарук заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 - теорія та методика управління 

освітою. 

Офіційний опонент:  

кандидат педагогічних наук,  

професор, професор кафедри  

наукових основ управління і психології 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди
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