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1. Керівник НДР: доктор педагогічних наук, доцент професор кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту Кірдан О.Л.  

2. Номер державної реєстрації НДР: 0116U000116 

3. Найменування закладу вищої освіти: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

4. Терміни виконання етапу:  01.01.2018 – 31.12.2018 р. 

5. Короткий зміст проекту: Метою виконання наукової теми є проведення 

системних та цілісних досліджень з проблеми теорії, історії та практики 

управління закладами освіти, забезпечення керівників закладів освіти сучасною 

науковою інформацією та дидактичними матеріалами; організація науково-

практичних конференцій, семінарів, дискусій, діалогів, тренінгів; координація 

наукової праці та обміну досвідом  керівників закладів освіти та магістрантів 

спеціальності «Управління закладом освіти», студентів, здобувачів, аспірантів, 

докторантів, обмін результатами наукової роботи.   

У результаті виконання теми буде здійснено підготовку та оприлюднення 

результатів дослідницької роботи: видання монографій та посібників;  захист 

магістерських випускних кваліфікаційних робіт, кандидатських і докторських 

дисертацій та ін. 

6. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу  

Системно досліджено теорію і практику управління вищими навчальними 

закладами на українських землях Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.; 

обґрунтовано теоретико-методологічні засади та визначено категорійно-

понятттєвий апарат. Здійснено історіографічний аналіз досліджуваної проблеми. 

Виокремлено основні періоди розвитку теорії і практики управління вищими 

навчальними закладами на українських землях у XIX – на початку ХХ ст., 

схарактеризовано особливості та виявлено провідні тенденції кожного періоду. 

Проаналізовано нормативно-правове забезпечення управління вищими 

навчальними закладами на українських землях Російської імперії у зазначений 

проміжок часу. Досліджено трансформацію системи управління вищими 

навчальними закладами заявленого історичного періоду на державному, 

регіональному та інституційному рівнях. Схарактеризовано та узагальнено 

погляди вчених, педагогів, управлінців, громадських діячів на проблему 



управління вищими навчальними закладами. Актуалізовано конструктивний 

досвід управління вищими навчальними закладами на українських землях ХІХ – 

початку ХХ ст. й окреслено напрями його творчого використання у сучасних 

умовах. 

Під час виконання теми у 2017 р. захищено 4 дисертаційні роботи, з яких: 

дисертаційна робота Кірдан О.Л. на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіки та історія 

педагогіки на тему: «Теорія і практика управління вищими навчальними 

закладами України (ХІХ – початок ХХ століття)»; 

3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіки та історія 

педагогіки, а саме: 

Шелепко Г.А. «Становлення та розвиток системи управління середніми 

навчальними закладами України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» 

(захист 29.11.2017 р.); 

Кудла М.В. «Організаційно-педагогічні засади управління початковими 

школами в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття» (захист 

30.11.2017 р.);  

Герасименко О.В. «Організаційно-педагогічні засади діяльності 

попечительських рад у навчальних закладах України (ХІХ – початок ХХ 

століття» (захист 19.12.2017 р.).   

7. Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом   

У процесі наукової роботи з проблеми вперше проаналізовано та 

обґрунтовано періодизацію розвитку змісту й форм контролю, проведення 

екзаменів у школах України залежно від історичних умов: І період ‒ імперський 

(перша половина ХІХ ст. ‒ початок ХХ ст. (до 1917 р.); ІІ період ‒ радянський 

(початок ХХ ст. ‒ кінець ХХ ст. (до 1991 р.) ‒ (І етап: початок ХХ ст. ‒ І половина 

ХХ ст. (1917–1949 рр.); ІІ етап: ІІ половина ХХ ст. (1950– 1960 рр.)); ІІІ етап ‒ 

кінець ХХ ст. (1970–1980-і рр.); ІІІ період ‒ сучасний (з 1991 р. по 2017 р.); 

розкрито зміст та особливості організації й форм проведення екзаменів на різних 

етапах історії розвитку шкіл України, що дало можливість відстежити цілісний 

екзаменаційний процес з періоду узаконеного започаткування їх; визначено 

прогностичні тенденції контролю та оцінки знань в контексті сучасних вимог до 

якості загальної середньої освіти. 

8. Відмінні риси і перевага отриманих результатів. У зв’язку з тим, що 

наукова робота охоплює дослідження проблем теорії, історії та практики 

управління вітчизняними закладами освіти, порівняльна характеристика 

отриманих результатів із вітчизняними та зарубіжними аналогами не 

передбачена.   



9. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи  

№  
з/п  

Показники  

Заплановано  
(відповідно 
до проекту),  

одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 
виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:       
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:       

- Scopus       
- Web of Science       
- Index Copernicus  1 1 100 

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 
Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  

   

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  
1 1 100 

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**  
   

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 
виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

16 16 100 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)  
2 2 100 

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах  
   

1.7.  Підручники, навчальні посібники України     
1.8.  Словники, довідники     
2.  Підготовка наукових кадрів:     
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР     
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР  1 1 100 
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:  
   

3.1.  Отримано патентів України     
3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір      
3.3.  Отримано патентів інших держав      
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні 

 НДР  (штатних одиниць/осіб):  
    

4.1.  Студентів    -   
4.2.  Молодих учених та аспірантів    -   

  
* Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на 

Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування 
Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. 
за № 148/31600.  

10. Перелік виконавців  

До складу дослідників проблеми входять 5 науково-педагогічних працівників, з 

них: 1 доктор педагогічних наук, професор Коберник О.М., 1 доктор 

педагогічних наук, доцент Кірдан О.Л., 1 кандидат педагогічних наук, доцент 

Гагарін М.І., 2 кандидати педагогічних наук, старші викладачі Кудла М.В., 

Прищепа С.М.  
 



11. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, 

словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані 

заявки та отримані патенти; теми захищених дисертацій.  

 

У 2018 р. захищено дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіки та 

історія педагогіки Фещенко О.В. «Екзамен як педагогічне явище у навчально-

виховному процесі вітчизняної загальноосвітньої школи» (захист 3.10.2018 р.). 

У межах кафедральної теми виконують випускні кваліфікаційні роботи 

магістранти освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти» 

факультету соціальної та психологічної освіти.  

22 травня 2018 р. проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика» та опубліковано 

збірник тез доповідей (у двох частинах). 

1. Професійна підготовка майбутніх менеджерів на основі 

компетентнісного підходу: кол. монографія / за заг. ред. О. М. Коберника. – 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 330 с. 

2. Кудла М. В. Управління початковими школами України в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття: теорія, історія, практика: монографія / 

М. Кудла; МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла 

Тичини. – Умань : Візаві, 2018. – 222 с.  

3. Кірдан О.Л. Організаційні передумови розвитку вищої освіти в Україні у 

XVIII столітті / О.Л. Кірдан // Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. – № 2 (61) травень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 2018. – С. 137–143.  

4. Кірдан О.Л. Управління закладами вищої освіти України у 1900-1917 рр. 

(за архівними джерелами)/ О.Л. Кірдан // Український вимір. Міжнародний 

збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та 

діаспори. – Чернігів, 2018. – С. 138–143.  

5. Кірдан О. Л. Складники управлінської компетентності керівника закладу 

вищої освіти / О.Л. Кірдан // Модернізація освітнього середовища: проблеми та 

перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Умань, 16–17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-

української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. 

Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 194-

195.  

6. Кірдан О.Л. The theory of higher educational institutions management in 

Ukraine (XIX – beginning of XX century) /О.Л. Кірдан //  Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : 



матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10 квітня 

2018 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С.Сковороди. – Харків : «Стиль-Издат», 

2018. – С. 32–35.  

7. Кірдан О.Л. Внутрішня система забезпечення якості освітньої програми 

закладом вищої освіти у контексті принципів вдосконалення навчання та 

викладання / О.Л. Кірдан // Збірник тез ІІ Міжнародної наукової Інтернет 

конференції «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» (26-27 

квітня 2018 р. м. Київ) / Укладач Н.В. Пазюра. Київ: Альфа-ПІК, 2018 - C. 35-37. 

8. Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Компетентнісний підхід як основа управління 

якістю вищої освіти / О.Л. Кірдан, О.П. Кірдан // Актуальні проблеми сучасної 

психодидактики : філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали 

Другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 20-21 квітня 2018 

року  // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-

дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. 

Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 61-62.  

9. Кірдан О.Л. Джерельна база дослідження проблеми управління 

закладами вищої освіти України (1991–2017) / О.Л. Кірдан // Джерела та 

історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991– 

2017) : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., 

Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. –  С. 14-15.  

10. Кірдан О.Л. Педагогічна система В. О. Сухомлинського у науковому 

доробку вітчизняних учених / О.Л. Кірдан //Гуманна педагогіка у процесі 

особистісного розвитку дитини (Лицар гуманної педагогіки – Василь 

Олександрович Сухомлинський) : матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару (м. Умань, 21 лютого 2018 р.) / ред. кол.: Коберник О.М., 

Кравченко О.О., Ткачук Л.В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018 . – С. 27 – 29.  

11. Кірдан О.Л. Технологічні аспекти формування магістерської освітньо-

професійної програми «Управління навчальним  закладом» на засадах 

компетентнісного підходу / О.Л. Кірдан // Підготовка управлінських кадрів в 

контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р) / Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 22-23 березня 2018 р. – 

Херсон: ХДУ, 2018. – С. 191–194. (0,2 др. арк) 

12. Кірдан О.Л. Україноцентричність та патріотизм – пріоритетні напрями 

гуманітарної політики та чинники консолідації суспільства / О.Л. Кірдан// 

Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу : зб. 

матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 15-16 березня 2018 р. – К. : 

“Міленіум”, 2018. – С 176-178. (0,2 др. арк) 

13. Кірдан О.Л. Критерії ефективності управлінської діяльності керівника 



закладу вищої освіти / О.Л. Кірдан// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Управління закладами світи на засадах акмеологічного 
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