1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

ТОВКАНЕЦЬ ОКСАНА СЕРГІЇВНА
УДК 378: [091.12:005.591.3]:373.3(043.3)
ДИСЕРТАЦІЯ
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Подається на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
________ / О.С. Товканець/
(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий консультант:
Лук’янова Лариса Борисівна
доктор педагогічних наук, професор
член-кореспондент НАПН України
Київ-2020

2

АНОТАЦІЯ
Товканець О.С. Системи підготовки фахівців з менеджменту освіти в
центральноєвропейських країнах (друга половина ХХ – початок ХХІ
століття). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київ,
2020.
У дисертації здійснено цілісний аналіз проблеми професійної підготовки
фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах (Болгарія,
Словаччина,

Словенія,

Чехія),

виокремлено

методологічні

підходи,

схарактеризовано зовнішні і внутрішні чинники формування змісту професійної
підготовки таких фахівців, на основі яких виокремлено особливості і тенденції
професійного розвитку фахівців з менеджменту освіти.
Обґрунтовано основні етапи розвитку професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах в другій половині ХХ –
на початку ХХІ століття; проаналізовано науково-методичний супровід
професійного розвитку фахівців з менеджменту освіти, схарактеризовано зміст
освітніх програм в системі формальної, неформальної освіти та освіти дорослих
в Болгарії, Словаччині, Словенії, Чехії, представлено концептуальну модель
професійної

підготовки

фахівців

з

менеджменту

освіти

в

центральноєвропейських країнах, розглянуто й обґрунтовано стратегію розвитку
професійної підготовки в європейському освітньому просторі та перспективні
напрями впровадження конструктивних ідей досвіду центральноєвропейських
країн у вітчизняну практику професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти, здійснено прогностичне обґрунтування професійного розвитку фахівців з
менеджменту освіти та розроблено науково- методичні рекомендації для системи
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації й професійного розвитку
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фахівців з менеджменту освіти в Україні з урахуванням прогресивних ідей
центральноєвропейських країн.
Представлено професійну підготовку фахівців з менеджменту освіти в
центральноєвропейських країнах як цілісну систему науково обґрунтованих
педагогічних дій і заходів, змодельованої з урахуванням концептуальних
засад професійної підготовки і специфіки економічних та соціокультурних умов
розвитку системи управління освітою, побудованою на засадах інтеграції.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
–

вперше у вітчизняній педагогічній науці на основі компетентнісного,

аксіологічного,

синергетичного,

андрагогічного,

середовищного

підходів

здійснено цілісний аналіз проблеми підготовки фахівців з менеджменту освіти в
центральноєвропейських країнах (Болгарія, Словенія, Словаччина, Чехія);
обґрунтовано вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на розвиток
менеджменту

освіти;

схарактеризовано системи

управління

освітою в

центральноєвропейських країнах на регіональному та національному рівнях;
виявлено сутність інтеграційних процесів у сучасному європейському освіті як
процесу міжкультурної взаємодії фахівців в освіті, в результаті якого
відбувається становлення нової якості «європейського виміру в освіті», що
характеризується параметрами загальноєвропейських цінностей; здійснено
порівняльно-педагогічний аналіз систем підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країнах; спроектовано концепцію та освітню
програму за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація
«Менеджмент освіти»; обґрунтовано перспективні напрями впровадження
інноваційних ідей досвіду центральноєвропейських країн з підготовки фахівців з
менеджменту освіти у вітчизняну практику вищої й неперервної освіти, освіту
дорослих.
Автор описує теоретичні підходи та методологічні принципи професійної
підготовки фахівців з менеджменту освіти, розкриває її як міждисциплінарну
наукову проблему, аналізує такі основні поняття дослідження, як «менеджмент
освіти», «фахівець з менеджменту освіти», «система професійної підготовки
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фахівців з менеджменту освіти». Формулює визначення фахівця з менеджменту
освіти

як лідера, здатного вести за собою колектив, освіченого педагога з

високою моральною культурою, носія культури, організатора професійної
діяльності та взаємодії з колегами, основу діяльності якого становить управління
організацією та керівництво освітніми процесами.
На основі

аналізу бібліографічних джерел автор виокремлює

основні акценти досліджуваної проблеми: освітнє лідерства та розподілене
керівництва як концепції менеджменту освіти, удосконалення професійної
компетентності майбутніх керівників освітніх установ та вивчення системи
контролю і оцінювання педагогічної діяльності як аспекту менеджерської
діяльності в освіті
Обгрунтовано, що в європейських країнах історично сформувалася
відносна спільність систем освіти, яку можна репрезентувати як визнання і
забезпечення загальних основ філософських принципів освіти (принцип рівності
і свободи), ліберальної ідеології, в основі якої загальноприйняті цінності;
визнання прав людини, зокрема права на освіту для всіх, яке передбачає зв’язок
рівності, обов’язковості і безоплатності освіти як компонентів демократичного
устрою суспільства; визнання освіти як цінності для суспільного розвитку,
введення обов’язкової освіти для всіх і продовження термінів обов’язкової
освіти.
Доведено, що освітня політика центральноєвропейських країн стимулює
міжкультурну взаємодію в сфері освіти, в яку залучені різні дійові особи –
державні діячі, чиновники, вчителі, викладачі вузів, адміністратори навчальних
закладів, дослідники, учні, батьки, офіційні особи і широка громадськість,
розширюючи таким чином громадянам європейських країн доступ до якісної
освіти, що відповідає викликам постіндустріального суспільства.
Виявлено особливості систем освіти, які полягають у певній централізації
системи управління, представленій трьома основними адміністративними
рівнями у центральноєвропейських країнах: центральним, регіональним і
шкільним рівнем.
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Встановлено,

що

керівними

настановами

управлінської

освітньої

політики у європейських країнах на початку ХХІ ст. є :конкретизація вимог
щодо якості освіти з урахуванням ролі школи, вчителя у розвитку учнів;
підтримка процесів спільного прийняття рішень, що базуються на довірі, діалозі,
відповідальності усіх зацікавлених сторін; розвиток освітніх установ, діяльність
яких спрямована на створення умов для постійного розвитку; актуалізація
політики

підтримки

лідерства

(визнання

вчителів,

шкільних керівників

ключовими агентами змін, фінансування систем підготовки лідерів, управлінців
освітньої сфери, стимулювання і мотивування подальшого розвитку задля
забезпечення високої якості викладання та навчання); формування політики
рекомендаційного і консультаційного стилю в управлінні, спрямованих на
підтримку співпраці, встановлення зворотного зв’язку і розвиток професійної
(педагогічної) культури.
Визначено стратегічні завдання модернізації європейської освіти та їх
вплив на підготовку фахівців з менеджменту освіти на початку ХХІ ст.,
провідними серед яких можна вважати просування наукового партнерства і
посилення взаємодії освіти, бізнесу, науки та інновацій, підтримка проектів з
розробки освітніх інноваційних технологій; гарантування підтримка випускників
щодо розвитку творчих здібностей, інновацій та підприємництва; забезпечення
пріоритету розвитку наукових знань; навчання управління освітніми процесами
через програми мобільності студентів і викладачів; підтримка неформальної
освіти; спрямованість на стимулювання інвестицій приватного сектору у сферу
науки, освіти і технологічного розвитку.
Обґрунтовано компоненти систем підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країнах: мета, соціальна місія, принципи,
освітні рівні, типи навчальних закладів, контроль і оцінювання забезпечення
якості вищої освіти, стратегії розвитку і управління.
Проаналізовано освітні програми підготовки фахівців з менеджменту
освіти 17 провідних навчальних закладів центральноєвропейських країн, що
засвідчило

забезпечення

змісту

підготовки

на

основі

дисциплін
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загальнотеоретичного менеджерського циклу, дисциплін щодо управління
педагогічним процесом та управління персоналом, правових дисциплін,
дисциплін економічного спрямування, загальнонаукового циклу і циклу
загальної професійної підготовки тощо. При формуванні освітніх програм
підготовки в університетах та вищих школах центральноєвропейських країн
основна увага приділяється компетентнісному підходу для формування у
студента професійних компетенцій за всім спектром професійних завдань, що
виконуються ними як фахівцями в їх професійній діяльності. Передусім це
стосується застосування інструментів демократичного врядування у сферах
освітнього управління, здатність проводити бюджетну, фінансову, зокрема
податкову політику на основі процесів глобалізації та європеїзації, технологій
управління людськими ресурсами, вміння проводити професійний освітній і
управлінський аналіз та застосовувати його результати в управлінській
діяльності, здійснення прогнозування розвитку освітньої установи та вироблення
відповідних проектів і програм, що надає можливість забезпечувати вирішення
протиріччя між вимогами до якості освіти, які пред’являються державою,
суспільством, роботодавцем і освітніми результатами.
Виявлено, що зміст професійної підготовки фахівця з менеджменту освіти
обумовлюється структурою його професійної компетентності, що відтворюється
у єдності її технологічної, професійно-розвивальної та креативної складових і
забезпечується особистісно орієнтованим педагогічним процесом та його
адекватним технологічним забезпеченням.
Підготовка фахівців з менеджменту освіти є різноаспектною, а освітні
програми

–

широкого

адміністративне

спектру

управління»,

(«Освітній
«Освітній

менеджмент»,
менеджмент»,

«Економіка

і

«Лідерство

і

організаційний розвиток», «Управління в освіті», «Педагогічна теорія і
управління»,

«Педагогічний

менеджмент»,

«Управління

службами

і

організаціями неформальної освіти», «Управління знаннями», «Державне
управління і регіональний розвиток», «Менеджмент і лідерство в освіті»,
«Управління і основи менеджменту», «Інноваційні маркетингові стратегії і
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брендинг», «Організація і управління персоналом і системами освіти»,
«Альтернативне вирішення спорів», «Персональний і організаційний консалтинг
в освіті», «Освітня політика», «Підготовка директорів шкіл і освітніх установ»,
«Менеджмент
інформаційні

освіти:

маркетинг

технології»,

управління»,

«Менеджмент

освіти:

«Менеджмент
мотивація

і

освіти:
розвиток

працівників у школі», «Менеджмент освіти: тайм-менеджент»).
На

основі

документальних

джерел

обґрунтовано

актуальність

застосування ІКТ у професійній підготовці на початку ХХІ ст. та визначено
перспективи розвитку інформаційних компетенції фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країнах.
Ключові слова: фахівці з менеджменту освіти, система підготовки,
менеджмент освіти, професійна підготовка, вища освіта.
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5.

Товканець, О. (2019). Інноваційні методи розвитку лідерства в

освітніх установах. Педагогічний альманах. Випуск 43, 3-37.
6.

Товканець, О. (2019). Тренінгові технології у професійній

підготовці майбутніх магістрів з педагогічної освіти – фахівців з
менеджменту

освіти.

Науковий

вісник

Мукачівського

державного

університет. Серія: Педагогіка та психологія, 1(9), 117–122.
7.

Товканець,

О.

(2019).

Дидактичні

аспекти

підготовки

майбутнього вчителя початкової школи у європейській вищій освіті.
Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Педагогіка. Соціальна робота, 1(45), 200–204.

Серія:
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Товканець, О. (2018). Підготовка фахівців з менеджменту

8.

освіти як об’єкт педагогічних досліджень в європейських країнах. Вісник
Львівського національного університету, 33, 227–237.
Товканець, О. (2018).

9.

менеджменті.

Концепція лідерства в освітньому

Науковий вісник Мукачівського державногоуніверситету.

Серія: Педагогіка та психологія, 2 (8), 39–43.
Товканець, О. (2018). Психологічні засади управлінської

10.
культури

педагога.

Науковий

вісник

Ужгородського

національного

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 1 (42), 246–250.
11.

Товканець,

О.

(2018).

Стратегічні

напрями

розвитку

інформаційно-комунікаційних технологій у вищій європейській школі на
початку ХХІ століття. Інформаційні технології і засоби навчання, 4(66), 14–
23.
12.

Товканець,

О.

(2017).

Методи

і

прийоми

реалізації

управлінської дії в освітньому менеджменті. Теоретико-методичні проблеми
виховання дітей та учнівської молоді. Тематичний випуск «Вища освіта
України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 21.
– Кн.3. – Том ІV (78), 190–200.
13.

Товканець, О. (2018). Освітній менеджмент як філософія

соціального управління. Наукові записки. Випуск 167. Серія: Педагогічні
науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка), 98–102.
14.

Tovkanets, Oksana. (2018). Formation of management culture of

the head of an educational institution: Dialogue technologies and moral
guidelines. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. XXXVII, z. 2. S.127–137.
15.

Товканець, О. (2017). Pedagogical competency and professional

readiness of educational manager in european higher school. Науковий вісник
Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія, 2
(6), 215–218.
16.

Товканець,

О.

(2017).

Стратегічні

завдання

розвитку

європейської професійної освіти на початку ХХІ століття. Науковий вісник

10

Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна
робота, 249–252.
17.

Товканець,

О.

(2017).

Пріоритетні

напрями

розвитку

професійної освіти у вищій школі Болгарії. Молодь і ринок, 10 (153), 107–
113.
18.

Товканець, О. (2017). Педагогічний аналіз змісту підготовки

фахівців з освітнього менеджменту в чеських університетах. Педагогічний
альманах: збірник наукових праць, 35, 224–231.
19.

Товканець, О. (2017). Особливості професійної підготовки у

вищій школі Словенії.

Науковий вісник Мукачівського державного

університету. Серія: Педагогіка та психологія, 1 (5), 185–189.
20.

Tovkanets, О. (2017). Forming professional competency of

education manageresin Central Europe countries. Порівняльна професійна
педагогіка. Т.7, 1, 71–76.
21.

Товканець,

О.

(2017).

Теоретичні аспекти педагогічного

моделювання професійної підготовки менеджерів освіти. Science and
Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,V (53), 49–52.
22.

Товканець, О. (2017). Competence basedapproachinpreparingthe

high school education managers of Ukraine. Scientific Letters of Academic Society
of Michal Baludansky, 5(3), 88–90.
23.
керівників

Товканець, О. (2017). Удосконалення професійної підготовки
освітніх

установ

в

європейських

країнах.

Edukacija

zawodowaiustawiczna, 2, 559–572.
24.

Товканець, О. (2016). Проблема професійного удосконалення

керівників освітніх установ в діяльності міжнародних організацій. Науковий
вісник Мукачівського державного університету, 2 (4), 187–192.
25.
формування

Товканець,

О.

європейської

(2016).

Менеджмент

освітньої

стратегії.

освіти

в

Науковий

політиці
вісник

Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна
робота, 39 (2), 257 – 262.
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26.

Товканець, О. (2016). Управління якістю освітніх послуг у

змісті підготовки менеджерів освіти на початку ХХІ століття. Наукові
записки Бердянського державного університету.Серія: Педагогічні науки, 2,
258–263.
27.

Товканець, О. (2016). Педагогічні технології у формуванні

управлінських

компетенцій

персоналу

освітніхустанов

у

центральноєвропейських країнах. Вісник Черкаського університету, Серія:
Педагогічні науки, 12, 117–124.
28.

Товканець, О. (2016). Міжнародні нормативно-правові акти та

їх вплив на підготовку фахівців з освітнього менеджменту в європейській
вищій школі. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник
наукових праць, 1 (12), 93–103.
29.

Товканець, О. (2016). Управління освітою та освітніми

процесами: аналітичний екскурс наукових підходів. Науковий вісник
Мукачівського державного університету Серія: Педагогіка та психологія, 1
(3), 35–39.
30.

Товканець,

О.

(2016).

Проблема

підготовки

фахівців

з

менеджменту освіти у сучасній психолого-педагогічній літературі. Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка.
Соціальна робота, 38, 293–297.
31.
діяльності

Товканець, О. (2015). Методологічні аспекти професійної
педагога

вищої

школи.

Науковий

вісник

Ужгородського

національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 36, 175–
177.
32.

Товканець,

О.

(2015).

Теоретичні

аспекти

освітнього

менеджменту вищого навчального закладу. Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота,32, 195–
197.
33.

Товканець, О. Товканець Г.В. (2014). Вплив міжнародних

програм на інноваційний розвиток

вищої освіти в Чехії і Словаччині.
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Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник
наукових праць, 40, 387–394.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

34.

Товканець, О. (2020). Аналіз освітніх потреб як умова

ефективності підвищення кваліфікації педагогічного персоналу закладів
дошкільної освіти. Управління соціально-економічними трансформаціями
господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІІ
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Мукачево, 6-7
квітня 2020 р.). Мукачево: МДУ. С. 330–332.
35.

Товканець, О. (2019). Сучасні орієнтири менеджменту освіти в

Україні. Розвиток життєвої

компетентності особистості в умовах

освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри:
матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Скадовськ,
19-21 червня, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 264–268.
36.

Товканець,

О.

(2019).

Соціально-педагогічні

умови

інтенсифікації освітнього процесу у вищій школі. Управління соціальноекономічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики:
збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 1819 квітня. Мукачево, МДУ, 352–353.
37.

Товканець, О. (2019). Освітні пріоритети європейської стратегії

розвитку. Тhe Modern Foundation for Human Development: Conference
Proceedings: ІІІ International Scientific Conference EconomyandSociety, Leipzig,
April26,.Leipzig, Germany, Baltija Publishing, 65–67.
38.

Tovkanets, А. ,Tovkanets О. (2019). Cross-border cooperation

between Ukraine and Slovakia and its role in development uropean education.
Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové

13

perspektívy: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
organizovanou Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri
príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov, 483 –
491.
Товканець, О. (2018). Принципи і завдання впровадження

39.

інформаційно-комунікаційних технологій у європейській вищій школі.
Освіта

і

формування

конкурентоспроможності

фахівців

в

умовах

євроінтеграції: збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції, м.Мукачево, 25-26 жовтня, Мукачево,
Вид-во МДУ, 388–390.
40.

Товканець,

О.

(2018).

Соціально-педагогічні

засади

професійної діяльності в освітньому менеджменті.Актуальні проблеми
сучасної соціології та соціальної роботи та професійної підготовки
фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та
повідомлень міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород, 14
вересня. Ужгород: РІК-У,113–114.
41.

Товканець, О. (2018). Ергономічний підхід в організації

діяльності сучасного освітнього закладу. Europejskanauka XXI powieka:
materialy XIV miеdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Przemysl, 0715 maja 2018/ Volume 5, Przemysl: Nauka i studia,46–50.
42.

Товканець,

О.

(2018).

Управлінські

якості

педагога

у

професійній діяльності. Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах
поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез ІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції, м.Мукачево, 17-18 травня, Мукачево, Видво МДУ, 203–204.
43.

Товканець, О. (2018). Система управління як пріоритет

освітньої політики

в європейських країнах. Розвиток порівняльної

професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних
процесів: матеріали VІI міжнародного науково-методологічного семінару,
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Київ-Хмельницький, 17 травня, Київ-Хмельницький: Термінова поліграфія,
54 56.
44.

Товканець, О. (2018). Вплив психологічної установки на

формування професійної культури педагога. Актуальні проблеми початкової
освіти та інклюзивного навчання:збірник тез ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції, Львів, 3-4 травня. Львів: ЛНУ імені Івана
Франка,102–104.
45.

Товканець, О. (2018). Розвиток лідерства як умова ефективності

управління змінами в освітній установі. Вища освіта: удосконалення якості
підготовки фахівців: збірник тез ІІ Міжнародної наукової Інтернетконференції, Київ, 26-27 квітня. Київ: Альфа-ПІК, 50–53.
46.

Товканець,

О.

(2017).

Соціальнеконсультування

управліннізагальноосвітньоюустановою.

Освіта

і

в

формування

конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез за
матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 2627 жовтня Мукачево: Вид-во МДУ, 406–407.
47.

Товканець, О. (2017). Професійна готовність педагога до

правозахисної діяльності в умовах освітнього середовища. Соціальноправовий захист населення в умовах воєнних конфліктів та терористичних
загроз: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науковопрактичної конференції, м. Ужгород, 22 вересня. Ужгород: ПП Роман О.І.,
92– 93.
48.

Товканець, О. (2017). Підготовка менеджерів освіти у вищих

навчальних закладах європейських країн. Prospectsofworldscience – 2017:
materials XІІІ international scientific and practical conference, juli 30- august 7,
Sheffield. Volume 3: Sheffield. Sciense and Education LTD, 33–36.
49.

Товканець,

О.

(2017).

Пріоритети

європейського

співробітництва в галузі освіти і професійної підготовки. Розвиток
порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних

процесів:

матеріали

VІ

міжнародного

науково-

15

методологічного семінару,м. Київ – Хмельницький, 18 травня, Київ–
Хмельницький: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України, 69–72.
50.

Товканець, О. (2017). Управлінська компетентність в контексті

професійної підготовки менеджерів освіти в європейських країнах.
Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики: збірник тез
доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 22-23
березня, Мукачево: Видавничий центр МДУ, 403–404.
51.
технологій.
адаптації

Товканець,

О.

(2017).

Проектування

як

«Макаренкознавчий вимір актуальних
особистості»

та

«Управлінська

метод

освітніх

питань соціальної

майстерність

керівника

навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки освіти,
інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в
освіті та у виробництві»: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної
конференції та Всеукраїнських науково-практичних семінарів, Полтава, 1314 березня, Полтава: Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка, 52–53.
52.

Товканець, О. (2017). Навчальні

професійної культури

технології у формуванні

фахівців з менеджменту освіти. Інноваційний

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали
ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 06 – 07 квітня,
Суми: Вид.-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 153–155.
53.

Товканець, О. (2017). Управлінська компетентність керівника як

умова ефективної діяльності освітньої установи. Психолого-педагогічні
засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній
основі :збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції,

28

лютого.

Переяслав-Хмельницький:

ФОП

Домбровська Я.М., 84–88.
54.

Товканець,

удосконаленні

О.

(2016).

Міжнародні

освітні

проекти

в
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ABSTRACT

Tovkanets O.S. Systems of training the education management specialists in
Central European countries (second half of the XX - early XXI century). Manuscript.

Thesis for the degree Doctor of Pedagogy on specialty 13.00.04 - Theory and
Methods of vocational training. - Ivan Zyazyun Institute of Pedagogical and Adult
Education of the Ukraine National Academy of Pedagogical Sciences, Kyiv, 2020.
Scientific paper holds a holistic analysis on the professional training of education
management specialists in Central European countries (Bulgaria, Slovakia, Slovenia,
Czech Republic), discusses methodological approaches, external and internal factors of
the professional training content formation, which creates background for specification
of the professional development characteristics and trends in training the education
management specialists.
It substantiates the main development stages in professional training of the
education management specialists in Central European countries in the second half of
the XX - early XXI century; analyses scientific and methodological support to the
professional development of education management specialists, curricula in the system
of formal, non-formal and adult education in Bulgaria, Slovakia, Slovenia, and the
Czech Republic, the conceptual model of professional training for education
management specialists in Central European countries, the strategy of vocational
training development in the Europe educational space, the promising directions for
introducing the Central European countries’ constructive ideas into the national
practice of vocational training of education management specialists; it carries out a
prognostic substantiation for the professional development of education management
specialists, presents scientific and methodological recommendations for the training
system, retraining, advanced training and professional development of education
management specialists in Ukraine, considers the progressive ideas of the Central
European countries.
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The author identifies a professional training of education management specialists
in Central European countries as an integral system of scientifically grounded
pedagogical actions and activities, which are designed on the conceptual basis of
vocational training, the specifics of economic and socio-cultural conditions of the
education management system development which is modified by the principles of
integration. The scientific novelty of the research has been covered through a holistic
analysis of the education management specialists training in Central European
countries (Bulgaria, Slovenia, Slovakia, Czech Republic), on the basis of a
competence-based, axiological, synergistic, andragogical, environmental, personalityoriented approaches; the influence of globalization and integration processes on the
development of education management has been substantiated; the education
management system of Central European countries has been learned both at regional
and national levels; the essence of integration process in modern European education
has been distinguished as a process of intercultural interaction of education specialists,
which results in the formation of a new quality for «european dimension in education»,
characterized by common European values; the comparative pedagogical analysis of
training systems for the education management specialists in Central European
countries has been made; the concept and educational program in specialty 011
«Educational, pedagogical sciences», specialization «Education Management» has
been developed; the perspectives for the introduction of innovative ideas into the
national practice of higher and continuing education, adult education, considering the
experience of Central European countries on training education management
specialists, have been stated.
The professional training of education management specialists is revealed as
interdisciplinary scientific problem, its theoretical approaches and methodological
principles have been learned. The study defines the education management specialist as
a leader capable of leading a team, an educated teacher with a high moral culture, a
bearer of culture, an organizer of professional activity and interaction with colleagues,
based on the organization management and management of educational processes. The
analysis of bibliographic sources found the main constituents of the study problem:
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educational leadership and administrative distribution as the concept of education
management; development of professional competence of future educational
institutions leaders, monitoring and evaluation of pedagogical activity as an aspect of
education management.
Purpose, social mission, principles, educational levels, types of educational
institutions, quality control, assessment of higher education, development and
management strategies were regarded as the components of training systems for
education management specialists in Central European countries. The study analyses
curricula for training the education management specialists at Higher Education
institutions of Central Europe, the content which includes disciplines of the generaltheoretical managerial cycle, pedagogical process management and personnel
management, law, economy, the general scientific cycle and the cycle of general
professional training, etc.
The training of education management specialists in Central Europe is diverse,
and the educational programs are of a wide range («Education management»,
«Leadership and organization development», «Education Management», «Pedagogical
theory and management», «Service Management and organization of non-formal
education»,

«Knowledge

management»,

«Administration

and

management

fundamentals», «Innovative marketing strategies and branding», «Organization and
management of personnel and education systems», «Personal and corporate consulting
in education», «Educational policy», «Training of school principals and educational
institutions»,

«Education

management:

marketing

management»,

«Education

management: motivation and development of employees at school»,

«Education

management: time management», etc.).
The conceptual model of training education management specialists in Central
European countries in the second half of the XX-early XXI century has been
substantiated.
Key

words:

education

management

specialists,

education

management,

professional training, professional competencies, leadership, curriculum, higher
education.
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Інформаційно-комунікаційні технології

ІЛР

Індекс людського розвитку

МСКО

Міжнародна стандартна класифікація освіти

ОЕСР

Організація економічного співробітництва і розвитку

ОECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development

ПГУ

Професійна готовність до управління

РДО

Рівний доступ до освіти

УРЛ

Управління людськими ресурсами

ENQA

The European Association for Quality Assurance in
Higher Education
Європейська мережа забезпечення якості у вищій
освіті

ERIC

Education Resource Information Center
Інформаційний центр освітніх ресурсів

ESIF

European Structural and Investment Funds

ISO

International Organization for Standardization
Міжнародна організація зі стандартизації

MIZS SR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Sloveniji
Міністерство освіти, науки и спорту Словенії

MOН РБ

Министерството на образованието и науката
Република България
Міністерство освіти і науки Республіки Болгарія
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MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky
Міністерство освіти, молоді і спорту Чеської
Республіки

MŠVVaŠ
SR,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Міністрество освіти, науки, досліджень і спорту СР

МОНСД
SAM

Successive Approximation Model
Послідовна модель наближення

SMART

Specific (Конкретний), Measurable (вимірні),
Attainable (Досяжний), Relevant (Актуальний) і Timebound (Обмежений у часі) - разом - SMART
(Розумний);
Система проектного управління, що базується на
чітко сформульованих і вимірних цілях
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Людський капітал і мистецтво управління ним,
управлінська

культура

та

її

розвиток

стають

визначальними

чинниками

конкурентоздатності країни й дедалі більше впливають на ефективність змін у
державі.
У сучасних умовах гостро постає потреба у підготовці керівників- професіоналів,
генераторів творчих ідей, конкурентоспроможних організаторів виробничого й
освітнього процесу. У цьому контексті особливої актуальності набувають проблеми
удосконалення професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти. Розвиток
ринку освітніх послуг зумовлює необхідність виконання управлінських функцій,
формування у них навичок стратегічного управління, проектування діяльності з
урахуванням

очікуваних

результатів,

створення

інноваційного

освітнього

середовища, взаємодії з роботодавцями тощо.
Цій актуальній проблемі приділено значну увагу у міжнародних та європейських
стратегічних документах (Програма ООН «Трансформація нашого світу: Порядок
денний стійкого розвитку 2030» (2015); Міжнародний звіт публічного сектору ООН
«Адаптивне та відповідальне публічне управління» (2015); рекомендація Ради
Європи «Європа 2020. Стратегія розумного, стійкого та всебічного зростання»
(2010); Проект Всесвітньої ради підприємців зі сталого розвитку (WBCSD) «Бачення2050» (2010) та ін.
Проблеми підготовки і професійного розвитку фахівців, зокрема з менеджменту
освіти, задекларовано у стратегіях і концепціях Європейської Комісії, МОП, ОЕСР,
ООН, ЮНЕСКО («Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання»
(«Європа 2020», 2010); «Неперервна освіта для дорослих» (OECD, 2012), «Освіта
впродовж життя. Політика і стратегії» (UNESCO, 2014); Інчхонська декларація
«Концепція розвитку освіти до 2030 року» (2015)) та інших документах, в яких
обґрунтовано стратегічну діяльність у сфері розвитку освіти європейських країн
(«Стратегія розвитку професійної освіти і навчання на період 2015 – 2020 рр.» в
Болгарії, «Бачення і стратегія розвитку Словацької Республіки до 2030 р.»,
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«Стратегія інтернаціоналізації вищої школи 2016 – 2020» у Словенії, «Стратегія
освітньої політики Чеської Республіки до 2020 р.») тощо.
Основні напрями змін у вітчизняному освітньому полі визначено законами
України «Про вищу освіту» (2014); «Про наукову і науково-технічну діяльність»
(2016), «Про зайнятість населення» (2013); «Про професійний розвиток працівників»
(2012), «Про освіту» (2017), а також іншими стратегічними документами
(«Національна доктрина розвитку освіти України» (2002); «Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки» (2013); «Стратегія сталого розвитку
«Україна – 2020» (2015).
Упродовж останніх років в Україні значно посилено вимоги до підготовки
компетентних, ерудованих, ефективних керівників освітніх установ різних типів і
форм власності, готових до самовдосконалення, дослідницької роботи, професійного
розвитку. У «Національній доктрині розвитку освіти України», «Концепції розвитку
педагогічної освіти» (2018) зазначено, що управлінська діяльність у сучасних умовах
вимагає від керівних кадрів усіх сфер і рівнів, смислення й опанування специфіки
інноваційної управлінської парадигми, кардинальної перебудови системи підготовки
молоді до свідомого вибору професії.
На удосконалення такої підготовки позитивно впливатиме використання
конструктивних ідей зарубіжного досвіду. Вибір для порівняльно-педагогічного
аналізу

систем

підготовки

фахівців

з

менеджменту

освіти

чотирьох

центральноєвропейських країн (Болгарії, Словаччини, Словенії, Чехії) зумовлений
внутрішніми і зовнішніми чинниками. По-перше, оскільки усі обрані країни є
постсоціалістичними, наприкінці ХХ ст. рівень їх соціально-економічного розвитку й
освітніх систем був майже подібний до українських реалій. А на початку ХХІ ст.
вони зробили суттєвий прорив й стали успішними країнами Європейського Союзу.
Ці країни є достатньо близькими до України за соціально-культурним розвитком на
різних історичних етапах, мовною специфікою, усталеними побутовими традиціями.
По-друге, розвиток систем підготовки фахівців з менеджменту освіти в цих країнах
має

системний

характер,

що сприяє

поглибленню

взаємодії формальної,

неформальної, інформальної підсистем освіти. По-третє, системи підготовки фахівців
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з менеджменту освіти цих країн мають чимало подібного, оскільки враховують
провідні світові тенденції розвитку освіти і менеджменту освіти й характеризуються
унікальними особливостями, презентуючи кращі надбання європейської школи
менеджменту освіти. По-четверте, вивчення, узагальнення та осмислення систем
підготовки фахівців з менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах, з
одного боку, уможливить упередження помилок у відповідній сфері вітчизняної
освіти, натомість, з іншого боку, може стати основою для обґрунтування
прогностичних положень на етапі інтеграції України до європейського освітнього
простору.
Вивчення, аналіз і систематизація джерельної бази засвідчили, що система
управління освітою й професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти в
Україні та європейських країнах досліджується вітчизняними і зарубіжними вченими
за такими напрямами:
– філософські та теоретико-методологічні засади розвитку освітніх систем в
другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (В. Андрущенко, М. Армстронг, В. Геєць,
І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, Т. Левовицький (T. Lewowicki), В. Луговий,
В. Огнев’юк, Я. Пруха (J. Průcha), О. Штепа та ін.);
– сучасні тенденції інтернаціоналізаційних і транснаціоналізаційних процесів в
освіті, особливості розвитку управління освітою, децентралізація, роль і місце
громадськості в управлінні освітою, аналіз відносин влади і суспільства, лідерство як
напрям у розвитку систем управління в освітніх установах (Н. Авшенюк,
Г. Єльникова, С. Клепко, Т. Ковальський, Н. Протасова, Л. Пуховська та ін.;
Т. Ажман (Т. Ažman), Ф. Бачік (F. Bacík), Д. Цанкар (D. Cankar), Ф.-Р. Йах (F-R.Jach),
К. Горватова (K. Horváthová), З. Єленц (Z. Jelenc), А. Каханякова (A. Kachaňáková),
Я. Коубек (J. Koubek), А. Корен (A. Koren), Т. Райзова (T. Raisová), І. Шнідрова
(I.Šnýdrová), М. Туречкова (M. Tureckiová), Я. Лумбі (J. Lumby), К. Маховцова
(K. Machovcová), З. Палан (Z. Palán), М. Пріді (M. Preedy), Н. Беннет (N. Bennett),
М. Постер (M. Poster), Й. Режач (J. Řezáč), С. Рончеллі-Ваупот (S. Roncelli-Vaupot),
Т. Серджовані (T. Sergiovanni), М. Шеннан (M. Shennan), М. Шікир (M. Šikýř),
Д. Боровець (D. Borovec), А. Шуршок (A. Sursock), В. Троян (V. Trojan), І. Троянова
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(I. Trojanová), Я. Ветешка (J. Veteška), Н. Жупан (N. Zupan), В. Вертер (W. Werther),
Г. Хорта (H. Horta) та ін.);
– особливості підготовки фахівців з менеджменту освіти, керівників шкіл до
управлінської діяльності, теоретико-методологічні засади функціонування системи
освіти та управління загальноосвітніми навчальними закладами як соціальними
системами з урахуванням інноваційних змін, що відбуваються на початку XXI ст.
(вітчизняні дослідники: Л. Антонюк, В. Берека, С. Бурдіна, Н. Бондар, О. Галус,
А. Губа, І. Дарманська, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, C. Калашнікова, Т.Коваль,
Т. Лукіна, В. Любарець, В. Маслов, О. Мармаза, І. Наумчук, Н. Протасова,
А. Прокопенко, Т. Сокол, Т. Сорочан та ін.; європейські дослідники: Ф. Бачік
(F. Bacіk), І. Лготкова (I. Lhotkovа), В. Троян (V. Trojan), Й. Кітцбергер (Jr. Kitzberger)
(Чехія), Т. Ажман (Т. Azman), Д. Цанкар (D. Cankar), А. Корен (А. Koren) (Cловенія),
К.Горватова (K. Horvаthovа), З. Обдражек (Z. Obdrаsek) (Словаччина) та ін.;
– прогресивні

ідеї

зарубіжного

досвіду

обґрунтовано

в

порівняльно-

педагогічних дослідженнях освітніх систем зарубіжних країн та розвитку
професійної освіти, зокрема США (Б. Бистрова, Н. Бідюк, О. Калініна, Л. Клос,
І. Литовченко, О. Романовська, С. Федоренко), Канади (М. Вовк, Л. Нос,
С. Ставкова), країн Європейського Союзу (Н. Авшенюк, С. Заскалєта, О. Локшина,
О. Матвієнко, А. Сбруєва), Німеччини (Н. Абашкіна, О. Гривкова, Н. Креденець,
І. Тригуб); Польщі (І. Андрощук, О. Баніт, Н.Ничкало, Т. Яніцка-Панек (T. JanickaPanek); Чехії, Словаччини (Т. Ключкович, Є. Красняков, Л. Пасечнікова,
О. Самойленко, Г. Товканець); Болгарії (А. Каплун; А. Колупаєва); Великої Британії
(О. Бартош (Пічкар), О. Бойко, І. Брандибура, С. Коваленко, І. Попович, М. Тадєєва,
О. Скринська, В. Филипська); скандинавських країн (Т. Логвиненко, О. Огієнко);
Японії, Південної Кореї (Н. Пазюра), Китаю (К. Шевченко) та ін.
Водночас системи підготовки фахівців з менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах не були предметом цілісного дослідження, означені питання
вивчалися фрагментарно й не розкривають глибинної сутності проблеми.
Аналіз та узагальнення результатів вивчення літературних і документальних
джерел, ознайомлення з досвідом професійної підготовки фахівців з освітнього
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менеджменту в європейських системах освіти уможливили виявлення низки
суперечностей, зокрема між:
– прагненням України інтегруватися в європейський освітній простір, що
передбачає виявлення й використання прогресивних і конструктивних ідей досвіду
центральноєвропейських країн щодо професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти, і відсутністю системних досліджень з цієї актуальної проблеми;
– динамічним зростанням попиту на висококваліфікованих, компетентних,
ерудованих керівників закладів освіти різних типів й форм власності та неготовністю
вітчизняної системи педагогічної освіти задовільнити його з урахуванням сучасних
потреб ринку праці;
– потребою врахування європейських тенденцій розвитку системи освіти і
фрагментарним вивченням інноваційних напрямів оновлення змісту професійної
підготовки фахівців з менеджменту освіти в Україні;
– соціальним запитом держави на менеджера нової генерації і традиційними
підходами до менеджменту освіти й професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти, зумовленими повільною модернізацією освітньої системи та застарілими
підходами до реалізації його функцій у професійній діяльності.
Актуальність проблеми підготовки сучасних фахівців з менеджменту освіти,
відсутність її цілісного дослідження й необхідність подолання визначених
суперечностей зумовили вибір теми дослідження – «Системи підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах (друга половина ХХ –
початок ХХІ століття)».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи відділу
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Компетентнісний підхід
до підготовки педагогічного персоналу в зарубіжних країнах» (РК № 0108U000699).
Тему дослідження затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 2 від 29 лютого
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2016 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у
галузі освіти, педагогіки і психології в Україні (протокол № 6 від 27 вересня 2016 р.).
Мета дослідження: здійснити цілісний порівняльно-педагогічний аналіз систем
підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах
(Болгарія, Словаччина, Словенія, Чехія); виявити прогресивні і конструктивні ідеї
досвіду цих країн та обґрунтувати можливості їх творчого використання у
модернізації вітчизняної системи управління освітою.
Об’єкт

дослідження:

підготовка

фахівців

з

менеджменту

освіти

у

центральноєвропейських країнах.
Предмет дослідження: системи підготовки фахівців з менеджменту освіти в
центральноєвропейських країн (Болгарія, Словаччина, Словенія, Чехія) у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1. Здійснити бібліографічний аналіз проблеми підготовки фахівців з менеджменту
освіти у вітчизняній і зарубіжній літературі.
2. Дослідити освітні системи країн Центральної Європи й виявити особливості
управління освітою у цих країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
3. Схарактеризувати соціально-психологічний профіль фахівця з
менеджменту освіти.
4. Виокремити компоненти систем підготовки фахівців з менеджменту освіти у
центральноєвропейських країнах та виявити подібності й особливості кожного з них.
5. Здійснити аналіз відбору і структурування змісту підготовки фахівців з
менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах.
6. Теоретично обґрунтувати концептуальну модель підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах у другій половині ХХ –на
початку ХХІ ст.
7. Виявити прогностичні ідеї зарубіжного досвіду підготовки фахівців з
менеджменту освіти у досліджуваних країнах та обґрунтувати можливості їх
творчого використання у процесах реформування вітчизняної системи управління
освітою.
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8. Розробити навчально-методичний комплекс для здобувачів освіти і науковометодичні рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної системи підготовки,
перепідготовки й професійного розвитку фахівців з менеджменту освіти.
Концепція дослідження. Мета й інтегративний характер предмета дослідження, що
охоплює теорію і методику підготовки фахівців з менеджменту освіти в
центральноєвропейських країнах, зумовили необхідність обґрунтування концепції на
різних рівнях узагальнення та конкретизації.
Методологічний рівень закладає фундаментальне підґрунтя будь-якого процесу
пізнання та утворює синтез культурологічного, філософського, загальнонаукового і
галузевого наукових підходів до розуміння сутності проблеми дослідження. Основні
положення і принципи цих підходів уможливлюють окреслення стратегії
реформування системи підготовки фахівців з менеджменту освіти; усвідомлення
спрямованості філософії освіти і філософії менеджменту освіти; виявлення
особливостей теорій управління; адекватну оцінку впливу різних чинників на
становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти в
центральноєвропейських країнах.
В основу методології дослідження покладено наукові принципи, зокрема:
системності, що дає змогу розглядати об’єкт управління як систему, що складається
із структурних елементів з певними узгодженими взаємозв’язками, єдиним напрямом
розвитку та

уможливлює

усунення

суперечностей між ними,

передбачає

координацію та інтеграцію процесів управління; функціональності, що спрямований
на визначення і диференціацію функцій професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти з урахуванням того, що будь-яка структура тісно пов’язана з
функцією системи і її підсистем, які мають конкретні, чітко визначені функції, що
постійно моделюються, уточнюються і конкретизуються залежно від сучасних
підходів до професійної освіти, які враховують динаміку життєдіяльності різних
соціальних систем в умовах глибоких цивілізаційних змін, нових соціальноекономічних реалій ринкової економіки, стрімкого інформаційно-технологічного
розвитку; полісуб’єктності, що передбачає становлення суб’єкт-суб’єктної взаємодії
на різних рівнях взаємодії у процесі освітньої діяльності, відображає єдність
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особистісно орієнтованого та діяльнісного аспектів, актуалізує та стимулює
прагнення здобувачів освіти до саморозвитку; гуманізації, спрямованого на
врахування духовних цінностей в процесі професійної підготовки, передбачає
залучення учасників освітнього процесу до оволодіння цінностями культури, освіти
та професії, забезпечує підпорядкованість змісту професійної підготовки фахівців з
менеджменту

освіти

законам,

закономірностям,

принципам

педагогіки

і

менеджменту освіти.
Теоретичний рівень концепції спрямований на визначення сукупності базових
понять і категорій, дефініцій і теорій, без яких неможливе розуміння сутності
досліджуваних явищ, зокрема таких: системи професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах в кінці ХХ – на початку ХХІ
ст., їх особливості; професійний розвиток керівників освіти; організаційнопедагогічні умови та освітні технології у формуванні управлінських компетенцій
персоналу освітніх установ та ін.
Технологічний (практичний) рівень концепції охоплює прикладний аспект
дослідження, забезпечує дієвість системи професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти та засобів її ефективної реалізації (організаційно-педагогічних
умов, змісту, форм, методів, засобів навчання тощо). Технологічний аспект концепції
спрямований на актуалізацію предметно-навчальної, професійно-суб’єктної та
управлінської складових професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти, що
складається із взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих прямих та опосередкованих
впливів на формування особистості фахівців з менеджменту освіти.
Виокремлення відповідних рівнів уможливлює представлення професійної
підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах як
цілісної системи науково обґрунтованих підходів і педагогічних дій, змодельованої з
урахуванням концептуальних засад професійної підготовки і специфіки економічних
та соціокультурних умов розвитку системи управління освітою в процесі інтеграції.
Методологічною основою дослідження є сукупність підходів, що визначають
методологічні орієнтири професійної підготовки майбутніх фахівців з менеджменту
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освіти, серед яких системний, культурологічний, особистісно орієнтований,
середовищний, андрагогічний посідають провідні позиції, оскільки:
– системний підхід є визначальним, спрямованим на вивчення специфіки взаємодії
складових системи підготовки фахівців з менеджменту освіти, уможливлює
дослідження взаємозв’язків формальної, неформальної, інформальної підсистем
освіти в обраних країнах; створює підґрунтя для розроблення рекомендацій щодо
вдосконалення вітчизняної системи підготовки, перепідготовки й професійного
розвитку фахівців з менеджменту освіти;
– культурологічний підхід уможливлює об’єктивний порівняльно-педагогічний
аналіз процесів, що відбуваються в європейському суспільстві загалом і в освіті
зокрема; є одним із системоутворювальних підходів, найбільш продуктивний для
виявлення умов і перспектив розвитку інтеграційних процесів у вітчизняній та
європейській освіті;
– особистісно орієнтований підхід передбачає формування активного освітньовиховного середовища та врахування закономірностей в розвитку і саморозвитку
особистості і міжособистісних відносин, орієнтування на природні можливості
особистості фахівця, його цілі, мотиви, інтереси, індивідуальний досвід, потреби в
самореалізації, самовизначенні;
–середовищний підхід полягає у ціннісному ставленні до природного і соціального
середовища, дозволяє акцентувати увагу на особистості здобувача освіти у контексті
створення інноваційного освітнього середовища, в якому відбувається його
професійне становлення; уможливлює включення механізмів внутрішньої активності
здобувача освіти у взаємодії з іншими компонентами середовища, забезпечуючи
успішний саморозвиток фахівця з менеджменту освіти;
– андрагогічний підхід ґрунтується на знаннях про дорослу людину відповідно до
її вікових особливостей, освітніх потреб, життєвого і професійного досвіду, враховує
гуманістичну сутність освітнього процесу, забезпечує активну діяльність здобувача
освіти, високу мотивацію, спрямованість на створення належних умов для
постійного самовдосконалення, розвитку дослідницьких здібностей, свободу вибору,
самостійну навчально-пізнавальну діяльність тих, хто навчається, можливість

45

здійснювати структурування змісту навчання, добір форм, методів і траєкторії
навчання.
Теоретичною основою дослідження є ідеї та наукові теорії порівняльної педагогіки
(Б. Вульфсон, О. Локшина, О. Матвієнко, Л. Пуховська, Н. Пазюра, О. Самойленко,
Я. Пруха), педагогічного управління навчанням, вихованням і розвитком особистості
(А. Алексюк, В. Андрущенко, Г. Балл, В. Кремень, Ф. Бачік, І. Зязюн, Н. Кузьміна,
В. Луговий, В. Троян, О. Г. Романовський, О.О. Романовський та ін.), модернізації
системи національного виховання і освіти (І. Бех, О. Вишневський, В. Кузь,
М. Михальченко та ін.), професійної компетентності фахівців, зокрема фахівців з
менеджменту освіти (Л. Хомич, Т. Сорочан, І. Лготкова, Й. Кітцбергер
(Jr. Kitzberger), Д. Цанкар (D. Cankar), А. Корен (А. Koren), К. Горватова, З. Обдражек
та ін.); тенденцій розвитку управління освітою, процесів децентралізації, ролі
громадськості в управлінні, аналізі відносин влади і суспільства, провідних засад
створення органів державно-громадського управління освітою на різних рівнях його
реалізації (Н. Авшенюк, Т. Ажман, В. Андрущенко, В. Геєць, Г. Єльникова,
С. Клепко, Т. Ковальський, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Н. Протасова, Л. Пуховська та
ін.); педагогічної освіти і розвитку творчої особистості керівників освітніх установ в
процесі професійної діяльності (В. Гюрова, В. Стойкова, Т. Сорочан, В. Шпак та ін.),
людиноцентристський та інноваційний підходи до управління й освітньої діяльності
(В.Огнев’юк, В. Олійник, В. Шинкарук та ін.).
Для вирішення визначених завдань були використані такі методи дослідження:
– теоретичні: аналіз філософських, соціологічних, культурологічних, економічних,
управлінських,

психологічних,

педагогічних

праць,

нормативно-правової

документації і навчальних видань з проблем підготовки фахівців з менеджменту
освіти; системний і функціональний аналізи, абстрагування, моделювання – для
вивчення теорії і практики досліджуваної проблеми, обґрунтування концепції та
розроблення авторської освітньої програми та для виявлення особливостей, напрямів
і тенденцій професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти, удосконалення
змісту і відбору ефективних форм, методів і засобів у професійній підготовці
фахівців з менеджменту освіти; бібліографічний аналіз – для студіювання наукових
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джерел, навчальної документації закладів вищої освіти центральноєвропейських
країн з метою вивчення стану підготовки фахівців з менеджменту освіти; логікосистемний аналіз – для класифікації й систематизації фактичних даних з
урахуванням специфіки підготовки відповідних фахівців в обраних країнах,
порівняльно-педагогічний аналіз – для виявлення тенденцій розвитку вищої освіти в
центральноєвропейських країнах та з’ясування особливостей підготовки фахівців з
менеджменту

освіти;

прогностичний

–

для

виявлення

прогресивних

і

конструктивних ідей досвіду цих країн та обґрунтування можливостей їх творчого
використання у модернізації вітчизняної системи управління освітою; статистичні:
узагальнення статистичних даних, створення графічної візуалізації – для оцінювання
психолого-педагогічних і управлінських явищ та процесів у сфері підготовки
фахівців з менеджменту освіти.
Джерельна

база

дослідження.

На

різних

етапах

наукового

пошуку

буловикористано 792 джерела, зокрема 347 зарубіжних, з-поміж яких:
– 47 офіційних документів та статистичних матеріалів, урядові постанови,
законодавчі акти Міністерство освіти, молоді та науки Болгарії, Міністерства освіти,
молоді та спорту і Міністерства праці та соціальних справ Чехії, Міністерства освіти,
науки, досліджень і спорту Словаччини, Міністерства освіти і науки, спорту
Словенії, Міністерства освіти і науки України;
– 38 документів та статистично-аналітичних матеріалів міжнародних організацій,
що займаються проблемами освіти і економіки (доповіді, резолюції, банки даних),
зокрема Організації економічного і соціального розвитку (ОЕСР), Міжнародної
організації праці (МОП), Світового банку (СБ), Глобальної освітньої ініціативи (ГОІ),
Інституту освіти ЮНЕСКО, ЄВРОСТАТу та ін.;
– 42 статутні документи, щорічні звіти, навчальні плани і програми вищих
навчальних закладів Болгарії, Словаччини, Словенії і Чехії (Софійський університет
«Святого Климентія Охридського», Великотрновський університет «Св. Кирила і
Методія», Європейський політехнічний університет, м. Пернік, Пловдивський
університет «Паїсій Хилендарски», Університет м. Любляна, Університет м.Марібор,
Університет м. Приморск, Університет м. Нова Гора, Університет м. Нове Місто,
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Вища школа економіки у Празі, Карлів Університет у Празі, Університет Е. Пуркіне
в Усті-над-Лабем, Університет Градця-Кралового, Університет Т. Масарика у Брно,
Університет Ф. Палацького в Оломоуці, Південночеський університет у Чеських
Будейовицях Економічний університет у Братиславі, Трнавський університет,
Технічний університет в Кошицях, Університет М. Бела в Банській Бистриці,
Університет Я. Коменського в Братиславі) та ін.;
– дисертації, монографії та інші наукові праці зарубіжних учених (П. Балканскі (П.
Балкански), Т. Гоцевскі (Т. Гоцевски), В. Гюрова, Д. Панайотов, М. Паунов, Т.
Ажман (T. Azman), Я. Ветешка (J. Veteska), В. Вертер (W. Werther), А. Каханякова
(A. Касhanakova), Й. Коубек (J. Koubek), П. Матею (P. Mateju), Я. Новотний (J.
Novotny), З. Палан (Z. Рalan), Е. Петлак (Е. Petlak), Я. Пруха (J.Průcha), Й. Режач (J.
Řezáč ), М. Седлак (M. Sedlаk), М. Шікурж (M. Šikýř), В. Смекал (V. Smеkal) та ін.;
– матеріали вітчизняних і зарубіжних періодичних видань:

«Інформаційні

технології і засоби навчання», «Маркетинг і менеджмент інновацій», «Директор
школи, ліцею, гімназії», «Теорія та методика управління освітою» «Проблемы
теории и практики управления», «Теорія і практика управління соціальними
системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія», «Персонал», «Педагогіка і
психологія», «Регіональна економіка»,«Aula», «Higher Education», «Стратегии на
образователната и научната политика», «Педагогически алманах», «Pedagogika.SK»,
«Pedagogicky сasopis», «Pedagogicka orientace», «E-Pedagogium», «Orbis Scholae»,
«The New Educational Review», «Eastern European ScientificJournal», «European Journal
of Education and Applied Psychology», «Pedagoska obzorja», «Vodenje v vzgojiini
zobraћevanju», «Journal of Pedagogy and Educational Management» (Болгарія), «Journal
of Management Education» та ін.;
– інформаційні ресурси (науково-методична література; енциклопедичні видання,
статистичні дані, матеріали форумів, симпозіумів, конференцій; довідники,
проспекти закладів вищої освіти; інтернет-ресурси).
Аналіз широкої джерельної бази уможливлює цілісне уявлення щодо систем
підготовки фахівців менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах,
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забезпечуючи валідність дослідження та вирішення поставлених у дисертаційному
дослідженні завдань.
Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався впродовж 2013–2020 рр.
На першому етапі (2013–2014) визначалися тема дослідження, його об’єкт і
предмет, теоретично обґрунтовувалася концепція, виявлялася і вивчалася джерельна
база, здійснювалися бібліографічний аналіз та первинна обробка матеріалів.
На другому етапі (2015–2016) тривав пошук документальних, наукових та інших
джерел, вивчалася філософська, соціологічна, історична, економічна, психологічна і
педагогічна література, аналізувався стан дослідженості проблеми, узагальнювалися
матеріали дослідження в контексті сучасних філософсько-культурних і психологопедагогічних концепцій.
На третьому етапі (2017–2018) розширювалася база дослідження, виявлялися
особливості освітніх систем та систем управління освітою країн Центральної Європи,
вивчалися наукові джерела та законодавчі акти Болгарії, Словаччини, Словенії, Чехії
та України з проблем підготовки фахівців менеджменту освіти у другій половині
ХХ–початку ХХІ століття; здійснювалася систематизація і узагальнення первинних
дослідницьких матеріалів.
На четвертому етапі (2019–2020) проаналізовано системи підготовки фахівців з
менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах та Україні, виявлено їх
подібне та особливості кожної з них; сформульовано загальні висновки, здійснено
апробацію результатів дослідження, оформлення тексту дисертації.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
– вперше

у

вітчизняній

педагогічній

науці

на

основі

системного,

культурологічного, особистісно орієнтованого, андрагогічного, середовищного
підходів здійснено цілісне дослідження систем підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країнах (Болгарія, Словенія, Словаччина, Чехія);
обґрунтовано вплив глобалізаційних та євроінтеграційних процесів на розвиток
менеджменту

освіти;

схарактеризовано

системи

управління

освітою

в

центральноєвропейських країнах на регіональних і національних рівнях; виявлено
сутність інтеграційних процесів у сучасному європейському просторі як процесу
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міжкультурної взаємодії фахівців в освіті, в результаті якого відбувається
становлення європейського виміру в освіті, що характеризується параметрами
загальноєвропейських цінностей; здійснено порівняльно-педагогічний аналіз систем
підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах;
розроблено освітню програму за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
(спеціалізація

«Менеджмент

освіти»);

обґрунтовано

перспективні

напрями

впровадження інноваційних ідей досвіду центральноєвропейських країн з підготовки
фахівців з менеджменту освіти у вітчизняну практику вищої й неперервної освіти,
освіту дорослих;
– уточнено зміст понять «менеджмент освіти», «система освіти», «лідерство в
освіті», а також визначено сутність менеджменту освіти і теорії менеджменту освіти
у реформуванні і трансформації освітніх систем центральноєвропейських країн та
роль лідерства у забезпеченні ефективності управління освітніми закладами;
– набули подальшого розвитку положення щодо системного підходу до
професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти в умовах посилення
автономності освітніх установ, зокрема університетів, профілізації у структуруванні
змісту навчання, доборі відповідних форм, методів і ресурсів навчання з метою
формування

відповідних професійних умінь

і навичок,

розвитку

творчої

індивідуальності й інтелектуально-моральної свободи особистості, зокрема свободи
вибору; побудови стратегій управління освітніми установами та їх структурними
підрозділами.
Практичне значення дослідження полягає у розробленні освітньої програми за
спеціальністю «Менеджмент освіти», модуля «Педагогічний менеджмент» як
складової дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» (для студентів
освітнього ступеня «Магістр»), розробленні і впровадженні тестового контролю за
модулем «Педагогічний менеджмент» з курсу «Педагогіка», які запропоновані для
самостійної роботи в умовах формальної, неформальної й інформальної освіти; в
підготовці

методичних

рекомендацій

для

керівних,

науково-педагогічних,

педагогічних і наукових працівників з метою удосконалення управлінських
компетенцій педагогічного персоналу освітніх установ.
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Матеріали і результати дослідження мають важливе практико орієнтоване
значення та можуть використовуватися адміністративно-управлінським персоналом
закладів освіти України, керівниками структурних підрозділів, керівними кадрами
освітніх установ, а також тими, хто досліджує проблеми менеджменту освіти, у
процесі розв’язання науково-теоретичних і практичних завдань реформування
системи освіти, управління освітою і освітніми процесами, реалізації національної
освітньої стратегії, в системі управління вітчизняних закладів загальної середньої
освіти, вищої освіти та у системі неперервної освіти.
Упровадження

результатів

дослідження.

Результати

дисертаційного

дослідження впроваджено у практику підготовки майбутніх педагогів та управлінців
ЗВО, зокрема Полтавського національного педагогічного університету імені
В. Г.Короленка (довідка №116/01-60/02 від 15.01.2020 р.), Львівського національного
університету імені Івана Франка (довідка №145-Н від 11.01.2020 р.), Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка
№1805-33/03 від 28.12.2019 р.) Прикарпатського національного педагогічного
університету імені Василя Стефаника (довідка №01-23/345 від 28.12.2019 р.),
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
(довідка № 486 від 17. 12. 2019 р.), ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет» (довідка №68–19 –1418/1 від 21.12.2019 р.), КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти» (довідка №01-23/685 від 20.11.2019 р.), Мукачівського
державного університету (довідка №2785 від 30.12.2019 р.), ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» (довідка №312/01-14 від 29.01.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Представлені у дисертації наукові положення
одержані авторкою самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві, дисертанту
належать: [2] – у колективній монографії одноосібна стаття «Рrofessional and
pedagogical education international strategy of development of Slovenia»; [33] –
обґрунтування актуальності проблеми, аналіз окремих міжнародних програм щодо
впливу їх на інноваційний розвиток освіти; [38] – систематизація напрямів
транскордонної освітньої співпраці в рамках партнерської словацько-української
діяльності, виявлення особливостей транскордонного співробітництва на різних
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рівнях: між регіонами, між органами місцевого самоврядування, на інституційному
рівні; [64] – розробка тестів для розділів «Теорія виховання», «Педагогічний
менеджмент», науково-методичних порад щодо виконання тестових завдань.
Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення дослідження
періодично висвітлювалися на науково-практичних конференціях і семінарах різних
рівнів:
– міжнародних: «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті
прав дітей» (Тернопіль, 2014), «Dny vedy – 2014» (Прага, Чехія, 2014), «Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (Суми, 2015, 2017),
«Слов’янський світ: виклики сучасності» (Ужгород, 2015), «Актуальні проблеми
початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (Львів, 2016),
«Динамиката

на

съвременната

наука»

(Софія,

Болгарія,

2016),

«Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та
соціальні науки» (Київ, 2016), «Economy and society: modern foundation for human
development»

(Лейпциг,

Німеччина,

2016),

«Stav,

problemy

a

perspektivy

pedagogickeho studia a socialnej prace» (Сладковічово, Словаччина, 2016), «Освітні
інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2016, 2017), «Психологопедагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній
основі» (Переяслав-Хмельницький, 2017), «Макаренкознавчий вимір актуальних
питань соціальної адаптації особистості» (Полтава, 2017), «Розвиток порівняльної
професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»
(Київ–Хмельницький, 2017), «Prospects of world science – 2017» (Шеффілд,
Великобританія, 2017), «Соціально-правовий захист населення в умовах воєнних
конфліктів та терористичних загроз» (Ужгород, 2017), «Освіта і формування
конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (Мукачево, 2017, 2018,
2019), «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» (Львів,
2018), «Управління

соціально-економічними трансформаціями господарських

процесів: реалії і виклики» (Мукачево, 2017, 2019), «Сучасний рух науки» (Дніпро,
2019), «Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних
викликів» (Ужгород, 2019), «Premeny skoly a ucitel’ske vzdelеvanie v historickom
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kontexte a nove perspektivy» (Пряшів, Словаччина, 2019); під час науковопедагогічного стажування «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний
досвід» (Академічне товариство Міхала Балудянського, Технічний університет м.
Кошице, Словацька Республіка, 2017)», «The Use of Internet Technologis in individual
Work with Studentes – Використання Інтернет-технологій в індивідуальній роботі зі
студентами»; (Південночеський університет в Чеських Будейовицях, Чехія),
«Methods

of

realization

of

Person-Oriented

Pedagogical

Communication»

(Південночеський університет в Чеських Будейовицях, Чехія, 2017);
– всеукраїнських: «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в
умовах євроінтеграційних процесів» (Київ, 2014), «Вища школа і ринок праці:
інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» (Мукачево, 2016), «Управлінська
майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки
освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті
та у виробництві» (Полтава, 2017), «Компаративістика в педагогічній освіті і освіті
дорослих» (Київ-Суми, 2018), «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах
поглиблення євроінтеграційних процесів» (Мукачево, 2018), «Розвиток життєвої
компетентності

особистості

в

умовах

освітніх

трансформацій:

виховний,

психологічний, інклюзивний виміри» (Скадовськ, 2019);
– регіональних: Круглий стіл «День Європи» (Мукачево, 2016).
Основні результати дослідження обговорювалися на наукових семінарах і
засіданнях відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (2016–2020),
кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» (2017–2020).
Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 64 публікаціях (60 –
одноосібних), з яких: 2 монографії (1 – у співавторстві); 27 статей у наукових
фахових виданнях України (у тому числі 16 – у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних); 4 статті у зарубіжних періодичних наукових виданнях;
2 методичні рекомендації; 1 збірник тестів; 28 публікацій у збірниках матеріалів
всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій.
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійнотехнічних училищ» зі спеціальності 13.00.07 – «Теорія і методика виховання»
захищена в 2012 р. у Тернопільському національному педагогічному університеті
імені В. Гнатюка. Її матеріали у тексті докторської дисертації не використовувалися.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською та
англійською мовами, вступу, 6 розділів, висновків до розділів, загальних висновків,
списку використаних джерел (782 найменування на 74 сторінках, із них 357 –
іноземними мовами). Окремим томом систематизовано додатки. Загальний обсяг
дисертації становить 511 сторінок, з них основний текст роботи – 403 сторінки.
Ілюстративний матеріал поданий у 25 таблицях і 31 рисунку.
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РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
У розділі викладено результати бібліографічного аналізу проблем розвитку
менеджменту освіти та підготовки фахівців з менеджменту освіти, висвітлені у
вітчизняних і зарубіжних працях; представлено результати аналізу понять
менеджмент, освітній менеджмент, менеджер освіти; розкрито сутність вітчизняних
й зарубіжних концепцій менеджменту освіти; обґрунтовано вплив глобалізаційних
та інтеграційних процесів на розвиток менеджменту освіти.
1.1. Бібліографічний аналіз проблеми менеджменту освіти і підготовки
фахівців з менеджменту освіти в європейському і вітчизняному контексті
Підготовка ефективного менеджера освіти завжди була у полі зору як
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Посилення уваги до різних аспектів цієї
проблеми з кінця ХХ та на початку ХХІ ст. детерміновано ускладненням умов і
характеру діяльності управлінців, посиленням вимог до рівня їхньої професійної
компетентності; загостренням конкурентної боротьби між освітніми установами за
виживання на ринку освітніх послуг.
У дослідженні ми виходили з твердження, що реформування системи освіти
України передбачає зміну вимог до керівників сфери освіти, фахівців у сфері
менеджменту

освіти.

Для

розроблення

концептуальних

і

теоретико-

методологічних засад проблеми менеджменту освіти й підготовки менеджерів
освіти важливим є ґрунтовний аналіз сучасного стану дослідженості означеної
проблеми

у

психолого-педагогічних,

соціально-економічних,

порівняльно-

практичних доробках вітчизняних і зарубіжних науковців. Основоположне
значення для нашого дослідження мають наукові розвідки провідних зарубіжних
та вітчизняних учених, у яких проаналізовано фундаментальні положення
освітнього менеджменту та підготовки фахівців з менеджменту освіти.
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У дослідженнях європейських вчених (М. Армстронг (2002), Т. Ажман (2012),
Ф. Бачік

(2010),

Я. Ветешка

(2017),

В. Вертер

(1992),

К. Давіс

(1992),

К. Гавронський (2018), К. Горватова (2014), З. Єленц (2005), Йах (1999), Н. Жупан
(2004), А. Каханякова (2013), М. Квятковський (2018), Я. Коубек (2007) А. Корен
(2005; 2007), І. Лготкова, Т. Райзова, І. Шнідрова, М. Туречкова (2012), Я. Лумбі
(2017), К. Маховцова (2018), З. Палан

(2002), М. Пріді, Н. Беннет (2011),

М. Постер (1992), Я. Пруха (2009), Й. Режач (2009), С. РончелліВаупот (2001)),
В. Троян (2011-2018), І. Троянова (2014; 2017), Т. Серджовані (2005), Г. Хорта
(2009), Д. Цанкар (2010),М. Шеннан (1991), М. Шікир, Д. Боровець (2012),
А. Шуршок (2015) та ін., здійснених наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. усебічно
розроблялася проблема управління освітою та загальноосвітніми навчальними
закладами.
Вітчизняні вчені (Л. Антонюк, В. Берека (2008), С. Бурдіна (2008), А. Губа
(2010), Г. Дмитренко(2006), Г. Єльникова (2005), Т. Логвиненко (2015), Т. Лукіна
(2004), О. Матвієнко (2005),

В. Маслов (2007), Н. Мукан (2011),

Н. Пазюра,

(2014), Н. Протасова (2000), О. Огієнко (2008), А. Прокопенко (2005), Т. Сорочан
(2013) та ін.) також активно досліджували проблеми становлення освітніх систем
та їх управління, розвиток вищої, середньої та неперервної освіти в зарубіжних
країнах та управління цими процесами.
У наукових розвідках Н. Авшенюк (2015-2016), В. Андрущенка (2009),
О. Власової (2013), В. Геєць (2006), С. Клепка (2006), В. Кременя (2003; 2005;
2009), В. Лугового (2013), Л. Лук’янової (2008; 2009), Н. Ничкало (2012; 2013;
2014), Л. Пуховської (2009) та ін.) розкрито зміст філософії менеджменту,
виокремлено сучасні тенденції розвитку управління освітою, досліджено процеси
децентралізації, здійснено аналіз відносин влади і суспільства, запропоновано
рекомендації щодо провідних засад створення органів державно-громадського
управління освітою на різних рівнях його реалізації.
Розв’язанню проблем управління освітою, освітнього менеджменту присвячені
праці

П. Власова,

М. Гончарова,

М. Гриньової,

О. Гурової,

Л. Даниленко,

Л. Карамушки, В. Маслова, М. Поташніка, Н. Ушакової, В. Шаркунової, О. Штепи
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та ін. Зокрема, у дослідженні Г. Єльнікової розкрито основи наукового управління,
що дозволило вченій виявити умови ефективності управління освітою, а також
виявити провідні чинники, що зумовили необхідність докорінної перебудови
системи управління школою (Єльнікова, 2005). В. Маслов розробив модель
системи функціональної компетентності сучасного керівника педагогічного
колективу, визначив функції управління навчальним процесом (Маслов, 2007).
Систему психологічних умов підвищення результативності процесу управління
розкрито у працях Л. Карамушки, Л. Даниленко (2003). Особливості підготовки
керівників шкіл до управлінської діяльності в Україні досліджували С. Бурдіна
(2008), C. Калашнікова (2011), Т. Сорочан (2013).
Вчені досліджуваних нами країн – Чехії (Ф. Бачік (F. Bacík) (2012), І. Лготкова
(I. Lhotková), В. Троян (V. Trojan), Ї. Кітцбергер (Jr. Kitzberger) (2015)та ін.;
Cловенії (Т. Ажман (Ažman Tatjana) (2012), Д. Цанкар (D. Cankar) (2010), А. Корен
(А. Koren) (2005)та ін.; Словаччини (К. Горватова, З. Обдражек (K. Horváthová,
Z. Obdržálek) (2004) та ін.) плідно вивчали проблему професійної компетентності
менеджерів у сфері освіти.
Зазначимо, що аналіз психологопедагогічної літератури, документальних джерел,
статистичних звітів та аналітичних узагальнень дав змогу виокремити декілька
важливих напрямів у підготовці фахівців з менеджменту освіти, яким ми приділили
увагу: професійна компетентність управлінців освітньої галузі; управління
освітніми системами та якістю підготовки управлінців у галузі освіти в
зарубіжних

країнах;

історикопедагогічні

проблеми

становлення

системи

професійної підготовки менеджерів освіти тощо.
Розглянемо їх більш детально.
Професійна компетентність управлінців освітньої галузі є однією з важливих
сучасних педагогічних проблем. Її висвітленню присвячені наукові розвідки значної
кількості провідних вчених різних галузей: педагогіки, психології, економіки,
соціології, державного управління тощо.
Згідно з означенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання,
досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and
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Instruction (IBSTPI), поняття компетентності визначається як спроможність
кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому
поняття компетентності містить сукупність знань, навичок і ставлень, що дають
змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на
досягнення стандартів у професійній галузі або певній діяльності (Spector, 2000).
Підкреслимо, що професійна компетентність менеджера освіти

є

стрижнем

Галузевого стандарту вищої освіти України «Підготовка магістра за спеціальністю
«Управління навчальним закладом», де чітко визначаються цілі та зміст професійної
підготовки, а також вимоги до фахівця кваліфікації «Керівник підприємства,
установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)». У документі
констатується актуальність вимог до компетентності керівника навчального закладу,
яка розглядається як «необхідний обсяг і рівень знань та досвіду у певному виді
діяльності» (Галузевий стандарт, 2004, с. 6). Освітньопрофесійна програма
підготовки – складова Стандарту – при визначенні обов’язкового змісту модулів
фіксує

їх орієнтацію на зміст умінь. Відповідно до програми підготовки

«Управління навчальним закладом» магістр є фахівцем з високим потенціалом
фундаментальної та професійної освіти, здатним виконувати управлінську
діяльність, працюючи у закладах освіти різних рівнів акредитації та виробничого
навчання всіх форм власності, що забезпечується вивченням різних дисциплін
(«Правові аспекти управління навчальним закладом», «Теорія організації»,
«Менеджмент організації», «Керівник навчального закладу»,
фінансово-економічною діяльністю», «Управління

«Управління

інформаційними зв’язками»,

«Техніка управлінської діяльності», «Освітні технології» тощо).
Професор Т. Сорочан підкреслює, що характерними ознаками професійної
компетентності менеджера освіти є динамічність, орієнтація на майбутнє, уміння
здійснювати вибір, виходячи із знання себе в конкретній ситуації; мотивація
безперервної

самоосвітньої

компетентності,

що

діяльності.

входять

до

Професійні

структури

якості

професійної

і

різні

види

управлінської

компетентності, становлять основу особистісно професійного зростання керівників
і їх професійного успіху (Сорочан, 2005).
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Як показує аналіз наукових джерел (Бабенко, 2008; Деркач, 1999; Мачинська,
2013; Петряков, 2013; Маслов, 2007; Дмитренко, Єльникова, 2005; Федоров, 2006),
професіоналізм керівника освітнього закладу, менеджера освіти характеризується
високим рівнем управлінської компетентності. Так, Т. Бурлаєнко, розглядаючи
зміст і структуру економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти,
акцентує увагу на здатності керівника результативно здійснювати управлінську
діяльність у галузі освіти на основі ґрунтовних економічних знань, умінь, навичок і
особистісних якостей для ефективного розвитку організації (установи) в умовах
ринкової конкуренції. При цьому підкреслюється, що, здійснюючи управлінську
діяльність, менеджер освіти виконує різні види економічної діяльності: працює з
фінансовою документацією, займається плануванням, організацією і контролем
навчальновиховного процесу, керує персоналом, проводить маркетинговий аналіз,
здійснює підприємницьку діяльність тощо (Бурлаєнко, 2011).
На думку Н. Мачинської, управлінський компонент управлінця в освіті
відображає сформованість таких умінь: прогнозувати, програмувати, планувати,
організовувати та контролювати різні види робіт, зокрема: навчальновиховну
діяльність класів, у студентських групах, навчальновиховний процес у різних типах
вищих навчальних закладів; запобігати конфліктам та урегульовувати їх у колективі;
керувати собою, що розуміється як самовладання людини, яке виявляється у
критичних ситуаціях; грамотно оцінити соціальні наслідки професійної діяльності;
дати експертний висновок щодо соціокультурної безпеки рішення; бути здатним до
творчого вирішення професійних проблем; виявляти готовність до співпраці із
фахівцями

із

суміжних

сфер,

а

також

володіти

навичками

організаційноуправлінської діяльності; розраховувати й оцінювати умовні наслідки
управлінських рішень (Мачинська, 2013).
Українські дослідниці Л. Даниленко, Л. Карамушка вбачають у професійній
компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу сукупність
необхідних

для

ефективної

професійної

діяльності

систематичних

науковофілософських, суспільнополітичних, психологопедагогічних, предметних
та соціальнофункціональних знань і умінь, відповідних особистісних якостей.
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Відповідно, авторами визначені такі компоненти професійної компетентності
керівника ЗНЗ: знання, необхідні для педагогічної спеціальності або посади; уміння і
навички, необхідні для успішного виконання функціональнопосадових обов’язків
(Даниленко, Карамушка, 2003).
У наукових розвідках вітчизняних науковців Артюшина (2011), Берека (2008),
Данилова (2016), Карамушка (2003), Лещенко, Светлорусова (2010), Г. Тимошко
(2014) представлено методологічні засади й концептуальні підходи до підготовки
фахівців з менеджменту освіти та формування і розвитку їх професійної
компетентності,

окреслено

важливість

міждисциплінарності

у

підготовці

менеджерів освіти.
Отже, проміжні узагальнення дають підстави для висновку про те, що у
дослідженнях згаданих авторів основна увага фокусується на теоретикометодологічних засадах впровадження компетентнісного підходу у формуванні
професійної компетентності управлінців освітньої галузі. Тоді як впровадження
компетентнісного підходу у систему підготовки керівників сфери освіти є сьогодні
закономірним, актуальним питання усієї системи освіти, оскільки задовольняє
суспільні вимоги до «сучасного спеціаліста», а також потреби самого працівника в
особистісному та професійному становленні.
Значимим для нашого дослідження є аналіз праць, присвячених управлінню
освітніми системами та якістю освітніх послуг, децентралізації і автономії як
визначальних компонентів менеджерської діяльності у сфері освіти.
Означена проблема розкрита у наукових доробках Г. Єльникової (Єльникова,
2004), В. Кременя (Кремень, 2005; 2009), В. Лугового, Ж. Таланової (2013),
Л. Лук’янової (Лук’янова, 2008), В. Масловa (Маслова, 2007), В. Мельник (2007),
Н. Ничкало (Ничкало, 2012; 2013) та ін.
Т. Левченко,
європейській

розглядаючи

освіті,

підкреслює

тенденції

конвергенції

особливість

і

принципів

дивергенції

в

автономії

та

децентралізації як гуманістичних принципів управління освітою в Європі
(Левченко, 2007, с. 94–96). Для нас ррийнятною є думка, що в основі політики
децентралізації лежать політичні (демократизація суспільного управління,
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залучення до нього громадськості), фінансові мотиви (нездатність центральних
урядів самостійно нести тягар фінансування вищої освіти, бажання перекласти
частину фінансового тягаря

на

місцеві громади), мотиви ефективності

(переміщення центрів прийняття рішень на нижчі рівні управління дозволяє
оперативніше реагувати на вимоги суспільства та ринку праці). Водночас процеси
децентралізації та автономізації ЗВО не слід розглядати як надання повної
незалежності від держави. Це радше певна форма лібералізації механізму
управління вищою школою з боку держави, оскільки надання значних
повноважень ЗВО у фінансовій та адміністративних царинах супроводжується
посиленням державного контролю за якістю освіти (Яцейко, 2006, с. 37).
Запровадження або розширення автономії не є кінцевою метою, а виступає радше
засобом реформування владноуправлінських відносин у галузі для досягнення
стратегічної мети реформаторів та суспільства загалом – підвищення ефективності
діяльності вищої школи та якості освіти. Водночас паралельно зі збільшенням рівня
автономії вишів відбувається посилення впливу держави на формування освітніх
стандартів та оцінку якості освіти, що має забезпечувати адекватність діяльності
вишів вимогам суспільства. Держава прагне контролювати не методи, технології чи
освітній процес, а якість та рівень кінцевих результатів (освітніх продуктів).
Аналіз практики переходу країнчленів ЄС до демократичної організації
суспільства дав підстави О. Копанській для висновку, що країнам доводилося
відмовлятися від централізованого управління всією мережею дошкільних і
шкільних закладів і передавати відповідальність за них місцевим органам
управління, акцентує увагу на децентралізації управління освітою (Копанська, 2008,
c. 227–231). У Європейському звіті про якість шкільної освіти децентралізація освіти
визначена як одна з п’яти ключових проблем майбутнього
більшості

розвинутих

країн

децентралізація

(Spector, 2001). У

здійснюється

трьома

взаємодоповнювальними шляхами: залучення громадського впливу до розв’язання
проблем освіти, посилення ролі місцевих органів управління освітою у прийнятті
рішень, зростання автономії шкіл в управлінні їх ресурсами. Під час аналізу процесів
децентралізації

розглядають

чотири

рівні

управління:

центральний

уряд
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(центральний); державні регіональні органи влади (регіональний); муніципальний
або місцеві самоврядні органи влади (місцевий); школи (Копанська, 2008, с.127).
На основі аналізу систем державного управління освітою в країнах, що входять
до ОЕСР, Н. Монс стверджує наявність чотирьох типів систем децентралізованого
управління європейською освітою (Mons, 2003, с. 110–112): країни з мінімальною
децентралізацією повноважень (Франція, Португалія,

Греція,

Люксембург);

країни з врівноваженою децентралізацією повноважень (Скандинавські країни,
Польща, Чехія); країни з кардинальною децентралізацією повноважень (Угорщина,
Іспанія). Поряд з перерахованими трьома типами вчений виокремлює групу країн з
федеральним устроєм як четвертий різновид в децентралізації повноважень влади
(Швейцарія, Німеччина).
У підручнику «Teaching about Europe», опублікованому у 1991 р.Радою Європи,
було визначено три напрями реалізації європейського виміру освіти: навчання про
Європу (здобуття основних знань про Європу з оглядом на глобальну і локальну
перспективу) (Shennan, 1991, c. 41); навчання в Європі (формування головних
навичок, потрібних молодим європейцям); навчання для Європи (підготовка молодих
людей до життя в об’єднаній Європі, до постійних контактів і співпраці з іншими
європейцями) (Shennan, 1991, c. 35). Звернуто увагу на головні тематичні галузі,
пов’язані з європейською освітою – час (історія), простір і культура. Ефектом
навчання повинні стати набуті вміння, засади і знання.
Аналіз вивчення впливів соціальних змін на ролі й функції вчителів, пов’язаних з
реаліями нашого часу, соціальним замовленням суспільства, що в нових умовах
формує світовий та європейський освітній простори, дали підстави Л. Пуховській
для висновку щодо нових аспектів діяльності педагога в умовах інтеграційних
процесів (Пуховська, 2009, с. 67).
Розвиток сутності цього явища й змісту поняття «європейський вимір в освіті»
відслідковується в провідних документах цих інституцій, прийнятих наприкінці ХХ
та на початку ХХІ ст.: у 1980х рр. – це Рекомендації «Про роль середньої школи в
підготовці молоді до життя» (1983) і Рекомендація Парламентської асамблеї «Про
європейський вимір освіти» (1988); в 1990х рр. – Маастріхтська угода (1992),
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Резолюція 17ї сесії Постійної конференції європейських міністрів освіти
«Європейський вимір освіти: зміст викладання та навчальних планів»(1995),
висновки 19ї сесії Постійної конференції європейських міністрів освіти «Освіта
2000: тенденції, загальні питання і пріоритети пан’європейського співробітництва»,
Резолюція «Основні цінності, мета: роль співробітництва у сфері освіти в Раді
Європи» (1997), Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи «Про середню освіту»
(1999); на початку ХХІ ст. – це Доповідь Ради Міністрів на Раді Європи
«Формування майбутніх цілей систем освіти і підготовки» (2001), спільний документ
РЄ і Європейської Ради «Освіта і підготовка 2010» (2004), «Бачення 2050. Проект
Всесвітньої ради підприємців зі сталого розвитку» (2010) та ін.
Одним із перших досліджень командного менеджменту саме в освітніх
організаціях в Україні стала праця Л. Карамушки. «Психологія управління закладами
середньої освіти», спрямована на вивчення особливостей участі практичних
психологів системи середньої освіти в роботі управлінських команд і чинників, що
негативно впливають на цей процес. Результати цього дослідження стали своєрідним
поштовхом до поглибленого дослідження специфіки командного менеджменту в
освітніх організаціях (Карамушка, 2005).
Значної уваги надають науковці проблемі інноваційних технологій у підготовці
фахівців з менеджменту освіти. Адже, як справедливо зазначає Л. Лук’янова,
швидкоплинність змін сучасного суспільства об’єктивно зумовлює необхідність
формувати особистість, здатну до сприйняття і творення змін, налаштовану на
сприйняття цих змін як природної норми. Водночас, сприйняття сукупності змін
неможливе без задоволення освітніх потреб людини впродовж її життя. Отже,
сучасна освіта повинна набути інноваційного змісту для змінюваних освітніх потреб,
а суб’єкти освітнього процесу – здатності

до

інноваційного способу життя і

навчання (Лук’янова, 2008, с. 252–254).
В. Берека вивчав теоретичні і методичні основи фахової підготовки магістрів з
менеджменту освіти (Берека, 2008); В. Демчук, Л. Даниленко, Л. Карамушка
(Освітній

менеджмент,

2003),

Г. Кунц

(Кунц,

методологічним аспектам освітнього менеджменту.

1981)

надавали

перевагу
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Особливий інтерес в контексті нашого наукового пошуку становлять
дослідження щодо підготовки менеджерів освіти і управлінців у галузі освіти у
зарубіжних країнах (В. Бабенко (Бабенко, 2008), І. Ганчерьонок

(Ганчеренок,

2004, с. 138–142), В. Хоменко (Хоменко, 2012).
Так, В. Бабенко, досліджуючи професійні компетентності керівника навчального
закладу, які значною мірою впливають на навчальні плани університетів США, що
готують зазначених фахівців (на прикладі Університету Північної Кароліни),
детально характеризує навички та вміння керівника освітньої установи. В
обов’язки керівника входить розвиток внутрішньошкільних зв’язків задля
виконання завдань навчального процесу в школі, пояснення освітньої політики
школи та шкільного округу та звіт про стан справ перед шкільною спільнотою;
забезпечення батьків учнів, передбачуваних роботодавців і школи інформацією
про стан академічних досягнень учнів; інформування про потреби учнів (на
шкільному рівні та рівні шкільного округу); використання ресурсів спільноти з
метою удосконалення матеріального забезпечення навчальновиховного процесу;
активізація спільноти до визнання та підтримки потреб освітнього закладу,
залучення вчителів та громадян до колегіального вирішення проблем (Бабенко,
2008).
За результатами вивчення досвіду підготовки менеджерів освіти у США
І. Ганчерьонок схарактеризував програми підготовки у різних навчальних закладах
освіти. Провідні завдання цих програм, підкреслює дослідник, – підготувати
фахівців, здатних займатися науководослідною діяльністю в галузі освіти, та
менеджерівпрактиків, здатних творчо застосовувати отримані знання (Ганчеренок,
2004, с. 138–142). В. Хоменко, здійснюючи аналіз документів Міносвіти Франції,
наголошує на трьох важливих напрямах професійної підготовки керівників
навчальних закладів у європейських країнах: створення умов для розвитку
загальної культури керівника – представника державної влади; розвиток,
паралельно із глобальними змінами в суспільстві, компетенції специфічної для
функцій керівників навчальних закладів; сприяння професійній мобільності
керівників навчальних закладів. Майбутні менеджери освіти у Франції мають
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відповідати таким вимогам: володіти знанням системи освіти, орієнтуватися в
еволюційних

процесах

освітньої

системи,

володіти

юридичними

та

адміністративними аспектами; крім того, потрібне почуття відповідальності,
суворість водночас із лояльністю, повага до персоналу (Хоменко, 2012).
Підвищений інтерес науковців до проблеми управління закладами вищої освіти,
необхідність об’єктивного осмислення історичного досвіду діяльності вищих
навчальних закладів, вироблення наукових засад управління на основі творчого
використання спадщини минулого зумовлюють звернення до історико-педагогічних
аспектів становлення системи професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти.
Дослідниці М. Лещенко, А. Свєтлорусова на основі

історико педагогічного

аналізу підготовки керівників освітніх установ в Україні виокремили етапи
становлення: перший (1918-1930) – характеризується авторитарнофункціональним
підходом до управління навчальними закладами; другий етап (30і - 40і рр. ХХ ст.)визначається необхідність для особистості, яка готова виконувати функції керівника,
бути ідейною та політично відданою ідеалам комуністичної партії, тобто
адміністративноконтролюючим підходом, посилюється державний контроль за
навчальними закладами; третій етап (40–60ті рр.. ХХ ст.) характеризується
відсутністю цілеспрямованої професійної підготовки управлінців навчальних
закладів, але вже зроблені перші спроби розглядати діяльність директора школи з
позиції системного підходу; характерною особливістю є авторитарносистемний
підхід; четвертий етап ( 60ті – 80ті рр.)ідзначається системнокомплексним
підходом до підвищення кваліфікації управлінців навчальних закладів; п’ятий етап
(80і -90і рр..) відзначається початком активного дослідження науковцями
класифікацій

особистісних

професійно

значущих

якостей

керівника

загальноосвітньої школи та їх впливу на функціонування закладу, тобто
авторитарнокомпетентнісним підходом; шостий етап (90і до 2000го рр.) –
започатковується

професійна

підготовка

характеризується

управлінськоадаптивним

управлінців
підходом,

навчальних

закладів,

визначається

проблема

надання професійного статусу керівнику навчального закладу, розвивається
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менеджмент освіти; сьомий етап ( з2000го до 2015 р.) характеризується розвитком
системи професійної підготовки керівних кадрів освіти – інноваційнорефлексивним
підходом, відбуваються перші спроби вищих закладів освіти готувати нове
покоління керівників – управлінців навчальних закладів – менеджерів освіти, було
розроблено освітньокваліфікаційну

характеристику магістра за спеціальністю

«Управління навчальними закладами», що відповідає Державному стандарту вищої
освіти і входить до її галузевої складової, у закладах вишої освіти України
розпочалася професійна підготовка магістрів за цією спеціальністю

(Лещенко,

Свелорусова, 2010).
У дослідженні Л. Кравченко «Наукові основи підготовки менеджера освіти у
системі неперервної педагогічної освіти» професійна підготовка фахівців з
менеджменту

освіти

розглядається

як

поетапний

концентричний

індивідуалізований процес цілеспрямованого формування особистісно і соціально
значущих

професійнопедагогічних

самоздійснення

у

системі

освіти

компетентностей
впродовж

фахівця

життя

та

та

базується

його
на

людиноцентричній науковопедагогічній сутності процесу підготовки, яка полягає
у розумінні сучасного менеджера як усебічно розвиненої й самодостатньої
особистості, незаперечної соціальної цінності, професіонала, а отже – високої
якості інтелектуального товару на ринку освітніх послуг (Кравченко, 2009, с. 33).
Особливість підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів у
післядипломній

освіті

до

організації

мережевого

профільного

навчання

старшокласників розглянуто у дослідженні болгарської дослідниці В. Стойкової
(Стойкова, 2017)
Означені аспекти підготовки фахівців з менеджменту освіти підтверджують
різноплановість проблеми. Основне завдання керівників освітнього процесу –
створення умов для реалізації цілей і завдань, що постають перед освітньою
установою і тими установами, які управляють освітою. Діяльність керівників
системи освіти в умовах розвитку ринку освітніх послуг набуває ряд нових
функцій, зокрема формування колективу, побудова своєї роботи з огляду на
отримання кінцевого результату, організація привабливого освітнього середовища.
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Сучасному суспільству потрібен компетентний, ерудований керівник системи
освіти, готовий до самовдосконалення, дослідницької роботи і власного
професійного становлення. Однак сучасні суспільні умови вимагають професійних
підходів до вирішення управлінських питань у галузі освіти, що ускладнюються у
зв’язку зі зміною педагогічних цілей. Підготовка менеджера освіти повинна
відповідати вимогам демократичного українського суспільства.
Для країнчленів Європейського Союзу стандартом є модель управлінської
компетентності керівникалідера, менеджера освіти, що розроблена Європейською
Комісією в проекті «Переосмислення освіти: інвестиції в навички для поліпшення
соціальноекономічних результатів» (Supporting the teaching professions, 2012, с. 43–
51). Модель ґрунтується на восьми основних лідерських компетенціях: здатність
надихати співробітників і учнів; сформоване стратегічне мислення; навички
створення сприятливого розвиваючого освітнього середовища та забезпечення
культури процесу навчання; здатність підвищувати якість та результативність
навчання учнів; здатність ефективно управляти ресурсами; навички володіння
інформацією та усвідомлення усіх освітніх процесів; сильні комунікативні навички й
відкритість до роботи в команді; навички кризового менеджменту. У документі
також акцентується увага на володінні керівниками навчальних закладів певними
особистісними якостями: упевненість, оптимізм, стійкість, толерантність, емоційний
інтелект, самосвідомість, енергійність, честолюбство, цілеспрямованість і прагнення
до навчання.
Німецькі дослідники Б. Гютль – викладач економіки, незалежний організаційний
консультант, Ф. Орфей – доктор філософії, консультант професійнопрактичного
навчання, С. Ласке – лектор з професійної освіти в Університеті Більфельда в
науковій праці «Освітній менеджмент», підкреслюючи вагоме значення управління
університетами, лідерства та розвитку персоналу, зазначають, що менеджер освіти –
це професія майбутнього. Вони диференціюють управління освітою як професійну і
незалежну задачу. Оскільки освітній процес є неперервним і хвилеподібним,
менеджмент освіти є «професією з майбутнім». Тому перспективою є розвиток
конкретних сфер діяльності менеджерів освіти: лідерство і розвиток, спонсорство і
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фінансування, управління проектами та розробка продуктів, забезпечення якості та
оцінювання (Gütl, 2006).
Проблемам лідерства та його ролі в системі менеджменту в освіті присвячено
значну кількість праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Так, М. Прідді і
Н. Беннет у дослідженні «Освітнє лідерство: контекст, стратегії і співробітництво»
підкреслюють,

що

менеджмент

освіти

допомагає

зрозуміти

і

критично

проаналізувати ключові стратегічні аспекти лідерства у галузі освіти, включаючи
лідерські підходи і цінності, зовнішні і внутрішні контексти, автономію, партнерство
і співробітництво, стратегії і напрями змін (Preedy, Bennett, 2011).
Чеська дослідниця М. Туречкова тлумачить лідерство як змістовну і творчу
діяльність в управлінні людським потенціалом. На відміну від менеджерів, які
покладаються на владу і прийняття рішень, лідер стверджує свою позицію серед
співробітників на основі впливу, відносин, поваги і довіри. Його місія – впливати і
мотивувати співробітників на творчу співпрацю і продуктивність. У своїй книзі
автор намагається з’єднати теоретичну і практичну інформацію про лідерство,
допомагаючи виконавчим лідерам знайти власний ключ до ефективної роботи з
людьми. Вона пропонує профіль правильного лідера, інструменти і методи
мотивації співробітників (SMART, оцінка ефективності та система управління і т.
д.), ефективні принципи комунікації. Правильно організоване керівництво в
освітній організації покращує продуктивність освітньої діяльності та зміцнює
відносини всередині організації і дозволяє співробітникам брати участь в
успішному бізнесі (Tureckiová, 2015, 2016a, 2016b). У контексті чеської освіти
проблема освітнього менеджменту розглядається як управління освітньою
установою, головною посадовою особою в управлінському процесі якої є директор
школи. Сьогодні вже йдеться про те, що повинна бути не посада «Директор
школи», а професія менеджера-лідера.
У Чеській Республіці численні дослідження, з якими ми погоджуємося,
засвідчують, що ефективними є ті школи, де є ефективний директор, лідер і
менеджер. Якість освіти прямо пропорційна якості шкільного керівництва.
Законодавством Чехії директору школи надано велику автономію з метою
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гарантування якості освіти та розвитку самоврядних функцій навчальних закладів.
Така автономія є однією з найбільш демократичних у країнах ЄС.
Рівень автономії чеського директора школи дуже високий. Саме директор несе
персональну відповідальність за реалізацію Рамкового закону (Держстандарту).
Найближчим часом у Рамковому законі будуть зміни, які передбачатимуть чітке
визначення компетентностей (очікуваних результатів за ступенями навчання)
(Освітня поїздка в Чеську Республіку, 2017).
Окреме значення у здійснюваному бібліографічному аналізі посідає проблема
професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти та їхньої діяльності. Різні
її аспекти були об’єктом дослідження як зарубіжних (М. Армстронга (2002),
Г. Балли, П. Друкера (2000), А. Файоля та ін.), так і вітчизняних вчених (В. Жигірь
(2011), В. Берека (2008), В. Беспалько (1989), Т. Бурлаєнко, В. Демчук (2007),
В. Олійник, Т. Сорочан (2005)та ін.).
Аналіз наукових джерел засвідчує, що проблема підготовки фахівців з
менеджменту освіти в європейському освітньому середовищі є актуальною і
зазвичай розглядається дослідниками в декількох аспектах:
1) лідерство в освіті як складова концепції менеджменту освіти;
2) удосконалення професійної компетентності майбутніх керівників освітніх
установ;
3) форми організації освітньої діяльності у галузі професійної підготовки
менеджерів освіти;
4) системи контролю і оцінювання педагогічної діяльності як напрям
менеджерської діяльності в освіті та компонент змістової професійної підготовки
керівника освітньої установи.
Так, В. Жигірь, аналізуючи сучасний стан професійної підготовки менеджера
освіти, зазначає, що основними функціями менеджера освітнього процесу в
навчальній установі мають бути: пошук освітніх систем, програм, технологій,
відповідних цілям освіти; створення організаційнозмістових, організаційно
методичних та організаційноправових умов освітнього процесу навчального
закладу; добір педагогічних кадрів, організація їхньої діяльності і підвищення
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кваліфікації; забезпечення психологопедагогічного супроводу освітнього процесу;
проведення посередницьких функцій між педагогічним колективом й науковим
забезпеченням освітнього процесу; взаємодія з педагогічними колективами інших
закладів; організація моніторингу освітнього процесу та його корекція; аналіз
продуктивності й результативності освітнього процесу (Жигірь, 2011, с. 50–55).
Освітньому лідерству та проблемі розподіленого керівництва присвячено праці
Д. Лумбі, професора Університету Саутгемптона (Lumby, 2017), дослідження К.
Маховцової, К. Забродської, Ір. Мудрака, представників Чеської академії наук та
Карлового

університету в Празі – впровадженню принципів і підходів

розподіленого лідерства в освітній галузі в країнах Центральної і Східної Європи
(Machovcová, Zábrodská, Mudrák, 2018). Подібні аспекти проаналізовані у роботах
чеських дослідників Д. Дворжака і І. Трунди (стратегічне управління та планування
у школах), Б. Лазарової, М. Пола та М. Седлачека (педагогічне керівництво
директорів початкової школи в Чеській Республіці), М. Кубічека (роль шкільного
педагогічного лідера в професійному навчанні вчителя), П. Матея, Й. Стракова та А.
Веселі (нерівності в освіті: моніторинг і прийняття рішень), болгарського дослідника
Г. Петкова

(стратегічне

керівництво

К. Гавронського та М. Кв’ятковського

і

лідерство),

польських

дослідників

(директор школи в процесі управління

освітою) (Dyrektor czkol…y, 2018), англійських науковців П. Хейлітгера, К. Лайтвуда
та Р. Хека (лідерство в освіті), словенських вчених А. Корена і Т. Ажман та ін.
У наукових дослідженнях лідерство часто розглядається як вищий еволюційний та
якісний рівень управління, сутність і специфіка якого відповідають потребам і
викликам сучасних суспільних трансформацій. Зокрема, Т. Серджіованні визначив
кілька типологій лідерства (Sergiovanni, 1992): технічний лідер, який приймає роль
менеджера; лідер, що забезпечує взаємодію між людьми; освітнє лідерство – це
знання вимог освіти і шкільних потреб; символічний лідер, який привертає увагу
інших до важливих питань освіти, визначає цілі шкільного навчання; лідер культури,
який вибудовує унікальну шкільну культуру, визначає, підкреслює цінності, віру і
культурні початки, які надають школі унікальність. Лідерство в менеджменті освіти
спрямовується на усвідомлення європейським суспільством важливості делегування

70

керівникам, вчителям юридичних і адміністративних управлінських повноважень в
умовах шкільної автономії, а також на здійснення серйозних змін у способах
розподілу фінансових ресурсів освітньої установи.
На освітнє лідерство, розробку і реалізацію

програмних засад освітньої

діяльності, як зазначав Г. Хорта, спрямована професійна підготовка фахівців з
менеджменту освіти

у сфері управління в європейських закладах вищої освіти

(Horta, 2009, с. 387–388), зокрема на поглиблення методологічних засад концепції
освітнього менеджменту, управлінських аспектів, системи контролю і оцінювання
якості освітньої діяльності, міжнародного співробітництва, на нове розуміння
соціального замовлення та партнерства (розробка програм розвитку освіти як
колективного і персонального документа відповідальності, кооперацію між
освітніми установами, кооперацію між освітніми закладами і органами місцевого
самоврядування,

кооперацію

між

органами

місцевого,

регіонального

самоврядування, педагогічного керівництва, фінансового керівництва, державного і
муніципального управління).
Удосконалення професійної компетентності майбутніх керівників освітніх
установ як складної багаторівневої стійкої структури психічних рис особистості, що
формується внаслідок інтеграції досвіду, теоретичних знань, практичних умінь,
значущих для викладача особистісних якостей і має окреслені суттєві ознаки
(мобільність, гнучкість і критичність мислення) широко представлена у працях
чеських дослідників І. Лготкової, В. Трояна, І. Троянової, Я. Резача, Ї. Кітцбергера,
Я. Ветешка, М. Туречкової, Ф. Маліка, Й. Прокопенка, М. Кубра, словенських
дослідників С. РончелліВаупот, Т. Ажман, Д. Канкара, З. Єленца, А. Корен та ін.
У дослідженні С. РончелліВаупот представлено аналіз змісту підготовки
керівників освітніх установ у країнах Європейського Союзу і Словенії та розкрито
аналіз особливостей діяльності директора як основного менеджера в освітній
установі, підкреслюючи, що на початку ХХІ ст. більшість європейських країн
спрямовують освітню політику в контексті управління на фахову підготовку
керівника освітньої установи. Наприклад, в словенській системі освіти прерогатива
надається висококваліфікованим кадрам, які пройшли підготовку за розширеними
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спеціальними навчальними програмами, де зосереджено увагу на формування
управлінських знань і професійних якостей, на глибоке вивчення філософії,
соціології, політології та системи державного управління (RoncelliVaupot, 2000).
Аналіз праць зарубіжних дослідників з проблеми компетентності (І. Лготкової,
В. Трояна,

Ір.Кітцбергера (Lhotková,

Trojan,

Kitzberger,

2012), Я. Прухи,

Е. Валтерова, Й. Мареш (Průcha, E. Walterová, J. Mareš, 2009), Й. Резача (Řezáč,
2009), В. Трояна (Trojan, 2012, 2011) та ін.) дозволяє нам розглядати професійну
підготовку майбутнього менеджера освіти через запропоновану компетентнісну
модель підготовки керівника освітньої установи, суть якої полягає у виокремленні
специфічних і загальних компетентностей на основі концепції розподіленого
лідерства.
Науковці

(Ažman, 2019, 2012; Bacík, 2012; Horváthová, 2004; Koren, 2005;

Lhotková, 2012) підкреслюють, що основними професійними компетенціями
менеджера освіти є лідерські компетенції (стратегічне мислення, прогнозування та
передбачення цілей діяльності освітньої установи, вміння визначати пріоритети,
здійснювати презентацію з метою формування іміджу школи, формувати мотивацію
працівників); менеджерські компетенції (визначення стратегії, кадрова діяльність,
забезпечення ресурсів (проектів, грантів), професійні компетенції у відповідності до
функціональних обов’язків (знання правових та економічних нормативів, знання
освітнього середовища, навички спілкування); особистісні компетенції (управління
часом, саморозвиток, здатність до саморефлексії, прийняття рішень, робота зі
стресом), соціально орієнтовані компетенції (моделювання команди, усунення
недоліків і конфліктів, співпраця з партнерами; компетенції, спрямовані на
забезпечення управління та оцінки освітнього процесу (планування, процес оцінки,
впровадження нових знань в освітній процес, використання зворотного зв’язку для
удосконалення процесу планування).
Наголошується, що однією з найважливіших компетенцій є готовність до
прийняття рішення

(Bacík, 2012; Cankar, 2010 с. 26–27). Вчені Г. Кунц та

С. О’Доннел (Кунц, О’Доннел, 1981, с. 136) вважають, що для прийняття
раціональних рішень необхідно: визначати мету, досягнення якої неможливе без
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певних дій; бачити шляхи досягнення поставленої мети за існуючих умов та
обмежень;

володіти

інформацією

і здатністю

аналізувати

та

оцінювати

альтернативи досягнення мети; намагатися вибрати такий варіант, який більшою
мірою відповідає досягненню мети. Важливі моменти прийняття рішень можна
виразити в наступному: акцент на моделі, на меті і розробці критеріїв ефективності
при визначенні умов успіху запропонованого рішення, прагнення включити в
модель змінні величини поставленої проблеми або ж ті, які визначаються як
важливі для її вирішення, прагнення представити модель зі всіма змінними
обмеженнями, прагнення квантифікувати змінні в поставленій проблемі у
максимально можливому ступені (Гюрова, 2013, с. 138).
У

професійній

діяльності

менеджерів

особлива

роль

надається

їхній

інформаційнокомунікативній компетентності. На цьому наголошують європейські
дослідники (К. Гавронський, Б. Груден, М. Квятковський, Г. Могорчіч, Г. Косич, М.
Мустар, Я. Нарей, І. Разборнік, А. Флогі, Б. Чампелі, Я. Чач, М. Шверц, В. Щеняк та
ін). Розглядаючи роль керівництва та підготовки менеджерських кадрів в
європейській освіті, у колективній праці «Шлях до електронної компетентності
директора школи», словенські дослідники підкреслюють, що метою формування
інформаційно комунікаційної компетентності є: підготовка до зваженого
використання

технологій

організаційноадміністративної,

педагогічноадміністративної та педагогічної діяльності, зокрема адекватного
відображення стану освітньої діяльності, ефективної дистанційної комунікації
(портал, електронна пошта, електронна камера, робота в умовах електронного
класу) з усіма учасниками освітнього процесу, тобто батьками, учнями,
співробітниками, місцевими органами управління освітою тощо; забезпечення
педагогічних і матеріальних умов ефективного пошуку, збору, обробки та оцінки
інформації; підвищення обізнаності щодо безпечного застосування Інтернету,
аудіовізуальних медіа, використання їх та врахування правових та етичних
принципів використання публічної інформації у правовому європейському
просторі; сприяння процесу самооцінки та процесу подальшого особистісного та
професійного розвитку; підвищення якості освіти керівників вищих навчальних
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закладів у відповідності до національних стандартів; забезпечення максимального
взаємного співробітництва між педагогами та керівниками як учасниками
освітнього процесу (Pot do e-kompetentnosti ravnatelja, 2001).
Значна частина наукових праць присвячена особливостям форм організації та
умовам підготовки менеджера освіти.
Науковцями центральноєвропейських країн (П. Балканскі (Балкански, 2003)
Є. Бедрнова та І. Нови (Bedrnová, Nový etal., 2002), Ф. Белоглавек (Bělohlávek,
1994), І. Бургер (Burger, 1999), Я. Вебер (Veber, 2009; 2011), Я. Ветешка,
М. Туречкова (Veteška, Tureckiová, 2008) В. Габор (Gábor, 2008), Гюрова (Гюрова,
2009), М. Ветракова (Vetráková, 2006), Я. Водак, А. Кухарчікова (Vodák,
Kucharčíková, 2011), Л. Водачек., О. Водачкова (Vodáček та Vodáčková, 2006),
Й. Доннеллі, Й. Гібсон та Й. Іванцевич (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 1997),
Ір. Джедіна, Ір. Одхацел (Dědina J., OdcházelJ., 2007), Г. Зала (Zala, 2000),
Д. Каменова, Стоянова (Каменова, Стоянова, 2014), А. Каханякова (Kachaňáková,
2007), Й. Келемен (Kelemen, 2007), А. Крамбергер, В. Іліч, А. Когонт (Kramberger,
Ilič, Кohont, 2004), Я. Лойда (Lojda, 2011), С. Можіна (Možina,2002); І. Петкова
(Петкова, 2008), Б. Поташова (Potašová, 2007), В. Светлік, Н. Жупан (Svetlik, 2003;
Svetlik, Zupan. 2009), К. Уолш. (Уолш, 2008), М. Ушева
І. Фолварчна

(Folwarczná,

2010),

Р. Цветко

(Cvetko,

(Ушева 2010),

1999),

С.

Швецова

(Švecová,2010), О. Шулерж (Šuleř, 2008) було проведено низку фундаментальних
досліджень, які мають безпосереднє і опосередковане значення для підготовки
фахівців з менеджменту освіти. Насамперед для нас мають науковий інтерес
дослідження, які уможливлюють узагальнення щодо менеджерської діяльності та
визначення сутності і змісту поняття «фахівець з менеджменту освіти».
Аналіз досліджень щодо форм організації професійної підготовки майбутніх
менеджерів

освіти

(Armstrong,

2002),

(Ažman,

Bezič,

Hribar,Kalin,Možina,

PevecGrm,Vesel, 2003), (Bacík, 2012; Řezáč, 2009) засвідчує, що ефективними в
сучасних умовах є спеціалізовані курси та спеціальні освітні програми: відкриті
(загального призначення, організовуються зовнішніми організаторами і є призначені
для постачання на відкритому освітньому ринку); спеціальні програми навчання
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(пристосовані до потреб конкретної організації, вони реалізуються зовнішніми
постачальниками, а також власними організаціями); програми власне освітньої чи
виробничої установи (вони надаються організаціями, але ними керують викладачі
менеджерських шкіл); створення навчальних ситуацій, у процесі яких здійснюється
зосередження на пошуку нових елементів, менеджери освіти вчаться діяти в нових і
нестандартних ситуаціях, намагаючись вирішити реальні проблеми; обмін досвідом,
тобто особливою сукупністю знань, набутих у практичній діяльності, способів
діяльності, вироблених в результаті практики, вмінь і навичок, яким притаманні
стабільність, регулярність, повторюваність та які сприяють особистісному
розвиткові менеджера освіти; планування кар’єри – узгодження управлінського
розвитку та кар’єрного зростання зі систематичною оцінкою та класифікацією
робіт на основі їх змісту, системи оцінки діяльності, системи припущень розвитку,
планування управлінського резерву та гнучкості; відкрита та дистанційна освіта;
самоосвіта; бізнес-консалтинг (наставництво, коучинг) (Armstrong, 2002).
Поділяємо точку зору М. Армстронга щодо особливої ролі формальної і
неформальної освіти у підготовці фахівців з менеджменту, зокрема з менеджменту
освіти. Формальний підхід до розвитку менеджменту базується на визначенні потреб
розвитку на основі оцінювання ефективності та включає участь в проектних групах,
формальне навчання через внутрішні та зовнішні курси, структурований
саморозвиток,

що відбувається

за

індивідуальними

навчальними

планами

(Armstrong, 2002). Неформальні підходи до розвитку менеджерів використовуються
для вивчення можливостей, з якими менеджери зустрічаються під час своєї роботи і
включають: самооцінку та визначення потреб у розвитку, особисті плани розвитку
або самостійне навчання та освітні програми, обговорення з керівниками, колегами
та наставниками освітніх потреб.
Актуальним напрямом наукових досліджень зарубіжних науковців є вивчення
системи контролю і оцінювання педагогічної діяльності як аспекту менеджерської
діяльності в освіті та компонента змістової професійної підготовки керівника
освітньої установи (Логвина, Рождественская, 2012), (Лозниця, 2001), (Jelenc, 2005),
(Zupan, 2004). Європейські дослідники І. Логвина, Л. Рождественська у праці
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«Інструменти формуючого оцінювання в діяльності педагога» пропонують систему
формуючого оцінювання, під яким розуміють оцінювання в процесі навчання, коли
аналізуються знання, вміння, ціннісні установки і поведінка учня, встановлюється
зворотний

зв’язок,

що

орієнтує

учня

на

подальше

навчання

(Логвина,

Рождественская, 2012).
Таким чином, бібліографічний аналіз підготовки фахівців з менеджменту освіти
засвідчує, що дана проблема є важливим напрямом у європейській педагогічній
науці, має практичне й соціальне значення, водночас потребує чіткої конкретизації
змісту. Актуальною залишається проблема підвищення ефективності системи
освітнього менеджменту та кадрового потенціалу освітньої галузі у професійній
підготовці менеджера освіти.
Окрім того, інтенсифікація життєдіяльності, нові соціальноекономічні умови,
динаміка змін на ринку праці спонукають до розробки, створення і впровадження у
практику перспективних моделей підготовки конкурентоспроможних фахівців,
здатних забезпечувати поступальний розвиток суспільства, усіх галузей господарства
і культури. Аналіз наукових підходів і розробок засвідчує, що у контексті сучасних
євроінтеграційних процесів головними чинниками й напрямами професійної освіти
як саморозвивальної системи, що сприяє формуванню особистості фахівця як
суб’єкта особистісного самовизначення, самовдосконалення, є цілеспрямована
організація процесу навчання як пізнавальної діяльності та взаємодії викладача і
студентів на засадах діалогу, створення продуктивного освітнього середовища та
ефективної системи його менеджменту, в контексті чого актуальною є підготовка
фахівців, спроможних забезпечувати менеджмент освітніх установ.
1.2. Ключові поняття концепції дослідження
Поділяємо

думку

вчених,

які

вважають,

що

формування

поняттєво

термінологічного апарату є передумовою розробки концепції дослідження.
Слід додати, що у сучасній педагогічній практиці має місце достатньо довільне
тлумачення ключових категорій, використовуваних нами у концепції дослідження та
їх штучне розширення. Звернемо увагу на застереження Н. Ничкало. Необхідність
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уточнення вживання термінів є доцільним як із лінгвістичної, так і з педагогічної
точки зору. Нинішній хаос, підкреслює вчена, суперечності у визначенні сутності
понять, їх некоректна підміна спотворюють зміст й негативно впливають на якість
дослідницької роботи і науково-методичної літератури, що видається за її
результатами (Ничкало, 2012, с.15-25).
Концепція нашого дослідження ґрунтується на ключових поняттях: менеджмент,
менеджмент освіти, менеджер освіти як міждисциплінарних категорій, що
інтегрують окремі положення педагогіки, психології, соціології, менеджменту,
культурології, політології, філософії, економіки та інших наукових галузей.
Аналіз базових понять дослідження має певну супідлеглість, отже їх аналіз
доцільно здійснювати за певним алгоритмом (Рис.1.1.):

Рис.1.1. Алгоритм аналізу базових категорій дослідження
Такий підхід зумовлений необхідністю вивчення систем освіти професійної
підготовки фахівців з освітнього менеджменту у центральноєвропейських країнах,
що уможливить: поперше, створення цілісної концепції системи управління
освітньої установи та функціональні характеристики менеджера освіти в структурі
такої системи з врахуванням динаміки змін на національних і міжнародних ринках
праці та стратегій розвитку освітньої галузі із забезпеченням постійного оновлення та
використання наукових, зокрема порівняльних, досліджень; подруге, врахування
процесів інтернаціоналізації та інтеграції, що зумовлюються економічними й
ідеологічними інтересами країни та особистості в контексті розширення людських
можливостей, що спрямовані на конкурентоспроможність освітньої галузі та
зростання людського потенціалу, на підвищення ефективності підготовки фахівців з
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менеджменту освіти, в процесі проектування національних стратегій, нормативних
актів та законодавчих ініціатив.
Отже, проаналізуємо заявлені поняття.
Аналіз наукової літератури показує, що еволюція терміну «менеджмент» (від
англійського management – управління,керівництво, адміністрування, дирекція,
вміння розпоряджатися, володіти, керувати) призвела до суттєвих відмінностей у
його тлумаченні. Зокрема в Оксфордському словнику англійської мови наведено
чотири значення терміну «менеджмент»: 1) спосіб (манера) спілкування з людьми; 2)
мистецтво управління; 3) специфічні здібності і адміністративні навички; 4) орган
управління, адміністративна одиниця. В Енциклопедії державного управління
(Енциклопедія державного управління, 2011) менеджмент визначено як розробка і
створення (організація), максимально ефективне використання (управління) і
контроль

соціальноекономічних

орієнтований

на:

систем,

підприємництво,

що

державні

за

інституційними

сферами

соціальноекономічні

системи,

некомерційні організації тощо.
Загалом, термін «менеджмент» трактують досить широко і зазвичай його
розглядають як (Коломінський, 1996, с.176): сукупність стратегії, методів, засобів і
форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності та зростання
прибутку; соціальний і технічний процес, за допомогою якого використовуються
ресурси, відбувається вплив на людські дії та здійснюється сприяння змінам для
досягнення цілей організації; процес планування, організації, приведення в дію і
контролю організації з тим, щоб досягти координації людських та матеріальних
ресурсів, необхідних для ефективного вирішення завдань; інтегрований процес, яким
повноважні особи формують, зміцнюють і керують організаціями в ході добору та
досягнення визначених ними цілей; різновид господарського управління в ринкових
умовах.
Менеджмент також трактують як управління

певним соціальним об’єктом;

володіння майстерністю управління; професіоналізм організатора виробництва, що
забезпечує високий рівень ефективності праці без жорсткого адміністрування. Як
зазначає

Л. Євенко,

«менеджмент

–

це

вміння

досягати

поставленої
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мети,використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент
– управління –функція, вид діяльності щодо керівництва людьми в організаціях.
Отже, менеджмент – це система, що передбачає здійснення способів, принципів
управління, уміння спрямовувати працю людей, знання, досвід, інтелект на
досягнення поставлених цілей; це процес узгодження діяльності людей, об’єднаних в
організацію для досягнення загальної мети (Андрушків, 1995).
Досвід управління, накопичений у світовій практиці, на рівні установи, організації
(фірми, компанії, школи тощо) вкладається у загальне поняття «менеджмент». У
контексті нашого дослідження важливим вбачаємо зауваження про те, що в
наукових джерелах менеджмент розглядається і як «мистецтво управління», що
ґрунтується на здоровому глузді й інтуїції менеджера (керівника), що виявляється в
нестандартності та оригінальності його рішень. Таким чином, на основі
узагальнення, менеджмент можна визначити як науку (Чернишова, 2010), мистецтво
і діяльність з мобілізації інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів з
метою ефективного та дієвого функціонування установи чи організації.
Для нас прийнятною є думка П. Атаманчука, що менеджмент – це не управління
предметами, а організація та управління працею людей, це система щоденного та
перспективного планування, прогнозування й організації виробництва, реалізації
продукції і послуг з метою отримання максимального прибутку (матеріального,
інтелектуального, духовного) (Атаманчук, 1997).
Професійні знання з менеджменту обумовлюють усвідомлення управлінцями
трьох різних інструментів управління: організації, ієрархії управління, основний засіб
тут – вплив на людину зверху за допомогою мотивації, планування, організації,
контролю, стимулювання та ін.; культуру управління, тобто вироблюваних і визнаних
суспільством, організацією, групою людей цінностей, соціальних норм і установок,
особливостей поведінки; ознаки ринку, ринкових відносин, тобто відносин,
заснованих на рівновазі інтересів виробника і споживача послуг.
Слід підкреслити, що науковий статус даного поняття залежить від контексту і має
різні професійні модифікації. Наприклад, в економіці – це фактор виробництва, в
адмініструванні – система влади і організації, що регулює відносини між керівником
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і підлеглим, у соціології – елемент структури суспільства і системи соціальних
статусів. Тоді як з філософсько-освітньої точки зору, менеджмент – це система
планування, організації, мотивації й контролю, яка необхідна для досягнення цілей
наукової спільноти, організації чи об’єднання людей. Як наука менеджмент
спрямовує свою увагу на виявлення умов, при яких загальна робота людей стає
ефективнішою й кориснішою (Є. Рябенко)
Зазначимо, що термін «менеджмент» також використовується як науковий напрям,
соціальна наука, предметом якої є вивчення соціальної організації. В інших джерелах
«менеджмент» визначають як академічну дисципліну, що висвітлює проблеми
управління, вивчає техніко-організаційні і соціальні аспекти управління суспільним
виробництвом. Наприклад, в англомовних країнах цим терміном також виражають
функцію, навчальну дисципліну, професію, галузь наукового дослідження.
Отже, зміст поняття «менеджмент» можна розглядати як науку і практику
управління, як організацію управління установою чи організацією і як процес
прийняття управлінського рішення. Менеджмент розглядається дослідниками в
декількох значеннях: як «вміння досягати поставлених цілей, використовуючи
працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей»; як «управління, функція, вид
діяльності з керівництва людьми в найрізноманітніших організаціях»; як «сфера
людського знання, що допомагає здійснювати цю функцію» (Георгиева, 2009, с. 25).
Класик американського менеджменту П. Друкер підкреслював, що термін
«менеджмент» включає певну функцію і соціальний статус людей, що сучасний
менеджмент – це специфічний вид управлінської діяльності, орієнтованої на людину,
який має на меті зробити людей здатними до спільної дії, надати їх зусиллям
ефективність і згладити властиві їм слабкості, бо людська здатність робити внесок у
суспільство настільки ж залежить від ефективності управління підприємством, як і
від власних зусиль і віддачі людей (Drucker, 1974).
Цікавою є позиція угорського вченого Г. Халаша, який вказує на відмінність між
правлінням (governance) та управлінням (management) в освіті, при цьому
підкреслюючи тісний взаємозв’язок: якщо «правління» використовується для того,
щоб підкреслити відкритість шкіл і систем освіти, то термін «управління»
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використовується скоріше для того, щоб підкреслити технічні та інструментальні
вимірювання правління. Правління (governance) забезпечується щодо тих речей або
осіб, поведінку яких не можна передбачити (наприклад, тому, що існують автономні
одиниці, здатні відстоювати свої інтереси і вести переговори щодо альтернативних
рішень). Управління (management) здійснюється тими речами або особами, поведінку
яких передбачити легше. Коли забезпечується правління, то застосовуються
перемовини, переконання, торг, здійснюється певного роду тиск тощо, оскільки в
такому

разі

не

повністю

контролюються

об’єкти

діяльності.

Управління

здійснюється на основі інструкцій і наказів представників законної влади (Халаш,
2003).
Особливим складовим елементом менеджменту є освітній менеджмент або
менеджмент освіти. У цьому сенсі зазначимо, що з урахуванням трансформацій,
які відбуваються у сучасному суспільстві, вкрай важливим стає розуміння
менеджменту освіти як певної теорії, напряму філософії освіти, спрямованої на
досягнення цілей освітньої установи на основі ефективного управління, наукової
організації праці, інтелекту членів колективу.
У контексті нашого дослідження доцільним вбачаємо аналіз поняття «освіта» і
«менеджмент» як базових складових концепту «менеджмент освіти» (Рис. 1. 2).

Рис. 1.2. Складові концепту «менеджмент освіти»
Відтак виникає необхідність визначитися з певних позицій: поперше, характеру,
рівня і механізму взаємопов’язаності і взаємозалежності таких категорій як «освіта» і
«менеджмент»,

подруге,

ступеня

їх

синтетичної категорії «менеджмент освіти».

взаємопроникнення

задля

утворення
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У контексті нашого дослідження щодо систем підготовки фахівців з менеджменту
освіти важливим постає трактування поняття «система освіти».
У тлумаченні змісту поняття «система освіти» ми виходимо з визначення освіти
як процесу і результату удосконалення здібностей і поведінки особистості, внаслідок
чого вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання (ХХ сесія
Генеральної конференції ЮНЕСКО)

та розуміння освіти як духовного образу

людини, який формується під впливом сукупності загальнокультурних компетенцій
та професійних знань, технологій їх використання в суспільній практиці у процесі
виховання й самовиховання. На основі аналізу наукових і документальних джерел
визначаємо систему освіти

як «сукупність навчальних і навчальновиховних

закладів та структуру управління ними, які відповідно до законів забезпечують
загальну середню і вищу освіти, здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку
або перепідготовку кадрів для економіки й культури» (Закон України «Про освіту»,
2017; Закон України «Про вищу освіту», 2014).
Ураховуючи, що менеджмент – це майстерність управління певним соціальним
об’єктом, можемо зазначити, що у найбільш широкому сенсі менеджмент освіти –
це теорія і практика управління стратегічною галуззю національного господарства
у ринкових умовах, об’єктом якого є процес управління освітніми системами, що
функціонують в умовах ринку.
Отже, менеджмент освіти є складовою загального менеджменту і за професійною
ознакою характеризується впливом суб’єкта управління (керівник закладу чи
установи освіти) на об’єкт управління (навчальновиховний та управлінський
процеси, які здійснюються в закладах освіти, що перебувають у стані постійного
розвитку), у результаті якого відбувається якісна зміна об’єкта управління і
підвищується рівень його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг
(Енциклопедія освіти, 2008).
Сучасний менеджмент освіти стає наукомісткою сферою діяльності і усе більшою
мірою вимагає високого професіоналізму і різнобічних знань. Як наука про
особливості прояву виробничих відносин й специфіку дії економічних законів у
сфері освітньої діяльності та специфічна галузь управлінських наук, що увібрала в
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себе основи педагогіки, психології, соціології управління, менеджменту і
маркетингу, менеджмент освіти здатний дати відповідь на високі запити суспільства
до якості освітніх послуг, комерціалізацію освіти, становлення системи платних
послуг (Панайотов, 2008; Паунов, 1997).
Менеджмент освіти або освітній менеджмент як напрям менеджменту має свою
специфіку та притаманні тільки йому закономірності. Зазвичай, менеджмент освіти
розглядається як цілеспрямований, системно організований процес впливів на його
структурні компоненти і зв’язки між ними, що забезпечує їх цілісність і ефективну
реалізацію функцій, його оптимальний розвиток; як науковоорганізоване управління
зі своєрідною ієрархією: перший рівень – управління діяльністю педагогічного
колективу, другий – управління діяльністю учнів (Педагогика, 1977) як комплекс
принципів, методів,
педагогічними

організаційних форм і технологічних прийомів управління

системами,

спрямований

на

підвищення

ефективності

їх

функціонування та розвитку (Беспалько, 1989).
На

основі теоретичного аналізу психологічних особливостей освітнього

менеджменту Н. Коломінський визначає, що менеджмент в освіті – це усвідомлена
взаємодія керівника з іншими людьми – підлеглими, партнерами, своїми
керівниками, учнями, батьками й інше, спрямована на забезпечення їх активної
скоординованої участі в досягненні поставленої мети (Коломінський 1996, с.76).
Менеджмент освіти, вказує Т. Білобровко, – це сучасна теоретична і практична
наука, яка вивчає особливості управління закладами освіти в умовах ринкової
економіки. Як самостійна наука відокремилася від інших наук у першій половині XX
ст., а остаточно сформувалась у другій половині XX ст. Функції менеджменту освіти:
забезпечення економічної оцінки та наукового планування освіти; визначення
економічної ефективності підготовки кваліфікованих кадрів; економічне та моральне
стимулювання працівників освіти; планування (стратегічне та поточне); організація
роботи закладу освіти; керівництво закладами освіти; контроль за роботою закладів
освіти (Білобровко, 2008).
На думку Ф. Деккера, менеджмент освіти – це управління і організація процесу
навчання

в

різних

аспектах:

індивідуальноособистісному,

виробничому,
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соціальному, культурному та організаційному. Він зазначає, що менеджмент освіти –
це комунікативний процес, який реагує на потреби індивіда, організації та
підприємства, формує ефективну галузь освітніх послуг, ринково орієнтовану,
здатну до вирішення нестандартних ситуацій (Decker, 1995).
В науковій літературі іноді зустрічаємо трактування менеджменту освіти як
педагогічного менеджменту, який характеризується як комплекс принципів, методів,
організаційних форм і технологічних прийомів управління освітнім процесом,
спрямований на підвищення його ефективності (Симонов, 7, с.37).
Систематизовані нами підходи вчених щодо сутності поняття «менеджмент
освіти» представлено у табл. 1.1. і детальніше представлено в Додатку А1.
Таблиця 1.1.
Підходи до сутності поняття «менеджмент освіти»
Автор
А. Барановський

В. Гамаюнов

М. Головатий

А. Губа

Н. Коломінський

Менеджмент освіти (визначення, джерело)
Специфічна галузь управлінських наук, що увібрала в себе
витоки педагогіки, психології, соціології управління,
менеджменту і маркетингу (Барановский, 2008)
Теорія та практика управління освітою в ринкових умовах,
об’єкти якого – освітні галузі й регіональні системи, освітні
округи, а предмет – протиріччя, закономірності, відносини
процесу управління навчальними закладами та системою
органів державного управління цією галуззю, а також умови,
що забезпечують розвиток освіти, життєздатність й еволюцію
освітніх систем (Гамаюнов, 2008).
Комплекс принципів, методів, організаційних форм та
технологічних прийомів управління освітнім процесом,
спрямованого на підвищення його ефективності(Головатий,
2004).
Теорія та практика управління освітніми системами з метою
забезпечення кінцевого результату (становлення,саморозвиток
особистості) на підставі розвитку науково-педагогічного
потенціалу, високої якості освітнього процесу на шляху
перетворення системи від традиційного управління до
саморганізації (Губа, 2010).
Усвідомлена взаємодія керівника з іншими людьми –
підлеглими, партнерами, своїми керівниками, учнями, батьками
й ін., спрямована на забезпечення їх активної скоординованої
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В. Лазарєв

Н. Побирченко,
Г. Лопушанська

В. Симонов

R. Glatter

участі в досягненні поставленої мети(Коломінський, 1997).
Безперервна послідовність дій, які реалізуються суб’єктом
управління, в результаті яких формується об’єкт, яким
управляють, встановлюються цілі спільної діяльності,
визначаються засоби їх досягнення, поділяється робота між
учасниками та інтегруються їх зусилля (Лазарев, 1995).
Галузь менеджменту, яка регулює процеси трансформації
змісту
освітньої
діяльності,
називається
освітнім
менеджментом; вона охоплює зміст, форми реалізації
принципів, методів, підходів, технології, функцій і прийомів
управління взаємодією освітніх процесів
Комплекс принципів, методів, організаційних форм і
технологічних прийомів управління освітнім процесом,
спрямований на підвищення його ефективності (Симонов,
1999).
Внутрішня діяльність освітніх інституцій та їхні стосунки з
навколишнім середовищем, власне з громадами, в яких ці
інституції зосередженні, а також з керуючими установами, яким
вони підпорядковуються (Preddy,1997).

Джерело: систематизовано автором

Дещо інший контекст вкладає у поняття менеджмент освіти Р. Шерайзіна,
підкреслюючи, що це таке управління корпоративною освітою, метою якого є
забезпечення становлення «студіюючої організації», що сприяє розвитку освітньої та
соціальної активності людини протягом усього життя і створення такої системи
безперервного навчання, при якій кожна людина змогла б отримати необхідні їй
знання саме в потрібний момент, а не на користь, – освіта впродовж життя
(Шерайзина, 2008, с.24).
Отже, можемо визначити ключові ознаки менеджменту освіти, які представлено
на рис. 1.3.
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специфічна галузь управлінських наук

менеджмент освіти

теорія та практика управління освітою в
ринкових умовах
комплекс принципів, методів, організаційних
форм, технологічних прийомів управління
освітнім процесом
галузь менеджменту, яка регулює процеси
трансформації змісту освітньої діяльності
комплекс принципів, методів, організаційних
форм

внутрішня діяльність освітніх інституцій

Рис. 1.3. Ключові ознаки менеджменту освіти
Джерело: систематизовано автором

Аналіз змістового наповнення концепту «освітній менеджмент» дозволяє
зазначити його складність і багатоаспектність та погодитися з думкою Г. Зелінської,
що сьогодні змінюється роль освітнього менеджменту в суспільстві. Це вже не
просто система універсальної оптимізації реалізації місії, це – технологія пошуку
нових пріоритетів в умовах постійних змін умов діяльності (Зелінська, 2010).
Наведемо результати аналізу міжнародної наукової дискусії про менеджмент
освіти, який дозволяє виявити дві взаємодоповнювальні концептуальні позиції. У
першому випадку акцент робиться на управлінні освітою, що включає комплекс
управлінських заходів і рішень, пов’язаних з керівництвом освітніми установами та
освітніми системами. Друга концептуальна позиція виводить менеджмент освіти в
площину розвитку організації за допомогою освіти її співробітників, розширення
педагогічних функцій організації, формування її корпоративної культури, залучення
персоналу до інноваційної діяльності. Незважаючи на відмінність методологічних
позицій у вітчизняній і зарубіжній літературі, менеджмент освіти розглядається як
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міждисциплінарна галузь наукових знань, що досліджує закономірності, принципи,
функції та методи управління освітніми процесами і системами на основі синтезу
психологопедагогічних наук і теорії менеджменту (Бахтин, 1986).
За Н. Коломінським, слід виокремлювати три провідні функції менеджменту в
освіті: прийняття розумного рішення; організація виконання прийнятих рішень,
створення належних умов для ефективної роботи освітнього закладу, кожного
учасника освітнього процесу, забезпечення мотивів та стимулів їх діяльності;
контроль виконання рішень (Коломінський, 1996, с. 68).
За М. Гриньковою і О. Штепою, провідними філософсько методологічними
принципами менеджменту є: принцип актуальності змісту менеджменту, принцип
ефективності менеджменту ВНЗ, принцип систематичності та послідовності
технологій освітнього менеджменту, принцип цілісності управління технологіями
менеджменту освіти, принцип раціональності управління технологіями в сфері
освіти, принцип партнерського характеру взаємин між суб’єктами управління.
Соціальну

спрямованість

менеджменту

освіти

підкреслюють

зарубіжні

дослідники, зокрема Ф. Деккер, Х. Гаслер та ін., зосереджуючи увагу на тому, що це
управління організаційними структурами, їх стратегією і культурою, що спирається
на освіту як індивідуумів, так і організації.
Група вчених (О. Барановський, C. Бобришев, М. Коломінський, Р. Шерайзіна)
підкреслюють міждисциплінарність менеджменту освіти, наголошуючи, що це
специфічна галузь управлінських наук, яка увібрала в себе витоки педагогіки,
психології, соціології управління, менеджменту і маркетинг (Бахтин, 1986); це
управління освітнім процесом, федеральними, регіональними, муніципальними
органами освіти, а також внутрішкільне управління (Бобрышов, 27,с.78).
Зокрема,

Н. Коломінський,

розглядаючи

науковопсихологічні

засади

менеджменту освіти, вважає, що останній – це усвідомлена взаємодія керівника
навчальновиховного закладу з іншими людьми – підлеглими, партнерами,
співробітниками, батьками, дітьми, спрямована на забезпечення активної і
скоординованої участі їх у досягненні поставленої мети; це частина управління, яка є
впливом на інших людей, у процесі й унаслідок якого в них з’являються або
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актуалізуються психічні стани, якості, властивості, що стають психологічним
підґрунтям для їхньої ефективної діяльності, спрямованої на досягнення поставленої
управлінської мети (Коломінський, 1996, с. 68).
За О. Антонюк, основними завданнями менеджменту освіти є визначення цілей,
завдань освітніх інституцій усіх форм власності, конституювання та утворення
освітніх інституцій, формування та організація виконання рішень в освітній сфері,
підтримка життєдіяльності освітніх інституцій, контроль за функціонуванням і
спрямуванням розвитку освітніх інституцій. Причому наголошує, що об’єктом
менеджменту освіти є освітня сфера, а складові частини її – це освітні структури,
освітня діяльність та освітня свідомість, які перебувають у тісному взаємозв’язку з
економічною сферою суспільства, політичною, соціальною, інформаційно
комунікативною,
інституціями

науковою;
на

функціонуванням

державному,

та

міждержавному,

управлінням

освітніми

міжнародному

та

транснаціональному рівнях (Антонюк, 2006, с. 62).
У дослідженні В. Гамаюнова менеджмент освіти розглядається як «дидактичний
менеджмент». Дослідником проаналізовані сучасні тенденції розвитку теорії
управління освітою (як процесом) і навчанням, або дидактичного менеджменту,
який, на думку автора, є ядром педагогічного й освітнього менеджменту,
використання якого підвищує якість навчання в групі й ефективність регіональної та
національної освіти, їх конкурентоспроможність у світовому освітньому просторі
(Гамаюнов, 2008).
Таким чином, аналіз різних підходів та визначень дає підстави сформулювати
власне визначення дефініції «менеджмент освіти» як цілісного багатоаспектного
процесу, який відбувається з урахуванням сукупності принципів, організаційних норм
і технологічних прийомів управління відносинами у сфері освіти, спрямований на
досягнення та реалізацію суспільнозначимих освітніх цілей, що забезпечує
ефективну діяльність освітньої

установи, організації; забезпечує її цілісність,

координацію і розвиток її суб’єктів (організація планування, мотивація, контроль)
задля ефективного досягнення поставлених цілей; це мистецтво управління, що
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вимагає майстерності застосування наукових знань, використання передового
управлінського і педагогічного досвіду
Головним суб’єктом освітнього менеджменту є менеджер освіти, фахівець з
менеджменту освіти.
Для наукового обґрунтування нашого дослідження ми звернулися до тлумачних
словників, а саме «Словника української мови» (Білодід, & Бурячок, 1979), Великого
тлумачного словника української мови (Бусел, 2005) та нормативно-правових
документів,

довідників: «Довідник

кваліфікаційних характеристик професій

працівників» (2020), «Національний класифікатор професій. Класифікатор професій
ДК 003:2010».
Згідно Словника української мови (Білодід, Бурячок, 1979), фахівець – це той, хто
досконало володіє яким-небудь фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання з
певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо. У Великому тлумачному словнику
сучасної української мови поняття «фахівець» трактується як особа, яка зробила
яке-небудь заняття професією (Бусел, 2005). В наукових дослідженнях
кваліфікаційних

стандартах є розуміння того, що

«фахівець

та

– це людина із

широкими загальними і спеціальними знаннями, здатна швидко реагувати на зміни в
техніці й науці, а професія рівня фахівця дає можливість здійснювати роботу в
певній сфері виробництва за наявності освіти із кваліфікацією спеціаліста, бакалавра,
(«Національний класифікатор. Класифікатор професій ДК 003:2010» (2010). Щодо
змісту поняття «фахівець з менеджменту освіти», звертаємося до Міжнародніої
стандартної класифікації професій 1988 року (International Standard Classification of
Occupations 1988 — ISCO–88), на основі якої розроблено КП, усі професійні назви
робіт, у яких, зокрема є слово «manager», що міститься у Великій групі (Розділі) 1
«Законодавці, старші посадові особи та менеджери (керівники)» (Legislators, senior
officials and managers). Згідно з описом цього розділу до нього належать різні
професії державних керівників, урядовців, законодавців тощо або професії, серед
основних завдань працівників яких – планування, спрямування та координація
політики й діяльності підприємств і організацій або структурних підрозділів.
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Нова версія ISCO 2008 року Розділ 1 називається «Менеджери (керівники)»
(Managers), зазначено, що менеджери (керівники) планують, спрямовують,
координують та оцінюють всебічну діяльність підприємств, урядових структур та
інших організацій або організаційних одиниць, які є у їхньому складі, а також
формулюють і аналізують їх політику, нормативні акти, правила й настанови. Серед
назвпрофесій є назва «Менеджер освіти». (International Standard Classification of
Occupations International, 2008, c. 72).
Подібні підходи щодо кваліфікаційних характеристик та оцінки ключових
компетенцій за посадами галузей (для нас важливим є освітня галузь) у контексті
реалізації управлінської діяльності містять і більшість національних професійнокласифікаційних систем досліджуваних нами центральноєвропейських країн:
Болгарії – NEWBulgarian, Словаччина National Classification of Professions and
Positions – 2011, Словенія Slovenia Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008), (Key
competencies: A developing concept in general compulsory education. Eurydice, Brussels.
Слід підкреслити, що менеджер освіти, це передусім менеджер. Використовуючи
визначення, подане в економічному словнику Й. Завадського (2006): «менеджер – це
найманий професійний керуючий», українська дослідниця О. Баніт окреслює роль
менеджера як управлінця, з іншого, як такого над яким є вищі ієрархічні щаблі.
Вчена підкреслює, що як у першому, так і в другому випадках провідну роль
відіграють менеджери з відповідним рівнем підготовки та компетентності, оскільки
вони мають реалізовувати складні комплексні завдання: вирішувати конфлікти й
проблеми, що виникають у процесі формування конкурентоспроможності в
глобальному

масштабі,

одночасно

враховуючи

потреби

місцевих

ринків,

організовувати навчання й розвиток персоналу, здатного мислити масштабно,
приймати рішення, що виходять за кордони країн та регіонів (Баніт, 2018).
Менеджер зможе передбачити зміни й керувати ними, бути здатними до
постійного відновлення. Менеджер повинен вміти обирати доцільну стратегію і
чіткий напрям розвитку, створювати комбінацію можливостей. На менеджерів, які
здатні і прагнуть постійно удосконалювати свої майстерність і мистецтво управління,
шукати нові грані в теорії й практиці управління, попит буде більший, ніж на їх менш
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честолюбних колег. Менеджер освіти є багатопрофільним управлінцем, який
відповідає за персонал, звітність, планомірність педагогічного процесу, якість
освітніх послуг і конкурентоспроможність навчального закладу. Менеджер в освіті –
фахівець, який професійно здійснює функції управління у сфері освіти на базі
сучасних методів керівництва.
Є. Бедрнова та І. Нови (Bedrnová, Nový etal., 2002) характеризують фахівця з
менеджменту освіти як керівника, який є виконавцем управлінської функції та
здобув фах управлінця. Й. Прокопенко і М.Кубр (Prokopenko, Kubretal., 1996),
вказують на особливі ролі фахівців з менеджменту, тобто – це посадова особа, яка
керує та управляє

організацією чи установою або структурним підрозділом,

визначає систему її планування та стратегії розвитку
Фахівець з менеджменту, за Ірж. Дєдіною та Ірж.Одхацелом ((Dědina, Odcházel,
2007), – це посадова особа, відповідальна за організацію та досягнення поставлених
цілей в організації чи установі та є лідером виробничої групи.

О. Шулерж

підкреслює, що для фахівця з менеджменту особливо важливими є такі компетенції
як концептуальність (стратегічність) мислення, оперативність мислення, гнучкість
мислення (Šuleř, 2008).
Аналіз наукових праць, нормативної документації показав, що тлумачення терміну
фахівець з менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах

має певні

відмінності. Зокрема, (перекл. авт.болг. – специалист по управление на
образованието; словацьк. – špecialista riadenia vzdelávania; словенс. – specialist za
upravljanje izobraževanje; чеськ. – specialista řízení vzdělávání) – це професійний
керівник, який має спеціальну управлінську освіту, відповідає за розробку і
прийняття управлінських рішень і досягнення поставлених цілей в організаціях чи
установах (підрозділах) освітньої галузі та державного управління, для якого
характерним є концептуальність (стратегічність) мислення, оперативність мислення,
гнучкість мислення.
Ми виходимо з позицій, що метою діяльності менеджера освіти є забезпечення
керівництва і координації діяльності учасників освітнього процесу з досягнення
особистістю соціально значущих результатів

в навчанні, вихованні, розвитку
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школярів. Діяльність з управління освітньою установою набуває сенсу тоді, коли
наповнюється реальним педагогічним змістом. Таким чином, діяльність менеджера
освіти за своїм змістом є управлінською та педагогічною.
Управлінськопедагогічна діяльність менеджера освіти має на меті забезпечення
умов для успішної діяльності педагогічного колективу з реалізації поставлених перед
ним завдань.
Фахівець з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах може займати
посади директора та помічника директора дитячих садків, шкіл та інших закладів у
системі дошкільної та шкільної освіти,

навчання педагогів (тренер) в освіті

дорослих; експерт, освітній аудитор, керівник курсів, програм та проектів у галузі
дошкільної та шкільної та вищої освіти; консультант з розробки та впровадження
інновацій у системі дошкільної та шкільної та вищої освіти; автор проекту та
керівник команди, яка працює над проектами в галузі освіти; керівник структурних
підрозділів

в

системі

управління

освітою

на

місцевому,

регіональному,

національному та європейському рівнях.
У

контексті

нашого

дослідження

великого

значення

набуває

аналіз

соціальнопсихологічних рис управлінської діяльності менеджера освіти,що мають
свої особливості і, передусім, полягають у визначенні:
1. Мети діяльності освітніх організацій.
2. Провідних принципів реалізації управлінської діяльності в освіті.
3. Видів професійної діяльності, що реалізуються в освітніх організаціях.
5 Специфічних вимогах до керівників освітніх організацій.
6. Комунікації в управлінні освітою.
7. Пріоритетному використанні соціальнопсихологічних методів управління
Доцільно навести точку зору Л. Журавльової, яка вказує, що педагогічний
менеджмент має свою специфіку та притаманні лише йому закономірності. Ця
специфіка полягає в предметі, продукті, та результаті праці менеджера освіти.
Предметом його праці виступає діяльність суб’єкта управління, продуктом праці –
інформація, результатом праці – рівень підготовки учнів (Журавлёва, 2000).
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Діяльність менеджера освіти великою мірою визначається, функціями, які він
повинен виконати. Наприклад, Л. Ковальов визначає як такі функції: планування
(розроблення і прийняття плану і комплексу відповідних рішень); організація як
процес (оформлення рішення організаційно; створення мережі відносин, які
забезпечують цілісність системи управління, стабільність її компонентів, доцільність
координації і субординації між ними); контроль (діяльність зі спостереження та
перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта прийнятим рішенням тощо)
(Ковалёв, 1997, с. 52–54). В. Жигірь до функцій менеджера освіти відносить:
інформаційно-аналітичну, мотиваційну, організаційну, управлінську, інноваційну,
комунікативну, прогностичну, стратегічну, контролюючу (Жигірь, 2011, с.50–55).
Діяльність менеджера освіти визначається особливістю менеджменту освіти
організацій і установ, головна мета яких полягає в забезпеченні навчання, виховання
та розвитку особистості, підготовці її до майбутнього самостійного життя. Вона є
перспективною, віддаленою у часі. На відміну від організацій іншої соціальної
спрямованості, наприклад комерційних, діяльність освітніх організацій зорієнтована
не на отримання прибутку. Результатом функціонування освітніх організацій є
«нематеріальний продукт» – гармонійна особистість, громадянин, професіонал.
У цьому сенсі слід згадати види діяльності фахівців з менеджменту освіти. Так
Я. Вебер виділяє рівні менеджерської діяльності і класифікує менеджерів на три
групи (Veber, 2011): менеджерів нижчої лінії – з базовим, найнижчим рівнем
управління (керівник структурного підрозділу); менеджери середньої лінії, діяльність
яких спрямовується на координацію і контроль менеджерів нижчої лінії, типовими
посадами яких є : завідувач відділом ( в державному управлінні, освітній галузі),
декан (в університеті), керуючий відокремленим структурним підрозділом в регіоні
чи в країні та директор філії тощо; менеджери вищої лінії – топ-менеджери
організації, статус та повноваження яких зазвичай визначені в статутних документах
організації; здійснюють управління всією діяльністю, створюють концепції розвитку
організації чи установи; проектують кінцеві результати та координують роботу
структурних підрозділів (Veber, 2009).
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Як показав аналіз праць (Антонюк, 2006.; Афанасьев,1981; Барановский, 2008;
Данченко, 2002, с. 43 та інші), ефективність діяльності менеджера освіти базується на
урахуванні загальнометодологічних та специфічних (гуманістичних – урахування
індивідуального досвіду, свободи вибору, безоцінного ставлення, спільної діяльності
в процесі управління та навчання, емпатійності, довіри, демократизації тощо,
соціальнопсихологічних, економічних, управлінських тощо) принципів. Серед
загальнометодологічних

принципів

можна

виділити

принципи

системності,

комплексності, науковості, прогностичності та інші.
На думку вчених (Балабанова, 2004, с. 304; Гамаюнов, 2008; Губа, 2010 та ін.)
складність реалізації управлінської діяльності менеджера освіти пов’язана із
неоднорідністю соціальнопсихологічних статусів та характеристик учасників
педагогічного процесу: великий віковий діапазон, різні соціальні позиції та ролі,
гендерні особливості, професійний та особистісний досвід тощо. Як наслідок,
професійна управлінська діяльність в освіті ускладнюється через необхідність
урахування в змісті, формах та методах управління соціальнопсихологічних
особливостей її учасників. Зазначене зумовлює специфічні, підвищені вимоги до
керівників освітніх організацій, фахівців з менеджменту освіти.
Важливим є розвиток кар’єри фахівця з менеджменту освіти. Нового досвіду
набуває менеджер як фахівець з менеджменту освіти та реалізує свій особистий
потенціал у процесі набуття сучасних знань, що забезпечує і професійне і
особистісне зростання. Дослідники Ф. Белоглавек (Bělohlávek 1994, с. 11–12),
Я. Ветешка, М. Туречкова (Veteška, Tureckiová, 2008) акцентують увагу на чинниках
кар’єрного зростання менеджера, які умовно можна розділити на зовнішні (освіту,
професійна підготовка, досвід роботи, документи про додаткву освіту тощо) та
внутрішні (психологічні характеристики та установки, мотивація, цілеспрямованість
тощо). М. Ушева зазначає, що фахівці з менеджменту освіти (наприклад, шкільний
директор) повинні пройти довгий і нелегкий шлях до особистісного перетворення в
сучасних менеджерів, а саме набути менеджерських якостей керівника, навчитися
залучати педагогів до групового процесу прийняття управлінських рішень, оволодіти
вміннями змінювати систему винагороди за кінцевим результатом, знаходити
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можливості для додаткового матеріального стимулювання співробітників. Все це
багато в чому інтенсифікує діяльність освітнього лідера і допоможе сформувати
відповідальність педагогічного персоналу (Ушева, 2011).
На основі означених підходів та враховуючи характеристику поняття «менеджер»,
який пропонують Й. Доннеллі, Й. Гібсон та Й. Іванцевич, можемо зробити висновок,
що фахівець з менеджменту освіти – це управлінський працівник, основним
завданням якого є знаходити ефективні способи вирішення завдань в освітній галузі
на різних рівнях та обирати альтернативні вирішення проблем (Donnely, Gibson,
Ivancevich, 1997).
Отже, узагальнення визначень терміну «менеджер освіти», наведених у працях
вітчизняних і зарубіжних науковців, дозволив сформулювати власне визначення.
Фахівець з менеджменту освіти – це лідер, здатний вести за собою колектив,
освічений педагог з високою моральною культурою, носій культури, організатор
професійної діяльності та взаємодії з колегами, основу діяльності становлять
управління організацією та керівництво освітніми процесами.
1.3. Аналіз вітчизняних і зарубіжних концепцій менеджменту освіти
Сьогодні триває процес вибору принципів, змісту, методів і форм управління в
освіті, які є найбільш прийнятними з точки зору педагогічної науки.
Наразі основними стратегічними завданнями розвитку управління освітою є:
«перехід від державного до державногромадського управління, чітке розмежування
функцій між центральними, регіональними і місцевими органами управління,
забезпечення самоврядування освітніх закладів і наукових установ, утвердження у
сфері освіти гармонійного поєднання прав особи, суспільства й держави». Відтак
управління освітою має здійснюватися на засадах інноваційних стратегій відповідно
до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх проектів та
моніторингу; розвитку моделі державногромадського управління, посилення ролі та
взаємодії усіх суб’єктів освітньої політики, у якій особистість, суспільство й держава
стають рівноправними суб’єктами і партнерами (Національна стратегія…, 2013).
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Проблеми розвитку освіти та управління освітніми закладами розглядалися
вітчизняними (Андрущенко, 2009; Антонюк, 2009; Берека, 2008; Бурдіна, 2008;
Губа, 2010; Єльнікова, 2005; Калашнікова, 2011; Карамушка, 2007; Кремень, 2003;
Мармаза, 2007; Маслов, 2007; Мельник, 2007; Ничкало, 2014; Прокопенко, 2005;
Сорочан, 2005;

Тимошко, 2014; Хомерікі, 2012;

Черненко, 2016 та ін.) й

зарубіжними (Koubek, URL; Lesjak, Sulčič, Trunk Širca, URL; Мудлікова, 2004 та
ін.) науковцями. Вченими виокремлено ряд тенденцій в розвитку теорій управління й
інноваційних процесів в освіті, серед яких гуманістично спрямований вектор
розвитку (від авторитарних моделей управління до гуманістичних), поглиблення
знань про наукові основи управлінських процесів, готовність керівників освітніх
установ до публічного формування бюджету та публічного звітування щодо його
виконання, орієнтація на максимальне якісне управління галуззю на основі високої
результативності діяльності та продуктивного використання ресурсів тощо.
Зазначимо, що на сучасному етапі соціальноекономічного розвитку освіта є
сформованою суспільною структурою, сукупністю взаємопов’язаних освітніх
програм і державних освітніх стандартів різних рівнів, які реалізуються через
програми навчальних закладів і забезпечують підготовку людини до професійної
діяльності, та система органів управління цим видом діяльності.
Для вирішення завдань освітньої системи як соціального інституту, що належать
до проблеми управління такими системами, використовують різні теорії. Найбільш
актуальною з них є теорія соціального управління, в якій можна виокремити п’ять
елементів, основні ідеї яких представляють певний інтерес для організації управління
процесами в освітніх системах: визначення наукових шкіл в управлінні; процесний;
системний; програмноцільовий; ситуаційний підходи (Мескон, 1992, с. 41–52).
Проаналізуємо їх більш детально.
Наукові школи в управлінні освітою представляють чотири концепції управління,
розроблені школою наукового керівництва, адміністративною школою, школою
психології і людських відносин та школою управління.
Головна ідея концепції наукового управління полягає в орієнтації побудови
управління

на

основі наукових досліджень,

спрямованих на

підвищення
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ефективності роботи. В основі теорії – механістична модель організації – уявлення
про ідеальне виробництво, що працює за принципом чіткої системи (Управление
школой…, 1997), орієнтація на створення стабільно функціонуючої організації.
Представники

концепції

адміністрування

орієнтовані

на

вдосконалення

управління організацією в цілому з врахуванням двох категорій універсальних
принципів управління: принципи, які стосуються першої категорії, призначалися для
забезпечення розробки раціональної системи управління організацією. При цьому
управління розглядалося як універсальний процес, що включає функції планування і
організації; друга категорія класичних принципів стосувалася побудови структури
організації та управління її працівниками (розподіл праці, повноваження та
відповідальність,дисципліна, єдність напряму, підпорядкованість особистих інтересів
загальним, винагорода персоналу, централізація, ієрархія, порядок, справедливість,
стабільність робочого місця для персоналу, ініціатива, корпоративний дух).
З розвитком психологічної науки активно розвивалася концепція людських
відносин в управлінні, поведінкового підходу до управління. Основна мета такої
концепції полягає в підвищенні ефективності організації за допомогою підвищення
ефективності її людських ресурсів. Головна ідея управління, побудованого на
концепціях поведінкових наук, полягає у визнанні необхідності використання
прийомів управління людськими відносинами і налагодження міжособистісних
відносин. Теорія людських відносин в управлінні зосередила увагу на неформальній
структурі малих груп – хоча і показала їх важливість, але виявилася не менш
односторонньою, ніж класична теорія управління (Управление школой, 1997). Однак
в сучасних умовах актуальними залишаються використання в управлінні чинників
комунікації, групової динаміки, мотивації, лідерства і необхідність дослідження і
врахування поведінки працюючих в організації людей.
Ключовою характеристикою науки керівництва школою, або кількісного підходу,
є перехід від словесних міркувань і описового аналізу управлінських ситуацій до
моделей, символів і кількісних значень. Застосування моделей істотно спрощує
розгляд складних управлінських завдань, дозволяє зменшити кількість змінних, що
підлягають обліку, до керованої кількості. Реалізація переваг кількісних вимірювань
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забезпечує можливість порівняння, аналізу та прогнозування поведінки моделі.
Відмінними рисами науки керівництва як підходу в управлінні соціальними
системами є: використання наукового методу, системна орієнтація, моделювання.
Системна орієнтація забезпечує можливість розглядати організацію як відкриту
систему. Моделювання дозволяє приймати об’єктивні управлінські рішення при
використанні створених для цих цілей моделей. Так, управління соціальними
системами, що реалізує переваги даного підходу, орієнтується на застосування теорії
ігор, що представляє собою моделювання оцінки впливу прийнятого управлінського
рішення, теорії черг (модель оптимального обслуговування), моделі управління
ресурсами, імітаційного моделювання, економічного аналізу.
Процесний, або функціональний, підхід, що розвиває теорію соціального
управління, знаходить широке застосування і в сучасних умовах. Управління
розглядається як процес, як послідовність безперервних взаємопов’язаних дій,
спрямованих на забезпечення успіху організації. Такі дії визначені як управлінські
функції. Тому процес управління представляється як сукупність, як загальна сума
таких функцій. У сучасній літературі обговорюються різні управлінські функції,
наприклад: планування, організація, розпорядження (або командування), мотивація,
керівництво, координація, контроль, комунікація, дослідження, оцінка, прийняття
рішень, підбір персоналу, представництво та ведення переговорів або укладення
угод. З них чотири функції – планування, організація, мотивація і контроль – виділені
як основні (Мескон, 1992, с. 257–265). Їх об’єднання для реалізації управління
забезпечується процесами комунікації й прийняття рішення.
Планування передбачає прийняття рішень про цілі організації та діяльність її
членів, реалізація яких необхідна для досягнення цих цілей. Для керівництва, по суті,
це один із способів забезпечення єдиного напряму докладання зусиль всіх членів
установи на досягнення її загальних цілей функціонування і розвитку. Функція
організації дозволяє визначити і структурувати роботу, виконання якої необхідно для
досягнення встановленої на стадії планування мети. Мотивація полягає в спонуканні
членів установи до сумлінного виконання роботи відповідно до делегованих їм
обов’язків і згідно з планом. Контроль – це процес забезпечення дійсного досягнення
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цілей, що включає три аспекти реалізації: встановлення стандартів – необхідний для
точного визначення цілей, досягнення яких заплановано за означений період часу;
вимір дійсно досягнутого за певний період результату і порівняння його з
очікуваними результатами; корекція відхилень фактичного досягнення від заданого
при плануванні. В цілому процесний підхід підкреслює важливість врахування
взаємозалежності функцій управління.
Системний підхід підкреслює взаємозалежність окремих частин організації, а
також взаємозалежність організації та навколишнього середовища. Застосування
теорії систем до соціального управління дозволяє розглядати освітню організацію в
єдності її складових частин, які також нерозривно переплітаються з зовнішнім
світом, і сприяє інтеграції. Системний підхід – це спосіб мислення по відношенню до
організації та управління, що надає найбільше значення цілому і орієнтує суб’єкта
управління на оптимізацію керованої системи, її загальних характеристик. Систему
при цьому представляють як деяку цілісність, що складається з взаємозалежних
частин, кожна з яких вносить вклад в характеристики цілого. При цьому поліпшення,
удосконалення цілого розглядаються як

передумова і умова поліпшення і

вдосконалення його частин (підсистем та елементів). Керуючись такими уявленнями
про управління організацією (установою), її необхідно розглядати як відкриту
систему, як сукупність пов’язаних і взаємодіючих частин (підсистем), що
забезпечують виникнення цілого, якій притаманні якості, відмінні від якостей
складових його частин (Управление школою.., 1997).
Як компоненти системи розглядаються цілі, завдання, стратегія, структура,
ресурси, технологія, персонал. Центральним компонентом й інтегруючим чинником
системи зазвичай визнаються цілі (Афанасьев, 1981, с. 32 – 35).
Початок застосування нових методів управління народною освітою та освітніми
установами, перш за все загальноосвітньою школою, поклала реалізація ідей
системного підходу (Калашнікова, 2011; Карамушка, 2007, Кунц, 1981, Сорочан,
2005; Стойкова, 2017 та ін.). Необхідність такої реалізації при вирішенні завдань
управління обґрунтована сформованістю уявлень про освіту як про складну
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соціальну систему, що має свої підструктури, явища, процеси, між якими існують
різноманітні зв’язки і відносини.
У загальному вигляді, як будьяка відкрита система, школа має вхід, процеси
перетворення (внутрішні процеси) і вихід. Під входом маються на увазі учні,
матеріальнотехнічні, програмні, методичні та інші засоби і обмеження (цілі,
завдання та нормативноправові вимоги). При цьому внутрішнє середовище школи
складають

система

цінностей

(філософії

школи)

як

головна

підстава

її

життєдіяльності, модель випускника як цільовий орієнтир школи, а також освітні,
інноваційні та забезпечувальні підсистеми (процеси).
Освітня підсистема (процес), є головною для кожної школи, визначає її загальну
будову як соціальної організації і структуру. У свою чергу, як і в будьякому
навчальному закладі, в школі такий процес має складну багаторівневу структуру і
складається із сукупності складових частин (підпроцесів), серед яких можна
виділити, наприклад, окремі освітні процеси – взаємодія конкретних педагогів і
конкретних груп учнів, сукупність яких утворює загальний освітній процес; процеси
навчання з окремих предметів; процеси навчання по циклам предметів і галузей
знань; процеси навчання по групах або класах; процеси навчання по ступенях школи
і років навчання; процеси навчання різних потоків учнів і видів класів; процеси
навчання і виховання різних категорій учнів; навчальний процес в цілому; процеси
позанавчальної виховної роботи; освітній процес в цілому (як єдність навчання і
виховання). Виходом системи «школа» є результати освіти.
Важливим є програмноцільовий підхід (програмний підхід, цільове управління),
що забезпечується трьома основнимипроцедурами: визначення цілей і їх
впорядкування у відповідній ієрархічній системі («дерево цілей»); вироблення
комплексних програм розвитку організаційновідокремлених комплексів соціальної
діяльності;
положенням

формування

специфічних

програмноцільового

організаційних

підходу

є

структур.

коректне

Основним

визначення

мети.

Цілепокладання передбачає зіставлення і коригування попередньо обумовленої мети
з цілями інших вертикально і (або) горизонтально розташованих систем. У цьому
моменті важливим є оцінка можливостей її реалізації.
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Для визначення мети в управлінні значення має також етап формулювання
стратегічних цілей організації, необхідних для визначення напрямів її розвитку,
орієнтації головних завдань і проміжних (приватних, робочих) цілей. Отримана
таким чином сукупність цілей в обов’язковому порядку розмежовується, утворюючи
«дерево цілей», що презентує їх детальну ієрархію, підпорядкованість і взаємну
пов’язаність. На наступному

етапі

цілі зводяться до комплексу ієрархічно

упорядкованих завдань, вирішення яких відбувається за певним графіком.
Ефективність реалізації програм забезпечується мобілізацією всього необхідного для
цього потенціалу, що включає в себе кадри, інформаційні масиви, технології,
матеріальнотехнічну базу, фінансові кошти, організаційні структури та інші ресурси.
Іншим підходом до управління освітою є концепція управління за цілями.
Концепція передбачає зосередження уваги керівників на розробці узгоджених на
різних рівнях освітньої системи цілей і виробленні спільно з підлеглими рішень про
засоби їх досягнення та оцінки. В управлінні освітою підхід реалізується в різних
модифікаціях: як

цільовий,

системноцільовий,

програмноцільовий.

Однак,

незалежно від модифікації, в кожній з них зберігається суть цільового управління –
розгортання діяльності для досягнення чітко сформульованих цілей.
Ключовим моментом, який визначає ефективність управління освітою, що
здійснюється у відповідності з цією концепцією, є якість визначення мети, що
включає формулювання зовнішніх і внутрішніх, кінцевих і проміжних цілей
управління. Тому при вирішенні завдань управління освітньою системою особливе
значення надається процесам цілепокладання і наступного планування всієї
діяльності відповідно до поставлених цілей. При цьому спочатку відбувається
формування довгострокових і короткострокових цілей, після чого в низхідному
порядку формулюються цілі діяльності всіх суб’єктів управління. В даному випадку
мета, виконуючи мотиваційну, керуючу і системоутворюючу функції, стає головним
критерієм відбору змісту, методів, форм і засобів здійснення освітнього процесу.
Ситуаційний підхід передбачає використання можливостей прямого застосування
науки до конкретних ситуацій і умов. Центральною ланкою даного підходу є
ситуація – конкретний набір обставин, які суттєво впливають на діяльність
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організації в даний конкретний час. При загальній подібності процесів управління
ситуаційний підхід допускає значне варіювання специфічних прийомів, що
використовуються

керівниками,

для

ефективного

досягнення

організацією

планованих результатів. У свою чергу, ефективність цих конкретних прийомів і
концепцій управління визначається їх адекватністю сформованим на даний момент
конкретним ситуаціям.
Даний підхід концентрується на ситуаційних відмінностях між організаціями й
усередині самих організацій. При цьому важливо визначити значимі змінні, що
зумовлюють ситуацію, і їх вплив на ефективність установи. Керівнику варто
враховувати особливості процесу управління, індивідуальної та групової поведінки,
системного аналізу, методів планування і контролю і кількісних методів прийняття
рішень; передбачати можливі наслідки (як позитивні, так і негативні) від
застосовуваної методики або концепції, оскільки кожна з управлінських концепцій і
методик має свої сильні і слабкі сторони; умінні адекватно інтерпретувати ситуацію,
визначити найбільш важливі в даній ситуації чинники і оцінити ймовірний ефект,
викликаний зміною однієї або декількох змінних; застосовувати конкретні прийоми,
що викликають найменший негативний ефект і мають менше недоліків, порівняно з
конкретними ситуаціями (Афанасьев 1981,с. 52 – 53).
Концепція управління освітніми об’єктами за результатами розглядає процес,
що складається з наступних етапів: планування результатів, ситуаційного управління
заради досягнення цих результатів і контролю (спостереження) за результатами. Таке
управління за своєю суттю є системою управління, мислення і поведінки всіх членів
організації (Управление школой, 1997).
На відміну від концепції цільового управління, в якій основний акцент роблять на
плануванні діяльності відповідно до поставленої мети, в управлінні за результатами
увагу більше акцентують на стані реального процесу управління, мотивації і
кваліфікації керівників. У відповідності з цією концепцією процес прогнозування
результатів починається з глибокого аналізу устремлінь організації. Одночасно з цим
беруть до уваги і аналізують істотні зовнішні та внутрішні ситуаційні фактори.
Отримані при цьому відомості служать основою визначення бажаних результатів для
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різних рівнів управління. Цей процес закінчує стадія визначення напряму діяльності
суб’єктів управління і ідей для його успішної реалізації. Його результати будуть
відповідати устремлінню організації, виражаються у вигляді певних кінцевих цілей,
стратегій, ключових результатів і проміжних цілей. Передбачений цією концепцією
процес «управління по ситуації» можна назвати «управління по діях».
Процес контролю слугує для з’ясування

ступеня

досягнення запланованого

результату і, в разі відхилення від очікуваних досягнень, визначення необхідних
оперативних коригувальних впливів. Спрямованість всієї системи управління
освітньою установою на кінцевий результат передбачає не тільки особливу
мотиваційноцільову орієнтацію керівників, а й новий підхід до інформаційного
забезпечення,

педагогічного аналізу,

планування,

організації,

контролю

та

регулювання всієї діяльності.
Особливий інтерес представляють підходи, концепції та ідеї управління освітніми
системами, що розглядаються як наукові передумови для вирішення завдань
формування науковопрактичних основ управління якістю освіти. У багаторівневій
методології

дослідження

проблем

освіти

вони

відносяться

до

розряду

загальнопедагогічних ідей, теорій, концепцій і закономірностей (Федоров, 2001) і, на
відміну від теорії соціального управління, більш наближені до конкретики освіти.
Аналіз наукової літератури (Ничкало, 2014; Прокопенко, 2005; Хомерики, 1996)
засвідчує, що останнім часом в управлінні освітою інтенсивно розвивається підхід,
орієнтований на управління не тільки функціонуванням, а й розвитком освітньої
установи. З урахуванням такого аспекту О. Хомерікі вважає за доцільне введення в
систему управління школою додаткових елементів, призначених для управління її
розвитком (Хомерики, 1996). Дані елементи необхідні для досягнення в освітній
установі наступних відповідноcтей: між структурою функцій управління і
структурою інноваційних процесів; між організаційною структурою керуючої
системи і структурою суб’єктів інновацій; між застосовуваними управлінськими
технологіями і характером та рівнем розв’язуваних школою завдань свого розвитку.
При цьому необхідно забезпечувати оптимальне співвідношення нововведених
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елементів з традиційними, призначеними для управління діяльністю освітньої
установи.
Аналіз наукових підходів до управління дозволив звернути увагу на пошук нових
підходів до управління людськими ресурсами в освітній системі, зокрема доцільність
запровадження моделі 4С, розробленої фахівцями Гарвардської школи бізнесу, за
якою ефективність результатів управління персоналом слід оцінювати за чотирма
напрямами: корпоративна відданість, компетентність як лояльність співробітників
по відношенню до своєї організації, установи, навчального закладу, особиста
мотивація і прихильність до своєї роботи; компетентність як відповідність рівню
кваліфікації працівників освіти, їх професійних навичок, необхідності їх підготовки і
перепідготовки, а також потенціалу для виконання роботи більш високого рівня;
командна узгодженість як спільність поглядів на мету організації, як почуття
безперечної ознаки наявності в організації узгодженості дій , відсутності конфліктів й
гармонійності трудових стосунків; корпоративна ефективність з точки зору
витрат як забезпечення ефективності діяльності органу управління освітою,
освітньої організації, навчального закладу

(Модель 4С в управлінні людськими

ресурсами, URL).
Гарвардська модель припускає, що політика у сфері управління персоналом має
бути спрямована на підвищення рівня кожного напряму. Наприклад, корпоративна
відданість повинна посилюватися через вдосконалення потоку комунікацій між
керівництвом і працівниками освіти, тоді як рівень компетентності освітян повинен
удосконалюватися на основі впровадження освіти впродовж життя (Ереванское
коммюнике, 2015).
Концепція всеохоплюючого менеджменту якості (Total Quality Management –
TQM) передбачає загальне, цілеспрямоване та скоординоване застосування систем
і методів управління якістю в усіх сферах діяльності за участі керівництва та
працівників усіх рівнів та за умов раціонального використання технічних
можливостей. Метою TQM є досягнення довгострокового успіху через
максимальне задоволення потреб усіх груп, зацікавлених у діяльності установи
(споживачі, власники, працівники, постачальники та суспільство). Завдання TQM
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полягає у постійному поліпшенні якості шляхом регулярного аналізу результатів
та коригування діяльності, прагнення до повної відсутності дефектів та зниження
витрат, забезпечення конкурентоспроможності та завоювання довіри всіх
зацікавлених груп завдяки використанню передових технологій, гнучкості,
інтелектуальному потенціалу (Ларионова, 2002, с. 37).
Цикл управління в організації, що працює за принципами TQM, є циклом
безперервного поліпшення всіх показників діяльності та містить три ключові
аспекти: планування вдосконалення (аналіз потреб споживачів, суспільства,
працівників та організації, що постійно змінюються; аналіз внутрішніх можливостей
організації з поліпшення якості; розрахунок перспективних витрат на якість);
реалізація вдосконалення (визначення пріоритетів серед процесів, які піддаються
коригувальним діям; створення команди з удосконалення процесу; уточнення
завдань; збирання даних; причиннонаслідковий аналіз; планування та впровадження
рішень, документування; оцінка результатів; стандартизація); оцінювання та
самооцінювання (національні та міжнародні премії з якості; внутрішньофірмова
система балів).
У змісті підготовки фахівців з менеджменту освіти знання адміністративного та
оперативного аспектів управління якістю як суті концепції всеохоплюючого
менеджменту якості, сприяють формуванню розуміння фахової управлінської
діяльності як феномену, що передбачає реалізацію державної політики в галузі
освіти; розкриттю власних індивідуальних можливостей кожного керівника під час
управлінської підготовки; забезпечують випереджувальне оновлення особистісного
потенціалу управління в умовах модернізаційних процесів школи й освіти загалом.
Окрім цього, дозволяють здійснювати прогнозування кардинальних змін у
підготовці сучасних керівників освіти як фахівцівуправлінців.
Аналіз підходів, концепцій та ідей управління освітніми системами засвідчує
розуміння основ управління школою і врахування закономірностей і принципів
теорії соціального управління.
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1.4. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на розвиток
менеджменту освіти
Сучасна

модель

глобалізації є

найвищою

стадією

розвитку процесу

інтернаціоналізації й транснаціоналізації різних аспектів суспільного життя:
економічних, політичних, культурних, конфесійних, освітніх та інших. Соціальна
природа відносин у сфері освіти і зростання залежності освітніх установ від
економічних і політичних чинників вимагають формування адекватних ринковим
умовам механізмів державного регулювання та вироблення нової регуляторної
державної освітньої політики, яка б спрямовувала зусилля загальної і вищої освіти
на послідовне підвищення її конкурентоспроможності..
Глобалізаційні зміни потребують нових підходів до менеджменту освітньої
сфери, яка є інтегральною сукупністю освітніх структур, відносин, діяльності та
свідомості, що забезпечує відтворення і розвиток інтелектуального потенціалу
суспільства. Менеджмент освітянської сфери в умовах інноваційних змін включає:
визначення

основних

завдань

освітніх

інституцій

усіх

форм

власності

(цілевстановлення); утворення та узаконення освітніх інституцій; формування та
організацію виконання рішень в освітній сфері; підтримку життєдіяльності та
контроль за функціонуванням і спрямуванням розвитку освітніх інституцій.
Дослідники підкреслюють, що вирішення масштабних завдань, які постають нині
перед освітою, вимагає радикальних перетворень. Гостро постають питання про
взаємозв’язок освітніх систем, що розвиваються на різних континентах, їх
багатовимірність та порівнянність (Хоружий, 2016), а також забезпечення взаємного
визнання освітнього продукту, тобто підготовки конкретної людини до активної
високопрофесійної діяльності в різних галузях виробництва і сфери послуг, від
духовних, моральноетичних і професійних якостей якої залежить майбутнє кожної
держави (Н. Ничкало, 2014). На певних суперечностях в розвитку освіти наголошує
Л. Лук’янова: між орієнтацією освіти на засвоєння якомога більшого обсягу знань,
освітою,

розрахованою на відносну стабільність ситуації,

установкою на

професіоналізацію і вузьку спеціалізацію, культурнонаціональною специфікою
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освіти та стрімким збільшенням інформації, ускладненням швидкозмінного
соціального устрою, потребою сучасного технологічного розвитку єдиних стандартів
освіти (Лук’янова, 2009, c. 97).
Науковці підкреслюють, що підвищення конкурентоспроможності економіки
країни та її регіонів є неможливим без ефективного управління освітою,
забезпечення її відповідності світовим стандартам, «формування лідерсько
управлінського корпусу» (Авшенюк, 2011). Формування елементів економіки знань і
європейського освітнього простору вимагають модернізації всієї вертикалі
менеджменту системи освіти (Пасєка,URL ). Водночас зазначимо, що система
менеджменту освіти повільно адаптується до ринкового середовища, що є
результатом суперечливої взаємодії та взаємовпливу економічних, правових,
демографічних, соціокультурних, інституціональних чинників, прояву специфічних
рис ментальності, неготовності до швидких змін в освітньому просторі.
Глобалізація стає новим типом світового розвитку, що знаменує появу нових
магістральних тенденцій, за якими буде розвиватись світ упродовж майбутніх
кількох десятиліть, та підсилює взаємозв’язок між національними галузями різних
країн світу, зокрема освітньою. Взаємопроникнення ідей щодо систем освіти, методів
визначення завдань і концепцій їхнього розвитку, управління освітою, управління
освітнім закладом є процесами, які сьогодні актуалізують розвиток освітніх систем
на міжнародному і європейському рівні
Глобалізація обумовлює і розвиток менеджменту освіти, оскільки визначає:
 умови опрацювання оптимальних варіантів організаційної стратегії освіти і її
змісту на міжнародному, європейському і національних рівнях (Авшенюк, 2015,
Альтбах, Вульфсон, 2012 та ін.);
 особливості взаємодії локальних освітніх середовищ, взаємне використання
конкретних особливостей інноваційних середовищ однієї країни в освітньому
просторі інших країн, що створює схожі освітні ситуації в багатьох країнах і сприяє
розвитку сфери освіти в цілому;
 вектор розвитку міжнародних зв’язків, проявом чого стає зрослий інтерес до
формування міжнародної системи освіти;
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 створення нових методологічних прийомів, навичок і цінностей, необхідних
для того, щоб жити в мінливому світі.
Аналіз наукових праць провідних вітчизняних і європейських дослідників
(Н. Авшенюк (2011; 2015), Т. Ажман (T. Ažman, 2012), В. Андрущенка (2005; 2009),
В. Ашина, М. Бабіц (M.Babitz, 2006),

О. Власова, Я. Ветешки (J.Veteška, 2017),

Б. Вульфсона, Р. Гавран, П. Друкера (P.Drucker, 1974),

Т. Ковальського (2003),

В. Кременя

М. Ларіонової

(2005),

В. Лугового,

З. Малькової, О. Матвієнко,

В. Лазарєва

(2002),

(2002),

Н. Ничкало (2013; 2014), О. Огієнко, (2008),

В. Огнев’юка, У. Оучі (1984), М. Постера (M.Poster, 1990), Я. Прухи (J.Průcha 2009),
В. Троян (V.Trojan, 2012; 2018), Т. Серджіованні (T.Sergiovanni, 1992), Г. Халаш
(G. Halász), Г. Хорта (H.Horta, 2009) та ін.), Антонюк О. (2006), Н. Ничкало (2013;
2014), А. Шахно (2016), Higher Education to 2030, документальних джерел
(Формирование общества, основанного на знаннях (2003), концепцій ( Концепція
віртуальної інтернаціоналізації вищої освіти України)та аналітичних звітів
уможливив конкретизацію завдань щодо розвитку менеджменту освіти в умовах
глобалізації:
1) визначення стратегій освітньої діяльності (вибудовування концепцій,
стратегій, завдань);
2) удосконалення методологій управління якістю освіти з врахуванням
сучасних тенденцій суспільного розвитку;
3) розроблення

інноваційних

підходів

до

управління

знаннями

іїх

застосування;
4) активізація євроінтеграційних та інтернаціоналізаційних процесів;
5) впровадження інформаційних технологій в менеджменті освіти – електронна
інтернаціоналізація освітнього простору;
6) вироблення

механізмів

регулювання

освітньої

діяльності

в

умовах

мультикультурного середовища;
7) модифікація наукових підходів до управління людськими ресурсами в
освітній сфері;
8) модернізація системи підготовки фахівців з менеджменту освіти.
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Проаналізуємо кожне із завдань більш ретельно:
1.

Визначення стратегії освітньої діяльності (розробка концепцій, стратегій).

Динаміка функціонування концепції менеджменту освіти визначається потребами
суспільства, їх орієнтованістю на результат. Змістову сторону концепції становлять
закономірності і принципи менеджменту. Зі стратегічної мети концепції виходять
окремі завдання

сучасного менеджменту освіти:

урахування

синергетики,

системності, компетентності і кваліметрії; учень з об’єкта управління переходить в
категорію суб’єкта управління; осучаснення змісту освіти; регулювання співпраці і
співробітництва суб’єктів навчального процесу, модернізація діагностики якості
освіти (вимірювання якості освіти розглядається як частина методу загального
контролю освітнього процесу, спрямована на досягнення якості освіти, визначення
критеріїв

педагогічної

майстерності,

психологопедагогічної

та

спеціальної

підготовки тощо), перехід на рівень технологічного процесу (Бобрышов, 1999).
Концепція менеджменту освіти повинна в теоретичному і практичному плані
вирішити завдання гармонізації індивідуальних інтересів, суспільних потреб і
економічних вимог в освітньому процесі, гармонізувати існуюче протиріччя між
економічними і педагогічними імперативами в управлінні освітніми процесами і
системами. Вони повинні виходити з того, що оптимізація освітніх процесів і
організацій не повинна зводитися тільки до скорочення нераціональних витрат, а
переслідувати мету істотного підвищення якості освіти. Оскільки значення освіти,
знань в особистісній та суспільній сферах стає дедалі більше, значення освітнього
менеджменту в майбутньому буде також зростати (Петряков, 2013, с. 119).
Слід наголосити на важливості врахування теоретичних концепцій, що містять
інформаційнознаннєві та інші характеристики сучасної економіки, акцентуючи
увагу на певних актуальних питаннях освіти, знань, інформації. Це теорії
постіндустріалізму (інформаційної економіки, знаннєвої економіки, мережевої
економіки), на перше місце у яких поставлені такі чинники, як людський капітал,
освіта, знання, інформація, зокрема теорій людського, соціального і культурного
капіталу у визначенні стратегії освітньої діяльності. Як наголошує Н. Ничкало,
концепція

людського

капіталу

має

ключове

значення

для

вивчення
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взаємопов’язаного комплексу складних питань щодо функціонування ринку праці,
забезпечення раціональної зайнятості різних категорій населення, гнучкого
врахування динамічних змін на ринку праці, модернізації професійної підготовки
відповідно до нових соціально  економічних, інформаційно технологічних та інших
потреб, що актуалізувалися на початку ХХІ століття. На першому (особистісному)
рівні людським капіталом називають знання та навички, які людина здобула шляхом
освіти, професійної підготовки, практичного досвіду,

завдяки яким вона може

надавати цінні виробничі послуги іншим людям. На другому (мікроекономічному)
рівні людський капітал є сукупністю кваліфікацій та професійних здібностей всіх
працівників установи, зокрема освітньої, а також здобутки установи у справі
ефективної

організації

праці

та

розвитку

персоналу.

На

третьому

(макроекономічному) рівні людський капітал включає накопичені вкладення в такі
галузі діяльності, як освіта, професійна підготовка і перепідготовка, професійна
орієнтація та працевлаштування, оздоровлення тощо (Ничкало, 2014, с. 5).
2.Удосконалення методології управління якістю освіти з врахуванням
сучасних соціальних, політичних, економічних тенденцій розвитку суспільних
відносин. Управління якістю освіти залежить від загальної мети і діяльності
суб’єктів управління. Теоретичну основу управління якістю становить концепція,
побудована на основі сукупності принципів, провідними з яких слід вважати:
єдності загального і часткового в управлінні, єдності мети, обов’язків,
повноважень

і

відповідальності;

співпраці,

соціальної

справедливості,

колективного прийняття рішень, горизонтальних зв’язків тощо; фронтального
управління якістю (орієнтованість на споживача, керівництво, безперервне
вдосконалення, залучення персоналу, прийняття рішень на основі фактів);
забезпечення

безперервного

управління

якістю

освітнього

процесу

(самовдосконалення, самореалізація, демократія, її відкритість і доступність,
спрямованість на професійноособистісний розвиток, на задоволення потреб
освіти, моніторинг навчальних досягнень на основі результатів курсу навчання);
структурного підходу (цілісність, цілеспрямованість, керованість, ієрархія,
порівняння,

сталість);

синергетичного

підходу

(самоорганізованість,
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причиннонаслідкові зв’язки, підпорядкованість); кваліметрія (вимірювання та
оцінювання загальних і часткових властивостей об’єкта дослідження, порівняння
якості об’єкта і зразка, можливості порівняння якості освітнього продукту,
достовірності вимірювання оцінки тощо) (Тулепова, 2015, c. 1198 – 1200).
3. Розроблення інноваційних підходів до управління знаннями і їх
застосування. Знання перетворюються у найбільш важливий чинник економічного
розвитку.

Глобалізація

значно

впливає

на

формування

знань,

оскільки

здійснюється переоцінка різних видів різні види знань, особливо тих, які
відносяться до більш високих рівнів освіти. Саме освіта може стати визначальним
інноваційним чинником формування і підвищення конкурентоспроможності
фахівця на ринку праці і включає не лише рівень освіти, а й освітній потенціал та
освітню компетентність, результатом сформованості якої є готовність до
інноваційної діяльності, сприйняття змін, розвинений індивідуальний стиль
діяльності та досконалий рівень розвитку культури.
4. Активізація євроінтеграційних та інтернаціоналізаційних процесів.
Важливим чинником виникнення сучасних глобалізаційних процесів доцільно
вважати розвиток інтеграційних тенденцій на регіональному, субрегіональному та
міжрегіональному рівнях, головними векторами яких є створення спільного
освітнього простору, формування європейської свідомості. У сфері освіти на
європейському рівні ефективно діють два головних інтеграційних об’єднання – Рада
Європи та Європейський Союз. Школа і педагогічна наука беруть активну участь в
будівництві «європейського дому». Рух в цьому напрямі відбувається за підтримки
розгалуженої структури політичних, наукових, громадських інституцій: Конференції
міністрів освіти, Європейського фонду культури, Європейської асоціації викладачів,
Європейської мережі досліджень в галузі освіти, Європейського товариства
порівняльної педагогіки та ін. Ініціативи Ради Європи та Європейського Союзу
передбачають формування громадянина Європи на основі діалогу і співпраці
учасників інтеграційних процесів. При вихованні громадянина Європи пропонується
враховувати історичну та культурну спільність Заходу.
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Складовою інтеграції є академічна мобільність, яка розглядається як безперечний
плюс і відмінна можливість поповнити свої знання новітніми європейськими
розробками, результатами або напрямами досліджень, підвищити рівень знання
іноземної мови знайти колег, що займаються розробкою схожих проблем,
налагодити прямі міжнародні контакти і розширити свій кругозір.
5. Впровадження інформаційних технологій в менеджменті освіти –
електронна інтернаціоналізація, яка полягає у включенні міжнародних аспектів у
дослідницьку, викладацьку та адміністративну діяльність вищих навчальних
закладів на основі використання сучасних інформаційних технологій. Напрямом
віртуальної інтернаціоналізації є визначення політики розвитку міжнародної
співпраці, відображення міжнародних аспектів у місії, участь у міжнародних
об’єднаннях, наявність міжнародних студентських програм, які відображаються у
міжнародних вебсемінарах та епрактикумах для адміністраторів та ключових
цільових груп, онлайн процедурах відбору студентів, професійних вебспільнотах
(Концепція віртуальної інтернаціоналізації вищої освіти України,).
Важливими є розроблення та надання програми навчання, напрямами якої є
обмін викладачами та студентами, спільні програми з іноземними університетами,
участь у багатосторонніх міжнародних програмах, зміст навчальних планів,
контракти та франчайзингові угоди з іноземними організаціями, перекладені та
адаптовані

навчальні

матеріали,

та

їх

реалізація

через

міжнародні

відеоконференції, відеолекції, відеосемінари, навчальні вікіпроекти, робота у
віртуальних малих групах над виконанням спільних ситуаційних завдань.
Варто відмітити такі форми, як участь у міжнародних професійних
Інтернетфорумах та соціальних мережах, що сприяють особистісному розвитку,
педагогічні відеосемінари, віртуальні проектні команди при стажуванні в
іноземних компаніях при реалізації спільних дослідницьких програм, спонсорство
іноземних організацій, онлайн співпраця у підготовці наукових статей, віддалене
використання

дослідницького

та

лабораторного

обладнання

у

процесі

встановлення зв’язків з міжнародним освітнім середовищем та залучення
іноземних компаній до розробок освітньонаукових та соціально орієнтованих

112

програм. У центральноєвропейських країнах прийнято концепції розвитку ІКТ,
зокрема і в освіті (Словенія)
6.

Вироблення

механізмів

регулювання

освітньої

діяльності

в

умовах

мультикультурного середовища.
Місія освітніх закладів і установ полягає не тільки у підвищенні цінності знань
учнів та студентів, які сподіваються знайти своє місце в глобалізованій економіці.
Вони визначають культуру для національних, різних регіональних і місцевих
спільнот. У багатьох аспектах школи і університети також є культурними центрами
як такими. З огляду на зростаючу глобалізацію ринків економічна цінність
особистості визначається на основі більш широких критеріїв, ніж її «прийнятність» в
місцевих умовах. Для створення соціального капіталу різним співтовариствам
необхідно мати загальний соціальний досвід. Мультикультурний підхід до
соціалізації робить щось більше: він дозволяє дітям, які належать до різних груп, не
тільки навчитися розуміти свою власну історію і культуру, а й дає їм можливість
критично їх осмислювати (Карамушка, 2007, с. 7). Це збігається з принципами
вироблення навичок для вирішення проблем більш високого порядку, які необхідні в
інноваційному, демократичному суспільстві.
7. Модифікація наукових підходів до управління людськими ресурсами.
Ефективність результатів управління

людськими

ресурсами згідно з

Гарвардською моделлю 4С слід оцінювати за чотирма напрямами: корпоративна
відданість, компетентність, командна узгодженість (конгруентність), корпоративна
ефективність з точки зору витрат. Людські ресурси в освітній сфері повинні
використовуватися так, щоб найвищі результати (якість освіти) здобувалися з
оптимальними витратами, встановленими за певними критеріями. Крім того,
система освіти повинна уміти оперативно реагувати на виклики сучасності,
можливості, пропоновані ринком, зміни освітнього середовища тощо. В XXI
столітті, на думку багатьох науковців (Антонюк, 2006; Армстронг,

2002;

Літовченко, 2015; Ничкало, 2014;Синицина, 2011), основними тенденціями, на які
варто орієнтуватися у виробленні політики в управлінні людськими ресурсами в
освіті, у найближчому майбутньому, будуть: професійна компетентність, гнучкий
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вибір професійного розвитку; відповідальність працівників за свій власний розвиток;
створення можливостей для всебічного розвитку; активна участь в управлінні
організацією; участь у формуванні і реалізації політики соціального партнерства як
на рівні державного управління освітою, так і на рівні організації, установи,
освітнього закладу.
Зміст роботи менеджера в контексті управління людськими ресурсами полягає в
усвідомленій, цілеспрямованій взаємодії менеджера (керівника) із об’єктами та
суб’єктами, які є причетними (безпосередньо чи опосередковано) до навчання і
виховання; мета – у створенні (актуалізації) відповідних психічних станів, якостей,
властивостей, спонукань, необхідних для реалізації загальної мети управління,
забезпечення скоординованої й активної участі в досягненні поставленої мети,
створенні найсприятливіших умов для саморозвитку і самоактуалізації кожної
особистості через оптимальну організацію системи освіти та освітнього процесу
(Табл.1.2). Результатом роботи повинно бути формування інтелектуально
розвиненої, навченої, вихованої і самоактулізованої особистості із моральними
якостями, що відповідають загальнолюдським, національнокультурним цінностям.
Таблиця 1.2
Вплив освітньої мети на зміст професійної діяльності менеджера освіти
Стратегічна
освітня мета

Мета роботи
об’єктів впливу

Безпосередня
мета

Створення
Інтелектуально
відповідних психічних
Створення
розвинена, освічена
станів, якостей,
найсприятливіших умов
вихована і
властивостей,
для саморозвитку і
самоактулізована
спонукань, необхідних
самоактуалізації кожної
особистість із
для реалізації загальної
особистості
моральними якостями,
мети управління,
через оптимальну
що відповідають
забезпечення
організацію системи
загальнолюдським,
скоординованої й
освіти та освітнього
національноактивної участі в
процесу
культурним цінностям
досягненні поставленої
мети
Джерело: укладено на основі (Бірюк, 2015).

Зміст роботи
професійної
діяльності в освіті
Усвідомлена,
цілеспрямована
взаємодія менеджера
(керівника)
із об’єктами та
суб’єктами, які є
причетними
(безпосередньо чи
опосередковано) до
навчання і виховання

8. Модернізація підготовки фахівців у сфері освітнього менеджменту, де

114

акцент варто зробити на змістових аспектах узагальненої парадигми менеджменту
освіти як співвідношенні змісту роботи менеджера освіти з цілями роботи суб’єктів
і об’єктів системи освіти, що включає визначення мети (формування управлінської
культури педагогів як майбутніх менеджерів освіти), розвиток менеджерських
якостей особистості педагога як майбутнього менеджера освіти, що здійснюється у
процесі навчальної діяльності, позааудиторної роботи, педагогічної практики;
забезпечення готовності професорськовикладацького складу до формування
управлінської культури студентів; цілеспрямоване коригування навчальних планів і
програм підготовки, планів виховної роботи; створення сприятливого освітнього
середовища в закладі вищої освіти і найсприятливіших умов для саморозвитку й
самоактуалізації кожної особистості через оптимальну організацію системи освіти та
освітнього процесу (Бірюк, 2015) (див. табл. 1.2).
Професійна підготовка фахівців з менеджменту освіту в європейських закладах
вищої освіти спрямована на освітнє лідерство, розробку і реалізацію програмних
засад освітньої діяльності (Horta, 2009).
Аналіз програм підготовки менеджерів освіти у європейській вищій школі
дозволив нам зробити висновок щодо їх двокомпонентності: перший блок
стосується освітніх законів або іншого законодавство щодо освітньої діяльності
(адміністративні проблеми освіти, оцінювання якості освітньої діяльності,
внутрішня кооперація в освітньому закладі, міжнародне співробітництво, проблема
мультикультуралізму, національні стандарти навчання, спеціальні школи та
інклюзія, індивідуалізація освіти, задоволення спеціальних потреб в шкільній
освіті, навчання для здійснення підприємницької діяльності, підвищення
кваліфікації працівників школи, зв’язок з громадськістю, робота з педагогічною
документацією); другий блок підготовки відображає специфіку реалізації
конвенційної політики в сфері освіти як нового розуміння соціального замовлення
та партнерства (розробка програм розвитку освіти як документа колективної і
персональної відповідальності, кооперація між освітніми установами, між
освітніми закладами і органами місцевого самоврядування, між органами
місцевого, регіонального самоврядування, педагогічне керівництво, фінансове
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керівництво, державне і муніципальне управління) (The University of Nottingham).
Таким чином, наше дослідження засвідчує, що в умовах глобалізованого світу у
менеджменті освіти на перший план виступають такі проблеми, як підтримка
освітніх ініціатив і нововведень, створення умов, що забезпечують стабільне
функціонування й розвиток освітніх систем, розвиток і самореалізацію учасників
освітнього процесу, правовий та економічний захист освіти та її суб’єктів,
прогнозування та прийняття оптимальних рішень, проектування оптимальних
моделей освітніх систем. Успішне вирішення визначених завдань сприяло б
значному покращенню менеджменту освіти і її якості.
Менеджмент

освітніх

організацій

має

перед

суспільством

потрійну

відповідальність: юридичну (дотримання конкретних законів і норм регулювання,
які визначають, що може і чого не може робити організація), соціальну (певний
рівень добровільного реагування організації на соціальні проблеми) і моральну
(дотримання «правил гри» культури середовища функціонування організації).
Завдання менеджменту освіти в умовах глобалізації мають бути спрямовані
переважно на реалізацію національних інтересів на основі декларування власної
національної позиції у глобальному світі.
Наприкінці XX – на початку XXІ ст. на розвиток вищої школи та менеджменту
освіти у центральноєвропейських країнах суттєво впливають міжнародні програми.
У ряді країн Європейського Союзу пріоритетності набула проблема модернізації
системи вищої освіти, зокрема в реалізації інтеграційних процесів, що зумовлено
відмінностями в розвитку регіонів європейського співтовариства в соціальній та
економічній сферах. Тому Європейський Союз надає підтримку, зокрема фінансову,
для певних галузей, для того щоб знівелювати наявні суперечності.
Європейський Союз сформував ряд програм, мета яких полягає у спрямуванні на
удосконалення певних галузей, зокрема тих, що сприяють підтримці та заохоченню
інноваційного досвіду у сфері: викладання та проведення наукових досліджень;
надання можливостей студентам здобувати знання, зміцнення зв’язків між
освітою, науководослідницькими центрами і бізнесом, що сприятиме взаємному
впровадженню інновацій,управління вищими навчальними закладами, зміцнення
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зв’язків між освітою, науководослідницькими центрами і бізнесом, що сприятиме
взаємному впровадженню інновацій,формування професійних умінь та навичок
через навчання чи стажування у зарубіжних ЗВО; транскордонного освітнього
співробітництва тощо.
Схарактеризуємо окремі з них.
Європейський фонд

регіонального розвитку (ЄФРР) (Еvropský fond pro

regionální rozvoj – EFRR) (1957) реалізовує проект «Співпраця регіонів у сфері
зайнятості і освіти» (Spolupráce regionů v oblasti pracovních míst a vzdělání)
(EdTWIN – Education Twinning), до якого залучені Австрія, Чехія, Словаччина,
Угорщина. Уже понад 10 років проект спрямований на формування європейської
ідентичності й позитивного комунікативного досвіду в умовах полікультурного
європейського середовища, формування взаємовигідного партнерства у сфері
працевлаштування та кваліфікації кадрів у прикордонних регіонах Австрії, Чехії,
Словаччини,

Угорщини.

Студентам

і

викладачам

він

дає

можливість

поглиблювати знання та поліпшити перспективи працевлаштування в регіоні через
транскордонне співробітництво у галузі освіти. Реалізація проекту сприяє
створенню робочих місць, підвищенню якості освіти, розвитку джерел оновлення
енергії, підвищенню продуктивності праці і забезпеченню можливості доступу всіх
громадян до підвищення кваліфікації.
EdTWIN сприяє реалізації освітніх програм за тематичними напрямами:
«Партнерство зі школами», «Освітнє співробітництво», «Стажування в сусідньому
регіоні», «Семінари та проектні дні вивчення мов», «Мовні курси для студентів і
викладачів у Відні», «Стажування для студентів в сусідньому регіоні»,
«Співробітництво в галузі професійної освіти», «Загальна підготовка педагогів»,
«Розробка навчальних матеріалів для вивчення мови сусідньої країни»,
«Конференції та форуми для педагогів сусідніх країн». В рамках програм можуть
розглядатися

різні проблеми, які пов’язані в основному з

питаннями

соціальноекономічного розвитку (Bulgaria Higher Education System).
Європейський соціальний фонд (ЄСФ) - програма «Розвиток людських ресурсів в
м. Прага» (2005) здійснювалася на основі лекцій, тренінгів, практичних занять за
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напрямами: «Підтримка освіти для покращення мовних навичок»; «Сприяння
розвитку освіти в питаннях структурних фондів»; «Формування навичок в галузі
ІКТ»; «Формування управлінських навичок». Тематика курсів спрямована на
формування професійних навичок у практичній управлінській діяльності: «Основи
проектувального менеджменту», «Таймменеджмент», «Розвиток презентаційних
навичок», «Методи ведення переговорів». Цільовою аудиторією є працівники
управлінських структур міністерств і відомств, керівники структурних підрозділів
підприємств (Бюджет ЄС, 2018).
Для наступного довгострокового бюджету ЄС 20212022 років Комісія пропонує
модернізувати політику згуртування як головну інвестиційну політику ЄС у сфері
солідарності в контексті програми «Регіональний розвиток та політика згуртування
після 2020 року». Економіка ЄС наразі немає значних проблем у розвитку,
водночас необхідні додаткові інвестиційні зусилля для подолання нерівномірності
розвитку між регіонами країн та країнами – членами ЄС. З бюджетом у сумі 373
мільярда євро у зобов’язаннях на період 20212027 років майбутня політика
згуртування має інвестиційну потужність, яка допоможе подолати ці прогалини.
Ресурси будуть і надалі спрямовуватися на регіони, які найбільше повинні
наздогнати решту країн ЄС.
Водночас програми фондів залишатимуться міцним прямим зв’язком між ЄС та
його регіонами і містами, оскільки спрямовані на:
– по-перше, допомогу всім регіонам модернізувати свою галузь та вкладати
кошти в інновації, сприяння для розвитку бізнесового середовища в Європі,
зокрема і менеджменту, створюючи умови для зростання, створення робочих місць
та інвестицій (Віцепрезидент з питань робочих місць, економічного зростання,
інвестицій та конкурентоспроможності Я. Катайнен) (Európa 2020);
– по-друге,політику згуртування для всіх регіонів, щоб адаптуватися до нових
пріоритетів та краще захистити європейців, що принесе користь усім: від малих
підприємств та підприємців до шкіл та лікарень, які матимуть легший доступ до
фондів (Комісар з регіональної політики Корина Кріцу).
Надзвичайно прозорим кроком Європейської комісії була пропозиція щодо
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довгострокового бюджету ЄС на 2018 рік. До цього слід додати оприлюднення
державних асигнувань на політику спрямованості й когерентності (Додаток А2).
Розподіл

довгострокового

бюджету

фінансування

операційних

програм

Європейського фонду розвитку на 2018 рік був наступним (в євро): загальний
бюджет ОП: 106 046 429 €; загальний внесок ЄС: 90 139 463 €. При розподілі
бюджету на 20212027 роки Комісія забезпечила безпрецедентну прозорість, вперше
представивши свою пропозицію щодо нового довгострокового бюджету ЄС як в
поточних, так і в постійних цінах. Точно так Комісія публікує всі відповідні цифри
для різних проектів (Додаток А3) (Európa 2020).
Експертні оцінки підтверджують наявність високої узгодженості між цілями
Програми та інструментами, які використовуються в її здійсненні: спільні
європейські проекти здійснюють внесок у розвиток систем вищої освіти і
формування

багатосторонніх

інституційних

партнерств

та

мереж;

спільні

європейські проекти з розвитку навчальних планів на рівні навчальних закладів
сприяють впровадженню новаторських навчальних програм, а проекти з поліпшення
університетського управління сприяють реформуванню управлінських структур у
ЗВО;

спільні

європейські

проекти

та

гранти

індивідуальної

мобільності

забезпечують мобільність і академічний діалог, а також підвищення якості програм
та посилення персональних академічних зв’язків (Report from the commission to the
council on the interim evaluation of the third phase of the Tempus programme, 2004).
У закладах вищої освіти центральноєвропейських країн (наприклад, Чехії і
Словаччини) активно впроваджуються міжнародні програми. Так, Вища школа
економіки в Празі (ВШЕ) має значний досвід роботи в рамках міжнародних програм.
Наприклад, у 2001 р. 172 студенти різних факультетів за програмою обміну
студентів проходили стажування європейських та північноамериканських вищих
навчальних закладах, серед яких найбільша кількість була у Франції (22), та Австрії
(22) (VSE. Výroční zpráva. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání). Зазначимо, що 2
студенти проходили стажування у Росії, що свідчить про багатовекторність
міжнародних програм ВШЕ . У 2002 р. в рамках програми ЕРАЗМУС більше ста
студентів та 9 викладачів отримали можливість стажування у вищих навчальних
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закладах Європи і Північної Америки, понад 90 студентів та 4 викладачі за
програмою обміну стажувалися в ВШЕ (Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakultě
podnikohospodářské). Наприклад, до міжнародних навчальних програм у 2017 р. у
ВШЕ було залучено 260 студентів напряму «Ділове адміністрування». Як свідчать
дані табл. 1.3, у ВШЕ спостерігається зростання кількості студентів, що проходили
навчання і стажування за кордоном (див. табл. 1.3).
Так, у 2011 р. кількість студентів напряму «Ділове адміністрування», що
проходили навчання і стажування за кордоном становила 148 студентів, у 2015 р. –
250 студентів; у 2017 р. – 260 студентів (OECD, 2012).
Таблиця 1.3
Навчання і стажування за кордоном студентів факультету ділового
адміністрування Вищої школи економіки в Празі
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Навчання

120

140

175

166

213

232

224

Стажування

28

26

35

33

37

28

36

Всього

148

166

210

199

250

260

260

Джерело: укладено на основі (VSE Výroční zpráva o činnosti, 2017).

Загальноєвропейські програми навчання дають можливість випускникам вищих
навчальних закладів мати значну перевагу на ринку праці у своїй країні, оскільки
вони мають розуміння євроінтеграційних економічних процесів у контексті
міжкультурної взаємодії, досвід роботи в міжнародному середовищі. Таким чином,
освітні програми ЄС мають чітке інноваційне освітньопрофесійне спрямування, що
дає змогу здійснювати ефективну економічну та соціальну перебудову в умовах
глобалізації та інтеграції європейського суспільства.
Щодо менеджменту у сфері професійної підготовки, то у 2011 р. була розроблена
модель проекту Європейської Комісії «Ваша перша ЄВРОробота» (Communication
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions COM, 2011, с. 8), орієнтована
на молодих людей у віці від 18 до 30 років. Даний пілотний проект, запущений в
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2012 р. і розрахований на довгострокову перспективу, повинен сприяти наданню
підтримки молодим випускникам, бажаючим отримати роботу за кордоном. З
урахуванням того, що рівень безробіття серед молодих людей у віці від 18 до 24
років в країнахчленах Євросоюзу зростає (рівень безробіття молоді у ЄС віком 15–
25 років підвищився з 21,9% у 2014 р. до 23,1% у травні 2017 р. У 27 країнах ЄС у
травні 2017 р. було понад 5,7 млн безробітних молодих людей, серед яких чимало
випускників ЗВО. Суспільні витрати на протидію молодіжному безробіттю
дорівнюють 150 млрд євро, або 1,2–2,0% ВВП ЄС (World Bank Group, 2017). Даний
європейський проект набуває все більшої вагомості.
Єврокомісія заснувала спеціальну експертну групу, мета якої полягає у визначенні
шляхів і способів співпраці, обміні інформацією та передовою практикою. Наразі
експертна група займається розробкою першого проекту по транскордонній
волонтерській роботі і паралельно веде розробку Молодіжного волонтерського
порталу, який стане складовою частиною модернізованого Молодіжного порталу
Європейського Союзу. У контексті формування європейської освітньої політики
варто відзначити пряму державну послугу «Европас», що надається з метою
спрощення тлумачення кваліфікацій і умінь на європейській території, що сприятиме
спрощенню процедур визначення кваліфікації, навичок і умінь серед бажаючих
знайти роботу на своїй батьківщині або за кордоном.
Не менш важливу роль в реалізації освітніх програм Європейського Союзу,
особливо для молоді, відіграють консультації з можливостей неперервного навчання.
Такі консультації спрямовані на допомогу європейцям в прийнятті найбільш вірних
та таких, що відповідають їх інтересам, рішень на основі, наприклад, «Порталу
можливостей європейського простору», спрямованого на надання допомоги
студентам, викладацькому складу, консультантам та іншим верствам суспільства в
пошуках інформації про навчання та роботу в Європі, включаючи можливості
отримання вищої та професійної освіти в Євросоюзі, участі в обмінах і отримання
грантів, а також у наданні інформації про переїзд за кордон; «Європейський портал
трудової мобільності», що надає інформацію, поради та послуги безробітним і
роботодавцям, які виявили бажання скористатися принципом свободи переміщення
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(портал має велике значення для прикордонних європейських регіонів, надаючи
допомогу у вирішенні проблем, що виникають з трудовою мобільністю).
Таким чином, в політиці формування європейської інтеграційної стратегії одним з
ключових напрямів є менеджмент освіти. Система менеджменту освіти у сучасних
глобалізаційних умовах розвитку є серед основних напрямів, оскільки визначення
компетенцій, повноважень і відповідальності органів управління всіх рівнів,
забезпечення їхньої взаємодії, у процесі переходу від розпорядчого до регулюючого
управління системою освіти, розвиток державногромадських форм управління
освітою, становлення моделей освітньої політики (О. Власова,2013; В. Красняков,
2015) та інших визначаються пріоритетами європейської освітньої політики.
Здійснений аналіз показав, що з кожним роком у європейських державах
збільшується кількість суб’єктів управління освітнім процесом, створені й ефективно
реалізуються різні механізми залучення громадськості до управління освітньою
галуззю. Це свідчить про наявність прямої залежності, що відбувається між
демократизацією суспільства і збільшенням громадської участі в управлінні освітою,
а також підтверджує зворотну залежність між впровадженням інститутів
громадського управління в освітніх установах і готовністю громадян до
демократичного управління державою в майбутньому.
В умовах розвитку інтеграційних процесів освітня політика європейських країн
прагне до формування спільного бачення в національних системах освіти, до
створення «гармонізації» систем освіти. Формування стратегії європейської
освітньої політики має певний цикл, що полягає у формуванні концепції проблеми,
попередньому аналізі проблеми, постановці цілей, аналізі актуальності, адекватності
цілей, уточненні засобів, аналізі адекватності засобів, практичній реалізації. При
цьому важливо підкреслити, що суб’єктами освітньої політики є державні
службовці, батьки, роботодавці, релігійні конфесії, етнічні діаспори, вчителі.
Актуальними проблемами сучасного менеджменту освітньої політики є:
оптимізація функцій управління і розподілу повноважень; ресурси управління і
розвитку освіти; моніторинг освіти і його громадська підзвітність; роль освіти у
вирішенні міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, забезпеченні ринкових
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механізмів у наданні освітніх послуг, ефективності використання фінансових і
матеріальних ресурсів в реалізації цілей освіти, рівності освітніх можливостей і
справедливості доступу; формування освітніх стандартів (Бражник, 2002, с. 162).
Ключовим питанням освітньої політики є цілі освіти. Проведений аналіз правових
актів і наукових джерел, які формують основи для координації політики в галузі
освіти європейських країн, дозволяє виділити три основні групи стратегічних цілей:
цілі якості / ефективності: «підвищення якості та ефективності систем освіти і
підготовки»; цілі справедливості: «забезпечення загального доступу до освіти і
підготовки»; цілі управління: «відкриття систем освіти і навчання для більш
широкого світу» (Council of the European Union, 2002).
Дані цілі розглядаються нами як пріоритетні напрями підготовки менеджерів
освітньої галузі, які визначають в свою чергу основні напрями побудови змісту
програм підготовки.
Європейськими країнами визначено ряд проблемних аспектів щодо освітньої
політики, зокрема в напрямі менеджменту освіти на загальноєвропейському,
національному та регіональному рівнях. В аналітичній доповіді Світового банку
(Образование в странах…, 2000) фахівці з людського розвитку виділили ряд
проблемних сфер, що в принципі і вплинуло на початку ХХІ століття на управління
освітньої сфери, без врахування яких не є можливим ефективний менеджмент освіти
і на європейському, і на національному рівнях:
Перша сфера – переорієнтування систем освіти на потреби ринкової економіки і
плюралістичної демократії – безперечно, є не тільки наймасштабнішою, а й
найскладнішою проблемою, з якою системи освіти деяких європейських країн
стикаються досі (Образование в странах…Всемирный Банк, 2000,

с. 20 – 22).

Адаптація освіти до нинішньої ринкової економіки вимагає особливих зусиль. Для
цього потрібно не тільки впоратися

із завданням переходу від властивих

адміністративній економіці способу мислення і знань до тих, які потрібні в умовах
ринкової економіки, а й адаптувати систему до нової глобальної економіки.
Виникнення нової глобальної економіки знань та інформаційного суспільства
висунули освіту і професійну підготовку на перший план економічного розвитку, але
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усвідомлення цього контенту в ЗВО і школах поки ще не проявляється. Необхідно
змінити повсякденну професійну поведінку викладачів, що є більш складним
завданням, ніж створення нових навчальних планів або підручників.
Другою проблемною сферою, яка яскраво окреслюються, є бідність і нерівність
(Образование в странах…. Всемирный Банк, 2000, c. 29). Коріння цих тенденцій
знаходяться за межами системи освіти. Хоча дитяча бідність і безробіття серед
молоді сильно проявляються в ряді східноєвропейських країн, тільки деякі з них
виробили цілісну політику в цій галузі (UNICEF, 2000). Політика соціальної
справедливості сьогодні базується на застосуванні різних фінансових моделей, які
формуються з урахуванням конкретних умов, необхідності цільової допомоги, що
вимагає перегляду інституційних цілей, реалізації нових адміністративних підходів і
змін в політиці щодо забезпечення соціальної справедливості, і врахування цього у
формуванні освітньої політики.
Третя проблемна сфера державної політики стосується фінансування освітньої
галузі. Досягнення загальних цілей державної політики, таких, як якість освітніх
послуг або справедливість, в нових умовах фінансування є сьогодні більш складним
завданням, ніж при командноадміністративній системі управління. Уряди повинні
використовувати фінансування в якості нового регулюючого інструменту, що
доповнює або навіть замінює інші інструменти регулювання, що часто є не
популярними діями для представників окремих груп (Образование в странах…
Всемирный Банк, 2000, c. 45).
Четвертою проблемною сферою є ефективність функціонування системи.
Звертається увага на те, що є дві причини для звернення до цієї теми. Перша причина
полягає в тому, що часто про ефективність системи практично нічого не відомо, і
дане питання важко виділити в державній освітній політиці як окрему проблемну
область. Друга причина полягає в тому, що вироблення і застосування правильних
політичних рішень є не лише складною задачею, але ще і має великий політичний
ризик. Вирішення проблеми ефективності на макрорівні є одним з найбільш
чутливим завданням політики щодо освіти. Тут, поперше, необхідно отримати нові
знання: зібрати інформацію про різні конкретні причини неефективності та
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зрозуміти їх; подруге, необхідно виробити життєздатну політику реформ у сфері
підвищення ефективності (Образование в странах с переходной экономикой: задачи
развития. – Всемирный Банк, 2000, c. 62).
П’ята проблема стосується управління системою. У більшості європейських країн
децентралізація стала однією з основних цілей освітньої політики, оскільки
досягнення таких основних цілей державної політики, як якість, справедливість і
ефективність стає складнішим завданням. При цьому підкреслюється, що
надзвичайно важливим завданням є підвищення

відповідальності,

обліку

і

контролю у сфері забезпечення якості наданих освітніх послуг (Образование в
странах с переходной экономикой: задачи развития. Всемирный Банк, 2000, c. 77).
Освітня політика в європейських країнах не завжди є прямим відображенням
державної політики, їх взаємозв’язки привертають особливу увагу, оскільки
відображають набагато більше, ніж просто поділ відповідальності. Узгодженість
політик всередині однієї країни багато в чому визначається історично складеними
взаєминами

між

центральними

органами

влади

та

регіонами,

а

також

переважаючими традиціями демократизму або централізації в управлінні освітою,
оскільки саме вони визначають участь освітньої установи як суб’єкта в розробці
шляхів розвитку освіти, визначення актуальних проблем і способів їх вирішення,
освітньої політики регіону, держави в цілому.
Аналіз наукової літератури (Антонюк (2006), Власова (2013), Краєвська (2011),
Ларионова (2002), Фрумин (2002), Bacík (2012)) дозволив визначити об’єктивні і
суб’єктивні труднощі, які необхідно враховувати у формуванні освітньої політики,
гармонізації систем освіти і відкритого європейського освітнього простору, які
впливають на менеджмент освіти і, відповідно, на підготовку фахівців з
менеджменту освіти.
З огляду на зазначені ризики можна констатувати, освітня політика європейських
країн стимулює міжкультурну взаємодію в сфері освіти, в яку залучені різні дійові
особи (державні діячі, чиновники, вчителі, викладачі вищих закладів освіти,
адміністратори навчальних закладів, дослідники, учні, батьки, офіційні особи і
широка громадськість), що сприяє розширенню доступу громадянам європейських
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країн до якісної освіти та відповідає викликам постіндустріального суспільства.
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ
Бібліографічний аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників
відбувався за певними напрямами, провідними з яких стали: професійна
компетентність менеджерів освіти, управління освітніми системами та якістю
підготовки управлінців у галузі освіти;історико-педагогічні проблеми становлення
системи професійної підготовки менеджерів освіти.
Виявлено, що у дослідженнях європейських вчених (М. Армстронг (Т. Ажман,
Ф. Бачік,

Я. Ветешка, К.Давіс

Я. Коубек,

А. Корен, І. Лготкова, Т. Райзова,

І. Шнідрова, М. Туречкова, Д. Цанкар, Ф.Р. Йах, Г. Хорта, М. Шеннан, В. Троян,
І. Троянова та ін.), здійснених наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. усебічно
розроблялася проблема управління освітою та загальноосвітніми навчальними
закладами. Вітчизняні вчені (Л. Антонюк, В. Берека, С. Бурдіна, М. Гриньова,
О. Гурова, А. Губа, Г. Дмитренко, Л. Даниленко, Г. Єльникова, Т. Лукіна, В. Маслов,
Л. Карамушка, Н. Протасова, Т. Сорочан, О. Штепа та ін.) також активно
досліджували означену проблему. Вчені, досліджуваних нами країн – Чехії (Ф. Бачік
(F. Bacík), І. Лготкова (I. Lhotková), В. Троян (V. Trojan), Ї. Кітцбергер (Jr. Kitzberger)
та ін.; Cловенії (Т. Ажман (Ažman Tatjana), Д. Цанкар (D. Cankar) (2010), А. Корен
(А. Koren) та ін.; Словаччини (К. Горватова, З. Обдражек (K. Horváthová,
Z. Obdržálek) та ін.) плідно вивчали різні аспекти проблеми професійної
компетентності менеджерів у сфері освіти.
Встановлено, що особлива увага дослідників зазвичай приділяється умовам
розвитку

загальної

культури

керівника,

готового

до

самовдосконалення,

дослідницької роботи і власного професійного становлення, розвитку компетенцій,
специфічних для функцій керівників навчальних закладів; сприяння професійній
мобільності; лідерським якостям керівників освітніх закладів.
Аналіз базових понять дослідження менеджмент, менеджмент освіти,
менеджер освіти як міждисциплінарних категорій, що інтегрують окремі положення
педагогіки,

психології,

соціології,

менеджменту,

культурології,

політології,
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філософії, економіки та інших наукових галузей, показав, що у сучасній педагогічній
практиці має місце достатньо довільне їх тлумачення та

штучне розширення.

Узагальнення проаналізованих дефініцій уможливило формулювання власного
визначення поняття менеджмент освіти як цілісного багатоаспектного процесу, що
відбувається з урахуванням сукупності принципів, організаційних норм і
технологічних прийомів управління відносинами у сфері освіти, спрямований на
досягнення та реалізацію суспільнозначимих освітніх цілей, що забезпечує
ефективну діяльність освітньої

установи, організації; забезпечує її цілісність,

координацію і розвиток її суб’єктів, (планування, організація мотивація, контроль)
задля ефективного досягнення поставлених цілей. Тоді як фахівець з менеджменту
освіти – це лідер, здатний вести за собою колектив, освічений педагог з високою
моральною культурою, носій культури, організатор професійної діяльності та
взаємодії з колегами, основу діяльності становлять управління організацією та
керівництво освітніми процесами.
Проаналізовано сукупність теорій управління, які є підґрунтям для розвитку
менеджменту

освіти.

Зокрема:

теорія

соціального

управління

(концепції

адміністрування – орієнтація на вдосконалення управління організацією в цілому з
врахуванням принципів управління: планування і організація, розподіл праці;
повноваження та відповідальність; дисципліна; єдність напряму; підпорядкованість
особистих інтересів загальним; винагороду персоналу; централізація; ієрархія,
порядок, справедливість, стабільність робочого місця для персоналу, ініціатива;
теорія систем, яка підкреслює взаємозалежність окремих частин організації, а також
взаємозалежність організації та навколишнього середовища та дозволяє розглядати
освітню організацію в єдності її складових частин; теорія програмно-цільового
підходу забезпечується трьома основними процедурами: визначення цілей і їх
впорядкування у відповідній ієрархічній систем; вироблення комплексних програм
розвитку

організаційно-відокремлених

комплексів

соціальної

діяльності;

формування специфічних організаційних структур; концепція управління за цілями,
що передбачає зосередження уваги керівників на розробці узгоджених на різних
рівнях освітньої системи цілей і виробленні спільно з підлеглими рішень про засоби
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їх досягнення та оцінки; теорію ситуаційного підходу (використання можливостей
прямого застосування науки до конкретних ситуацій і умов, в якому ситуація конкретний набір обставин, які суттєво впливають на діяльність організації в даний
конкретний час, можливість значного варіювання специфічних прийомів, що
використовуються керівниками

для ефективного досягнення організацією

планованих результатів).
На основ аналізу документів міжнародних і європейських організацій (ЮНЕСКО,
ОЕРС, ЄФРР,ЄСФ, РЄ) схарактеризовано завдання розвитку менеджменту освіти в
умовах глобалізації: визначення стратегії освітньої діяльності; удосконалення
методології

управління якістю освіти з врахуванням сучасних соціальних,

політичних, економічних тенденцій розвитку суспільних відносин; розробка
інноваційних підходів до управління знаннями ; активізація євроінтеграційних та
інтернаціоналізаційних процесів; впровадження інформаційних технологій в
менеджменті освіти та електронна інтернаціоналізація освітнього простору;
вироблення механізмів регулювання освітньої діяльності; модифікація наукових
підходів до управління людськими ресурсами в освітній сфері; модернізація системи
підготовки фахівців з менеджменту освіти.
Виявлено об’єктивні і суб’єктивні

відмінності, які можуть сприяти або

перешкоджати розвитку гармонізації систем освіти і відкритого європейського
освітнього простору. Серед них найбільш вагомими є: різноманіття культур та їх
роль у збереженні національнокультурної ідентичності; поширення у сучасній
європейській освіті неоліберального мислення, яке виявляється у залежності
інтеграційних процесів в освіті від «потреб клієнтів»; можливість впливу
Національної нормативної бази в освіті і стратегій національної освітньої політики на
розвиток інтеграційних процесів; особливості управління системою освіти.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких публікаціях
автора: Товканець, 2014a; Товканець, 2015a; Товканець, 2015c; Товканець, 2017c;
Товканець, 2018f; Товканець, 2019a; Товканець, 2019i.
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РОЗДІЛ 2
ОСВІТНІ СИСТЕМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У розділі розкрито особливості освітніх систем країн Центральної Європи;
обґрунтовано стратегічні завдання розвитку європейської професійної освіти на
початку ХХІ століття; проаналізовано міжнародні стратегії модернізації освіти та їх
вплив на підготовку фахівців з освітнього менеджменту в європейських системах
університетської освіти.
2.1. Загальна характеристика освітніх систем країн Центральної Європи
Задля з’ясування місця освітнього менеджменту в структурі національної системи
освіти та визначення кваліфікаційних характеристик й змісту професійної підготовки
фахівців з менеджменту освіти, вважаємо за доцільне схарактеризувати системи
освіти у досліджуваних нами центральноєвропейських країнах на початку XXI
століття.
З метою посилення аргументованості здобутих результатів аналізу освітніх систем
країн Центральної Європи уточнимо окремі складові термінологічного апарату
дослідження, зокрема понять «система», «освітня система», трактування змісту яких
визначить траєкторію наукового пошуку.У процесі аналізу будемо брати до уваги
визначення як вітчизняних дослідників, так і думку вчених досліджуваних країн.
Наразі найбільш вживаними є декілька визначень поняття «система».
Вихідними для усвідомлення сутності поняття системи для нас стали праці
В. Андрущенка (Андрущенко, 2009), М. Демчука (Демчук, 2007), І. Дудника
(Дудник, http://www.dut.edu.ua), В. Кременя (Кремень, 2009), Я. Пруха (Průcha,
2009),В. Смекал (Smékal, 2004), В. Трояна (Trojan, 2016), які трактують поняття
системи як множину елементів, що знаходяться у взаємодії один з одним, чим
забезпечується впорядкованість, наявність закономірностей побудови, певної
цілісності функціонування і розвитку. Подібне визначення системи знаходимо у
«Термінологічному словнику…», де зазначено, що «система – це сукупність
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визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія та які
вступають між собою у взаємодію і виконують спільну функцію; окремі думки,
наукові положення, абстрактні об’єкти, між якими встановлені співвідношення
взаємозалежності, підпорядкування, послідовності тощо та для яких характерним є
внутрішня розчленованість та функціональна цілісність» (Термінол. словник, 2014).
Як загальнонаукове поняття система означає особливий стан речей,сукупності
елементів, об’єднаних закономірними стійкими зв’язками (структурою), які
характеризуються доцільністю функціонування як підсистеми

(Некрасов, 2010).

Отже, система – це завжди сукупність елементів або відносин, які закономірно
пов’язані між собою в єдине ціле, якому притаманні характеристики, що є відсутніми
у елементів або відносин, які їх створюють та яка характеризується структурою,
зв’язками і функціями, які забезпечують цілеспрямований розвиток.
Аналіз наукових джерел засвідчує, що важливими властивостями системи є
структурність,

взаємозалежність

із

навколишнім

середовищем,

(Дудник,

http://www.dut.edu.ua; Енциклопедія державного управління, 2011).) ієрархічність,
множинність описів, характеристика яких відображена в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Характеристики властивостей системи
Властивості
системи
Обмеженість

Їх характеристика
Система відокремлена від навколишнього середовища

Цілісність

Її властивість цілого принципово не зводиться до суми
властивостей складових елементів
Структурність
Поведінка системи зумовлена не стільки особливостями окремих
елементів, скільки властивостями її структури
Взаємозалежніс
Система формує й виявляє свої якості в процесі взаємодії з
ть із середовищем середовищем
Ієрархічність
Підпорядкованість елементів у системі
Множинність
Складність системи диктує множинність її описів
описів
Джерело: укладено автором на основі (Дудник, URL; Енциклопедія державного управління, 2011)

Функція системи полягає у необхідності здійснювати певні перетворення, для
реалізації яких система та її елементи починають взаємодіяти. Важливими ознаками
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в цілісності системи є координація і субординація, які відображають певний рівень
складності її структури. Координація – це певна узгодженість, «підлаштованість»
компонентів цілого один до одного, той особливий характер їх взаємної залежності,
який забезпечує динамічну рівновагу системи (Дудник, 2010).
Підсистема – це цілісне утворення у складі певної системи, система в системі
більш високого порядку (надсистемі). Наприклад, в системі «університет»
підсистемами будуть факультети. Тобто підсистема є системою нижчого порядку у
великій системі; факультет – це підсистема першого порядку, курс – підсистема
другого порядку, академгрупа – підсистема третього порядку, студент – елемент
системи «університет». Підсистеми утворюються компонентами нижчого порядку
стосовно системи в цілому. Будьякий поділ цілого на частини, поділ системи на
підсистеми є відносним, деякою мірою умовним. Оскільки реальна дійсність
системно організована, то будьяка окремо взята система функціонує в умовах
більшої системи, яка є зовнішнім середовищем для конкретної системи. Так,
«університет» функціонує в умовах системи навчальних закладів міста, регіону тощо.
А в масштабах міста система «університет» буде розглядатися як «елемент»
територіальної соціально економічної системи «місто». Велику систему, в умовах
якої функціонує конкретно досліджувана система, називають «суперсистемою» або
«надсистемою». Так, університет буде надсистемою стосовно академгрупи студентів
(Дудник, 2010).
Розглянемо тлумачення поняття «система освіти» та виокремлення особливостей
системи освіти в контексті вітчизняних і зарубіжних нормативних актів. Аналіз
законодавчих актів дає підстави зробити узагальнення, що система освіти
визначається «як комплекс освітніх програм і державних освітніх стандартів різного
рівня і спрямованості; організацій, які здійснюють освітню діяльність, педагогічних
працівників, учнів, студентів та батьків (законних представників) неповнолітніх,
державних органів управління і органів державної влади суб’єктів, які здійснюють
державне управління у сфері освіти; організації, що забезпечують освітню діяльність,
оцінку якості освіти, об’єднання юридичних осіб, працедавців, громадських
організацій, які здійснюють діяльність у сфері освіти (Закон України «Про освіту»,

131

2017; Закон України «Про вищу освіту»; България. Закон за предучилищното и
училищното образование; CR. Zákon č. 561/2004; Slovenija.Zakon o osnovni šoli
(ZOsn) ; Zakon o šolski inšpekciji ; Zakon o visokem šolstvu). Елементи, що входять в
дане визначення, взаємопов’язані: мережа освітніх установ є засобом реалізації
освітніх програм і стандартів. При цьому управління цими елементами розглядається
як системоутворювальний чинник, що забезпечує виконання загальних цілей освіти.
Система органів управління освіти реалізує внутрішньо і позасистемні зв’язки,
організовує функціонування і розвиток всієї системи, її цілісність і стійкість.
Погоджуємося з думкою словацького дослідника Е. Петлака, що у практичному
аспекті система освіти, виходячи із закладених в законах варіативності і плюралізму
освітнього процесу, є сукупністю освітніх систем, через які передаються і
втілюються базові культурні цінності та цілі розвитку суспільства. Іншими словами,
освітня система є змістовнодіяльнісним ядром системи освіти, своєрідним
механізмом психологопедагогічного супроводу набуття соціального досвіду
молодим поколінням (Petlak, 2016). До цього слід додати, що освіта є однією із
найбільш широких педагогічних категорій, яка має цілісну, поліфункціональну та
полісмислову структуру» (Термінологічний словник, 2014).
Узагальнення підходів до визначення поняття системи освіти уможливлює
формулювання положень, які можуть бути покладені в основу дефініції. Поперше,
освіта – це складна, відкрита, неврівноважна і нелінійна соціальна система, що
робить її перспективною для вивчення з позицій синергетичної методології
(Т. Ажман (Ažman, 2003), М. Бачакова (Bačáková, 2017), С. Гончаренко, Н. Ничкало
(Професійна освіта:, 2000), Х. Келен (Келен, http://comparative.edu.ru), А. Корен
(Koren, 2005; 2007), Т. Серджованні

(Sergiovanni, 2005). Ці ж властивості

відображаються і в понятті «система освіти», оскільки, якщо відволіктися від деяких,
що не мають принципового в даному випадку характеру, відмінностей, практично
збігається з поняттям «освіта як соціальна система». Подруге, до складу системи
освіти слід включити такі інтегративні елементи, які максимально здатні відобразити
її інституційний і структурнофункціональний аспекти буття і у такий спосіб
актуалізують саму систему як предмет, і як результат правового регулювання.
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До таких елементів В. Огнев’юк і С. Сисоєва (Освітологія, 2013) відносять:
Інституційний (суб’єктний) елемент, що включає основні суб’єкти освітньої
діяльності (студенти, педагогічні працівники,освітні установи, органи управління
освітою, суб’єкти нормотворчості і правозастосування з питань освіти).
Нормативний елемент, до складу якого входять, перш за все, міжнародні та
національні нормативноправові акти, акти нормотворчості органів місцевого
самоврядування з питань освіти, локальні нормативні акти освітніх установ, а також
соціальнонормативні регулятори неправового характеру, що склалися і які
застосовуються у сфері освіти (звичаї, обряди, традиції тощо).
Політикоідеологічний елемент, що є стратегією і тактикою освітньої політики та
ідеології суспільства і держави на даному етапі їх історичного розвитку, а також
відображення цієї політики й ідеології у свідомості учасників освітніх відносин.
Інформаційнокомунікативний елемент, що характеризує особливості змісту і
процесів внутрішнього (між суб’єктами системи освіти) і зовнішнього (між системою
освіти та іншими соціальними підсистемами взаємообміну інформацією як
основного знаннєвого джерела і відображає специфіку комунікативних зв’язків між
суб’єктами освітньої системи.
Економічний елемент, що виражає економічний (трудовий, майновий, фінансовий,
податковий тощо) фундамент функціонування системи освіти як і будьякої іншої
соціальної підсистеми.
Зазначені елементи можна згрупувати у дві групи.
До першої групи належать елементи, що характеризують насамперед інституційні
структури системи освіти (органи управління освіти, освітні установи, існування
двох головних елементів – тих, яких навчають, і навчальних, освітній
нормативноправовий комплекс). Водночас будьяка соціальна система завжди
здатна до самореалізації, працювати і розвиватися відповідно до своєї освітньої
природи і відповідних соціальних цілей. Тому для освітньої системи характерною є
динаміка, що виражається в здійсненні її суб’єктами різноманітних видів діяльності і
поведінки.
До другої групи слід віднести педагогічний елемент, який виражається в
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здійсненні власне педагогічної діяльності, що включає в себе діяльність з навчання
(вчення), виховання і розвитку та організаційний і управлінський елементи, без яких
жоден зі статичних елементів не може бути реалізований.
Таким чином, система освіти – це складна, відкрита, нерівноважна, нелінійна
соціальна система, статичні та динамічні елементи якої забезпечують процес і
результат освіти як соціального інституту. Система освіти – це сукупність
навчальних і навчальновиховних закладів, які відповідно до законів забезпечують
загальну середню і вищу освіти, здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку
або перепідготовку кадрів для економіки й культури.
У контексті нашого дослідження важливим є усвідомлення, що система освіти–
це модель, яка об’єднує інституційні структури (школа, університет, дошкільні
освітні установи, коледжі тощо), основною метою яких є освіта тих, хто навчається.
Для нас важливим є урахування особливостей систем освіти, які у різних країнах
визначаються кількома чинниками. Наприклад, наявним рівнем розвитку суспільного
виробництва, вдосконалення його наукових і технічних напрямів, що зумовлює
зростання вимог до підготовки майбутніх фахівців і відповідного рівня розвитку
освітніх закладів країни (у країнах з високим рівнем розвитку мережа
спеціалізованих навчальних закладів є різноманітною і розгалуженою, постійно
формуються все нові освітні установи і відбувається їх розвиток); державною
політикою щодо освітньої системи(має безпосередній вплив на розвиток всіх типів
освітніх закладів країни, на їх функціональні особливості та інтереси різних верств
населення). Наступна група чинників, таких як історичний досвід, особливості нації
та етносу, що знайшли своє відображення в сфері національної освіти; педагогічні
чинники,

серед

яких

виділяють

раннє

виховання

і

навчання

дітей,

професійнотехнічне навчання, підготовка молоді до майбутньої професійної
діяльності та політика створення оптимальних умов для підготовки молоді до
трудової діяльності, наявність освітніх організацій; державних освітніх стандартів і
планів, які координують діяльність освітніх установ; скоординована система органів
управління також здійснюють суттєвий вплив на ефективність національних систем
освіти.
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Схарактеризуємо системи освіти досліджуваних країн більш детально.
Система освіти в Болгарії має такі рівні: дошкільна, шкільна (початкова та
середня) та вища освіта (National Education Systems. Bulgaria, URL (рис. 2.1, Додаток
Б1). Загалом нам вдалося

визначити особливості болгарської системи освіти,

сутність яких відображена у тому, що дитячі садки є державними, муніципальними
та приватними; університети, академії, інститути та коледжі є державними і
приватними; управління системою освіти ґрунтується на принципах демократизації,
децентралізації та самоврядування; директори та педагогічні ради мають ряд
можливостей приймати автономні рішення щодо управління школою, вносити зміни
та доповнення до навчальних планів після схвалення регіональними інспекціями
освіти та МОН; предмети регіонального та вибіркового циклу повністю
визначаються школами; самостійність вибору педагогами методик навчання та
навчально-методичних засобів (National Education Systems. Bulgaria, URL).
На початку ХХІ століття в організації системи освіти Болгарії характерним є вплив
принципів і підходів ринкової економіки, що відображається у зростаючій
децентралізації, наданні вільного вибору у визначенні навчальних планів і програм.
Професійну підготовку в Болгарії здійснюють державні й приватні вищі навчальні
заклади, навчання в яких може здійснюватися на основі державного фінансування і
фінансування за рахунок юридичних і фізичних осіб. Систему вищої освіти Болгарії
формує 51 ЗВО, в тому числі 42 університети та спеціалізовані інститути (вищі
школи) і 9 приватних коледжів. Якість навчання у всіх навчальних закладах
незалежно від форми власності контролюється Національним агентством з
оцінювання і акредитації.
Серед університетів найбільш відомим є Софійський університет ім. Св. Климента
Охридського, найстаріший вищий навчальний заклад країни (заснований в 1888 р.),
популярними є також інші великі ЗВО – Софійський технічний університет,
Пловдивський університет ім. Паїсія Хілендарського, Великотрновський університет
ім. Св. Кирила і Мефодія тощо.
У Болгарії функціонують кілька західних освітніх програм. Одна їх частина
здійснюється американськими та європейськими університетами, інша – освітніми
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центрами професійних міжнародних асоціацій.
Університети видають дипломи, що відповідають рівню навчання бакалавр,
магістр або доктор і мають міжнародне визнання (Сисоєва, 2012, с. 26–29). Коледжі
в Болгарії передбачають здійснення професійної підготовки після закінчення
середньої освіти
(Классификация

та

отримання

образовательной

кваліфікації в
системы

в

певній

професійній

Болгарии,URL).

сфері

Модернізація

національної системи освіти Болгаріїна усіх її рівнях (у межах загальноосвітньої
школи, коледжу, вищої школи чи університету) передбачає формування особистості,
зацікавленої у діяльності на користь своєї держави, її економічного, культурного й
соціального зростання (Master of Educational Management, URL).
Структура управління болгарською системою освіти є вертикальною і
представлена

трьома

основними

адміністративними

рівнями:

центральним

(Міністерство освіти і науки Болгарії), регіональним (регіональні інспекції) і
шкільним (школи) рівнем, за допомогою наступних адміністративних органів:
Міністерство освіти і науки, регіональна інспекція освіти і школи
Досвід болгарської освіти засвідчує, що для якісного оновлення управління
освітніми

процесами

необхідне

освоєння

майбутніми

фахівцями

сучасних

теоретичних положень і практики менеджменту, активне використання сучасних
ІКТ, удосконалення організаційноуправлінських механізмів прийому та передачі
інформації,

підвищення

управлінської

компетентності

у

відповідності

до

міжнародних та європейських стандартів.
Система освіти Словаччини включає такі види закладів освіти: дитячий садок;
початкова школа; вища школа; училище; середня професійна школа; консерваторія;
школи для дітей та учнів з особливими освітніми потребами; художні школи; мовні
школи, позашкільна освіта (National Education Systems. Slovakia) (Додаток Б2).
Освітні заклади, які надають додаткові і суміжні освітні послуги,поділяються за
такими напрямами: освітні (шкільні дитячі клуби, шкільні центри інтересів, центри
дозвілля, будинки для молоді та школи на природі); спеціальні навчальні заклади
(навчальнопрофілактичні заклади); освітні заклади, де надаються послуги з
консультування

(педагогічно

психологічне

консультування

та

установи
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спеціального педагогічного консультування); заклади для навчання за інтересами
(мовні школи, стенографічні школи тощо); шкільні об’єкти (шкільні їдальні,
навчальні центри).
Професійну освітню діяльність здійснюють середні школи, які поділяються на такі
види: гімназія; середня професійна школа; середня професійна школа / професійне
училище; асоційована середня школа. Заклади вищої освіти є вищими освітніми,
науковими та мистецькими установами, які мають виняткове право на надання
освітніх послуг на здобуття вищої освіти.
Освітня політика Словаччини є багатовекторною і реалізується як:
а) освітня політика щодо основних функцій школи та освітніх установ (зміст
освіти, завдання розвитку освіти, набір учнів і студентів, їх оцінки від часу вступу і
до завершення навчання);
б) освітня політика, що стосується матеріально-технічної бази, структури та
управління установами і всією системою освіти;
в) освітня політика щодо формування педагогічного колективу , підвищення
кваліфікації , кадрова політика, система управління персоналом і менеджменту
(кваліфікаційні

вимоги,

винагорода

–

наприклад,

додаткова

оплата

за

працевлаштування випускників шкіл);
г) освітня політика щодо надання та фінансування заробітної плати персоналу,
утримання шкіл та шкільного обладнання, інвестиції тощо.
Професійну підготовку здійснюють вищі навчальні заклади, провідними з яких є
Вища школа економіки і менеджменту державного управління (м. Братислава), Вища
школа менеждменту (м. Братислава), Панєвропейський університет (м. Братислава),
Університет Коменського (м. Братислава), Університет Павла Йозефа Шафарика (м.
Кощице), Технічний університет, м. Кошице, Пряшівський університет (м.Пряшів),
Університет Олександра Дубчека (м. Тренчин), Трнавський Університет (м. Трнава),
Університет Матея Бела (м. Банська Бистриця) та ін.
Учасниками формування освітньої політики Словччини є Міністерство освіти,
науки, досліджень та спорту Словацької Республіки як орган центральної влади,
муніципалітети, територіальні громади. Освітня політика Словаччини спрямована на
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прискорення досягнень науки, техніки й технологій та їхній вплив на життя і прогрес
суспільства, досягнення узгодженості між рівнями освіти і наявними потребами
ринку праці.
Система освіти Словенії має таку структуру: обов’язкова освіта - початкова і
середня школа (три цикли навчання); середня освіта; вища освіта (National Education
Systems. Slovenia) (деталізовано Додаток Б3).
Загальна освіта є обов’язковою і безкоштовною для дітей у віці від 6 до 15 років.
Адміністративні повноваження у галузі освіти розподіляються між національними
органами, місцевими органами влади і школами (Сисоєва, Кристопук, 2012;
Словенія; National Education Systems. Slovenia).
Особливістю словенської системи освіти є:
1. Національний навчальний план, що затверджується Національною радою
експертів, вміщує загальний зміст обов’язкових предметів і необхідні показники
успішності учнів. Основний зміст програми і цілі навчальних курсів в рамках
середньої освіти ІІ рівня у Словенії визначає Національна Експертна Рада
загальнообов’язкової освіти і Державна Рада професійної освіти (середня освіта ІІ
рівня представлена в Додатоку Б 3).
2. Система професійної освіти в Словенії є розвиненою і диверсифікованою.
Перший ступінь вищої освіти пропонує програми професійної освіти, які розраховані
на навчання впродовж трьох – чотирьох років. Такі програми пропонуються
професійними коледжами, а

також деякими факультетами університетів. Після

завершення програми навчання студенти отримують диплом інженера або
дипломованого інженера. Після цього випускники можуть працювати за фахом або
продовжувати подальшу освіту на наступних рівнях. Другий ступінь вищої освіти –
це програми академічної освіти, які тривають від чотирьох до шести років і
закінчуються захистом дипломної роботи. Після завершення програми навчання
студенти отримують професійну кваліфікацію в певній галузі, наприклад: випускник
університету, випускник академії , інженер з університетським дипломом, викладач
(profesor), доктор медицини (doktormedicine) тощо. Після цього випускники можуть
працювати за фахом або продовжувати здобуття освіти на наступних рівнях
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(National Education Systems. Slovenia). Третій ступінь вищої освіти – це програми
академічної освіти, що дають змогу отримати кваліфікації спеціаліста (specialist),
магістра природничих / гуманітарних наук (magisterznanosti / umetnosti) і доктора
природничих / гуманітарних наук (doktorznanosti / umetnosti). Програми підготовки
розраховані на навчання від одного до двох років і закінчуються захистом дипломної
роботи. Чотирирічні програми докторантури розраховані для підготовки наукового
ступеня доктора природничих наук або доктора гуманітарних наук.
У Словенії є 37 спеціальних вищих навчальних закладів та 4 університети:
Люблянський (1595 р.) (http://www.unilj.si/), Мариборський (1975 р.) (http://
www.unimb.si/, Університет Нова Горіца (http://www.png.si/si/) та Приморський
університет у місті Копер (http://www.upr.si/). Загалом у Словенії здобувають вищу
освіту біля 100 тис. студентів (Словенія) (http://interof.chnu.edu.ua/).
Система освіти в Словенії служить інструментом соціального вирівнювання:
територіального, змістовного (заборона на диференціацію класів в середній школі),
культурного, інституціонального (ніелювання відмінностей між інститутами вищої
освіти, усунення відмінностей між школами), економічного (відсутність плати за
навчання).
Система освіти Чехії. Базовою структурою освіти Чеської Республіки є: дитячі
садки, початкові школи, середні школи і університети

(Додаток Б 4). У

«Національній програмі розвитку освіти в Чеській Республіці» (2002), визначено три
головних сектори освіти: 1) дошкільний, початковий, середній (від 3 до 15 років); 2)
навчальні заклади терціарного рівня (тобто професійні й вищі навчальні заклади) –
поширюється на систему освіти осіб, які вже одержали атестат зрілості та проходять
післяшкільне спеціальне навчання та інші короткострокові форми освіти; 3) освіта
дорослих осіб. У документі зазначено, що на сьогодні найменш сформованим
сектором є освіта дорослих (Сисоєва, Кристопчук 2012, с. 171).
Після повного впровадження нового Закону «Про шкільну освіту» освітня система
в Чехії стала однією з найбільш децентралізованих серед країн ОЕСР. Дошкільна,
базова/обов’язкова освіта забезпечується 6000 муніципалітетами, в той час як
середню та вищу професійну освіту надають 14 регіонів.
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Учасники процесу управління системою освіти та їх обов’язки визначається
Законом «Про шкільну освіту» (CR. Zákon č. 561/2004. (školský zákon). Наразі чинний
стратегічний документ «Стратегія освітньої політики Чеської Республіки до 2020
року» (далі – «Стратегія 2020») (Strategie vzdělávací politiky 2020. ČR,
https://www.msmt.cz) встановлює Довгостроковий план розвитку освітньої системи
Чехії (Закон № 561/2004), що полягають у завданнях регіональної освіти, зокрема:
підвищення доступності дошкільної освіти (запроваджує обов’язковий останній рік
дошкільної освіти), підвищення якості базової освіти, підтримку середньої
професійної освіти, щоб збалансовано розвинути шкільну мережу та можливості
працевлаштування випускників на ринку праці; створює рамкові освітні програми,
які встановлюють межі та умови для шкільних освітніх програм; веде шкільний
реєстр – дозволяє школам та шкільним закладам пропонувати освітні послуги;
формує систему фінансування освіти та надає додаткові кошти школам (гранти та
субсидії).
Професійну підготовку здійснюють університети та вищі школи (Czech Republic
Higher Education System). Повна вища освіта відповідно регулюється Законом про
освіту (№ 561/2004 Зб.). Вищі навчальні заклади можуть бути як університетського,
так і не університетського типу.
У Чехії вища освіта надається на трьох рівнях. Перші два відносяться до першого
третинного етапу. Це програма бакалаврату та магістратури. Вищі професійні школи
мають тенденцію бути професійно і практично орієнтованими, освіта за рівнем
МСКО 5B. Програма бакалаврату є підготовкою до професійної діяльності професії і
є необхідною умовою для продовження навчання за освітніми програмами
магістратури. Другий рівень вищої освіти включає аспірантуру з захистом дисертації
і складання іспиту за програмою докторантури, які спрямовані на наукові
дослідження і самостійну творчу діяльність. Університети є вищою ланкою в системі
освіти в Чехії, центри освіти, знань, наукової і творчої діяльності. Вони відіграють
важливу роль в науковій і культурній сфері, а також у соціальному житті суспільства
і його розвитку.
Повідними закладами вищої освіти в Чехії є Карлів Університет, Технічний
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університет в Празі, Університент Масарика в Брно, Вища економічна школа в Празі,
Університет Палацького в Оломовці, Південночеський університет в Чеських
Будейовицях.
Розглянемо особливості сучасних освітніх систем центральноєвропейських країн:
1. Акцент на розвитку регіональної освіти в Чехії. Регіони (14 регіонів Чеської
Республіки) є засновниками середніх та вищих професійних шкіл, у тому числі
згаданих вище середніх загальноосвітніх шкіл (доступні учням з 6го або 8го класів);
відповідальні за концепцію та розвиток середньої освіти в своєму регіоні;
встановлюють та реалізують завдання регіональної освіти, підтримку середньої
професійної освіти, щоб збалансовано розвинути шкільну мережу та можливості
працевлаштування випускників на ринку праці; створює рамкові освітні програми,
які встановлюють межі та умови для шкільних освітніх програм; веде шкільний
реєстр – дозволяє школам та шкільним закладам пропонувати освітні послуги;
формує систему фінансування освіти та надає додаткові кошти школам (гранти та
субсидії).
2. Децентралізація і автономізація освітніх установ в Чехії і Словенії. Заклади
освіти є надавачами освітніх послуг відповідно до Шкільної освітньої програми та у
відповідності до Рамкової освітньої програми, яким надана повна автономія – вони є
юридичними особами і можуть вступати у правовідносини, нести відповідальність за
якість та ефективність своїх дій; де ключовою людиною в управлінні є директор,
який несе повну відповідальність за освіту, яку надає освітня установа, керує всіма
аспектами школи, включаючи фінансові питання, здійснює управління майном
школи, кадровими питаннями, проектами, бухгалтерським обліком і, особливо,
шкільною освітньою програмою (ШОП), відповідає за концепцію та розвиток школи
для забезпечення якісної освіти відповідно до цілей національної політики.
3. Актуалізація на початку XXI cт. педагогічної освіти та професійного розвитку
педагогів,

професійного

удосконалення.

Професійний

розвиток

вчителів

визначається пріоритетами в галузі освіти, визначеними на національному рівні з
урахуванням конкретних потреб окремих шкіл та вчителів.Підвищення кваліфікації
вчителів здійснюється у різних організаційних формах, у різних освітніх установах. В
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окремих випадках підвищення кваліфікації вчителів входить в обов’язки школи, в
результаті чого школами і місцевими органами освіти організовується професійне
навчання відповідно як до потреб розвитку професійних навичок вчителів, так і
потреб школи (Zakres autonomii i odpowiedzialnoci nauczycieli w Europie. Eurydice,
2009, с. 217). Професійним удосконаленням вважається участь вчителів у навчальних
курсах (темою яких є нові освітні реформи), за участь в яких вчителям
нараховуються бали, які беруться до уваги під час підвищення по службі. Вибір
навчальних курсів може залежати від плану, прийнятого згідно з освітніми
пріоритетами центрального уряду. Відповідно до законодавства, вчителі мають право
упродовж року 35 днів використати для професійного розвитку із збереженням
заробітної плати відповідно до її середньої ставки. Курси підвищення кваліфікації
вчителів, що організовуються Міністерством освіти та іншими державними або
офіційними установами на регіональному або місцевому рівнях, – безкоштовні.
4. Стратегія розвитку вищої освіти центральноєвропейських країн спрямована на
підвищення конкурентоспроможності та розвиток суспільства на основі модернізації
освітніх систем у відповідності до вимог РЄ. Підвищення глобальної конкуренції і
нерівність європейських країн в економічних відносинах привели до прийняття
низки

заходів

на

європейському

рівні,

спрямованих

на

підвищення

конкурентоспроможності та розвиток суспільства, а саме: (Стратегия за развитие на
висшето образование в Република България за периода 2014–2020 г., септември 2014
г. София, България, с. 29): досягнення взаємодії та гармонізації систем вищої освіти в
Європі; підвищення мобільності студентів, викладачів та дослідників; створення
Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького простору
Отже, можна зробити такі висновки.
Моделі систем освіти, що переважають в європейських країнах загалом та
досліджуваних, зокрема, базуються на принципах: рівності освітніх можливостей,
тобто надання державної гарантії розвитку загальної освіти, доступної всім; масова
школа розглядається як державний освітній заклад. Ця політика спрямована на
цивілізовану

конкуренцію,

забезпечення

права

особистості

на

освіту,

відповідальності держави щодо фінансування, організації та контролю освітніх
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послуг.
Аналіз й узагальнення літератури з проблеми дослідження (Савина, URL;
Сисоєва,Кристопчук, 2012; Фираго, URL; Czech Republic. EACEA, 2018), а також
вивчення документальних джерелдали можливість виокремити освітні тенденції в
європейських країнах. Провідним з них є такі: орієнтація освіти на розвиток
компетенцій; безперервна освіта впродовж життя; вивчення рідної та іноземних
мов; розвиток активної громадянської позиції особистості; розвиток соціальної
згуртованості; обумовленість інтернаціональної уніфікації систем, структур і
змісту професійної освіти; гуманізація, гуманітаризація професійної підготовки в
зв’язку з гуманістичною переорієнтацією суспільної свідомості на світовому рівні;
створення сучасної системи професійного відбору майбутніх фахівців за профілем
задля

підготовки

конкурентоспроможних

фахівців

з

високим

рівнем

професіоналізму; практикоорієнтована спрямованість професійної освіти, що
пов’язана з урахуванням не тільки спеціальності, але і специфіки навчального
закладу.
Отже, наразі освітні системи досліджуваних країн перебувають у стані
модифікації на основі урахування векторів європейської моделі освіти. Основу цієї
моделі становлять три засадничі постулати: навчання про Європу, що передбачає
забезпечення молоді основами знань про Європу з урахуванням глобальної та
локальної політики; навчання в Європі, що передбачає формування відносин і умінь,
необхідних для молодих європейців, ознайомлення з європейською дійсністю, що
забезпечує набуття міжнародного досвіду; навчання для Європи, що включає
підготовку молоді до постійних контактів, до спільної праці з представниками
європейських країн. Будуючи освітню систему згідно з принципами демократизації
та інтелектуалізації, зарубіжні педагоги послуговуються пріоритетом соціалізації
фахівця й неперервності його професійного навчання.
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2.2. Характеристика систем управління освітою в центральноєвропейських
країнах на регіональному та національному рівнях
Для

здійснення

характеристики

систем

управління

освітою

в

центральноєвропейських країнах розмежуємо поняття «національний рівень» і
«регіональний рівень» у системі органів управління.
Згідно з законодавством центральноєвропейських країн суб’єктний склад
управління освітою є досить широким. Система органів управління має ієрархічну
систему органів влади, що складається з центрального та регіонального рівнів.
На центральному рівні (центральні органи управління: законодавчі (парламент,
президент) та виконавчі (Міністерства освіти, Акредитаційні комісії, Державні
інспекції) реалізується державна освітня політика, здійснюється контроль за іі
втіленням, дотриманням законодавства у сфері освіти, розробка стандартів вищої
освіти, визначаються нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення
освітньої галузі тощо. Систему державного управління на національному рівні можна
визначити як взаємопов’язану сукупність елементів, що завдають вплив на суспільні
відносини в галузі освіти, організовують їх відповідно до завдань держави й
суспільства. Структурними елементами цієї системи є об’єкти управління, суб’єкти
управління, механізми управління.
Регіональний рівень (органи виконавчої влади, місцевого самоврядування)
забезпечує виконання державних програм у галузі освіти, встановлює обсяги
фінансування закладів освіти комунальної власності, здійснює соціальний захист
учасників освітнього процесу, вносить пропозиції щодо обсягів державного
замовлення на підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації фахівців, сприяє
працевлаштуванню випускників та ін.
На початку ХХІ ст. в освітній європейській політиці виокремилися певні
особливості управління сучасною системою освіти, які полягають у координації
рівнями управління, системі взаємної підтримки та партнерства, підтримці взаємодії
освітніх установ центральними та регіональним органами влади як творцями
можливостей, встановленні зв’язку між освітою та ринком праці чи суспільством на
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регіональному рівні, системі підтримання кваліфікації на державному та
регіональному рівнях, створенні національних стандартів, відповідно узгодження
змісту навчальних програм та систем оцінювання учнів, різнобічній системі
визнання і контролю якості, забезпеченні правил та регуляції в освітній діяльності,
створенні

стимулів,

організаційних

наданні

форм

вибору

освітньої

між

діяльності

кількома

провайдерами,

(концентрація,

зміні

централізація,

диверсифікація: спільні дипломи, мережеві університети) тощо (Присвітла, 2016).
Аналіз праць зарубіжних дослідників(Адаир, 2006; Альтбах, 2018; Армстронг,
2002; Гамаюнов, 2008; Гоцевски, 2004; Гюрова, 2009; Друкер, 2000; Каменова, 2011;
Маджирова, Мирчева, Ташева, 2002; Матвієнко, 2205; Найденов,1998; Ничкало,
2013; Панайотов, 2008; Стойкова, 2017; Тодорова, 2017; Халаш, 2003; Христов,
Христова, 2012; Ananiadou, Claro, 2009; Ažman, 2019; Bačáková, 2017; Biggs, 2003;
Čepar, 2009; Demmke, 2010; HigherEducationto 2030,OECD 2009; Hornberg, Weber,
Jach, 2000;Horta, 2009; Jach, 1999; Hornberg, S., Weber, P.J. 3. Frank-Rüdiger Jach, 2005;
OECDE a UNESCO, 2012; Petrova, 2012; Řezáč, 2009; RoncelliVaupot,URL; Shennan,
1991; The Bolopgna Process 2020 – The European Higher Education, URL; Trojan, 2012;
Veteška, Tureckiová, Trojan, 2017 та ін.), а також інформації із сайтів провідних
університетів центральноєвропейських країн ((Великотирновський університет ім.
Св. Кирила і Мефодія, Карлів Університет в Празі, Люблянський

університет,

Пловдивський університет ім. Паїсія Хілендарського, Приморський університет у
місті Копер, Пряшівський університет, Софійський технічний університет,
Софійський університет ім. Св. Климента Охридського, Університет Коменського в
Братиславі,

Університет Марибора, Університет Нова

Горіца,

Університет

Палацького в Оломовці та ін.) уможливили визначити провідні керівні настанови
щодо управлінської освітньої політики у європейських країнах на початку ХХІ ст.:
1. Конкретизація вимог щодо якості освіти з урахуванням ролі школи, вчителя у
розвитку здобувача освіти.
2. Підтримка процесів спільного прийняття рішень, що ґрунтуються на довірі,
діалозі, відповідальності усіх зацікавлених сторін.
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3. Прийняття рішень, орієнтованих на ефективність, з метою удосконалення
навчального змістового наповнення, спрямованого на гармонійний розвиток
особистості.
4. Розвиток освітніх установ, діяльність яких спрямована на створення умов для
постійного розвитку.
5. Політика підтримки лідерства, зокрема визнання вчителів, шкільних
керівників ключовими агентами змін, державна підтримка розвитку їх потенціалу,
мотивація до подальшого розвитку задля забезпечення високої якості викладання та
навчання.
Для реалізації таких завдань фахівцю у сфері управління освітою важливими є
компетенції, які можуть забезпечити функціонування системи освіти за такими
ключовими сферами управлінської діяльності:
1.Забезпечення якості розвитку освітньої установи: врівноваження самостійності
та підзвітності є важливими та постійними викликами для систем освіти, які
прагнуть до вдосконалення в багатьох сферах. Відповідальна особа повинна мати
розуміння організаційного механізму процедури самоаналізу системи забезпечення
якості освіти в освітній установі, змісту планування робіт із самоаналізу системи
забезпечення якості освіти, формування команди фахівців, експертів до виконання,
застосування сучасних методів і форм координації, планування й виконання робіт
при виконанні самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі та
особливості розробки робочої програми самоаналізу системи якості освітньої
установи.
2. Неперервність і наступність надання освітніх послуг, спрямованих на розвиток
особистості, забезпечення гнучкості шляхів для навчання. Важлива готовність
керівників, управлінців до професійної діяльності з включення в систему освіти
навчальних закладів і центрів професійної підготовки, формальних, неформальних
та позаінституціональних форм освіти; з формування горизонтальної інтеграції (дім
– сусіди – місцева соціальна сфера – суспільство – світ праці – засоби масової
інформації – рекреаційні, культурні, релігійні організації тощо) та вертикальної
освітньої інтеграції (зв’язок між окремими етапами освіти – дошкільною, шкільною,
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післяшкільною; між різними рівнями та предметами на окремих етапах; між різними
соціальними ролями тощо), створення альтернативних структур для здобуття освіти і
акцент на самоуправлінні, самоосвіті, самовихованні, самооцінці; індивідуалізація
навчання; навчання різних поколінь (у сім’ї, суспільстві); різноманітність змісту,
засобів і методик, часу та місця навчання (Dave, 76, с. 25; Cropley, Dave, 1978).
3. Особлива роль і відповідальність педагогічного персоналу: педагоги відіграють
вирішальну роль у підтримці розвитку особистості та є ключовими агентами змін у
розвитку освітньої установи. Керівники освітніх установ формують освітню політику
таким чином, щоб: a) сприяти співпраці педагогів, самостійності та розподіленому
керівництву всередині освітньої професійної спільноти; б) мотивувати і залучати
всіх суб’єктів до змін.
4. Мережі навчання та розвитку в системах шкільної освіти: ефективні стосунки
та комунікація допомагає системі освіти досягти своїх цілей. Керівник освітньої
установи, фахівець з освітньої політики у професійній діяльності повинні діяти для
підтримання позитивної взаємодії серед багатьох різних зацікавлених сторін, що має
вирішальне значення для позитивного впливу будь-яких дій педагогічного персоналу
та сприяє розвитку людського потенціалу.
Для нас важливою є точка зору дослідників (Биков, 2008; Власова, 2013;
Гамаюнов, 2008; Державне управління у сфері освіти, 2012; Димитрова,
2013;Енциклопедія державного управління, 2011; Енцикопедія освіти, 2008;
Красняков, 2015; Кристопчук, 2016; Ларионова, 2002; Лукіна, 2004; Матвієнко,
2005; Модернізація педагогічної освіти, 2011; Назарова, 2014; Образование в странах
с переходной экономикой, 2000; Сисоєва, Кристопчук, 2012; Тинчева, 2007;
Bačáková, 2017; Bulgaria Higher Education System , URL; Czech Republic Higher
Education System, URL; NationalEducationSystems. Slovakia, URL; National Education
Systems. Slovenia, URL; National Education Systems. Bulgaria, URL; National Education
Systems. Czech Republic, URL та ін.), а також нормативно-правових джерел (CR.
Zákon č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), URL; Zákon č. 245/2008 Zz o výchove a
vzdelávaníURL; Slovenija. Zakono o snovni šoli (ZOsn), URL та ін.), на переконання
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яких у центральноєвропейських країнах управлінським органом на національному
рівні, як правило, є урядова структура. Зокрема:Міністерство освіти, молоді та науки
в Болгарії (Министерството на образованието и наукатаhttps, URL), Міністерство
освіти, науки, досліджень і спорту в Словаччині (Ministerstvo školstva, vedy,
výskumua športu SR, URL), Міністерство освіти і науки, спорту в Словенії
(Ministrstvo za izobraževanje in znanost, URL), Міністерство освіти, молоді і спорту
Чехії (Ministerstvо školství, mládeže a tělovýchovy, URL).
Так, у Болгарії Міністерство освіти, молоді та науки визначає та реалізує державну
політику у сфері освіти; прогнозує і здійснює планування заходів, пов’язаних з
розвитком освіти за допомогою підготовки довгострокових програм і оперативних
планів; організує та координує роботу адміністративних одиниць і навчальних
закладів; здійснює моніторинг діяльності на всіх рівнях в різних типах шкіл,
затверджує типову шкільну документацію, забезпечує впровадження інновацій,
забезпечує доставку підручників, затверджує типові навчальні програми та вимоги
до професійних кваліфікацій педагогічного і викладацького складу, здійснює
міжнародну діяльність в галузі освіти. Функціями МОМН в Болгарії є також
організація і координація діяльності з іншими міністерствами та установами,
пов’язаними з управлінням освітніми установами, де здійснюють підготовку
фахівців. МОМН затверджує широке коло експертів з науково дослідних інститутів і
вищих навчальних закладів, експертів з регіональних і муніципальних адміністрацій
тощо (ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, URL).
У Словаччині центральним органом державного управління в сфері освіти є
Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту. Міністр призначається президентом
на підставі пропозиції прем’єр-міністра і державного секретаря, а державні секретарі
призначаються урядом Словаччини. Міністерство як центральний орган державного
управління керує виконанням завдань у сфері освіти і здійснює контроль, визначає
мережу шкіл і шкільних приміщень, принципи педагогічного управління школами,
встановлює і скасовує виконання завдань галузевого дослідження, підготовки
основних

педагогічних

документів

і

підвищення

кваліфікації

персоналу,

забезпечення безпеки інформації сектора (система, галузеві інститути і шкільні
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інформаційні центри), розробляє законопроекти, концепцію розвитку і норми для
приміщень, норми матеріального і інструментального оснащення шкіл і шкільних
установ, видає загальнообов’язкові правила і виконує ряд інших завдань.
Організаційна структура МОНДС Словаччини має два рівні. Перший рівень
включає

відділи, незалежні департаменти, канцелярію міністра, канцелярію

начальника служби і особистий кабінет, кабінети державних секретарів і секретаріат
комісії з акредитації. Другий рівень включає в себе секції, відділи та кабінети
генеральних директорів секцій. У Словаччині важливу роль відіграє Державна
інспекція шкіл як бюджетна організація, до складу якої входять шкільні інспекційні
центри. У своїй діяльності Центр є незалежним та керується актами й іншими
загальнообов’язковими нормами. Державною інспекцією шкіл керує головний
шкільний інспектор, який призначається міністром освіти на п’ятирічний термін
повноважень (розділ 12 Закону № 596/2003 Кодексу законів). Державна інспекція
шкіл виконує функцію державного контролю за рівнем педагогічного менеджменту,
за рівнем освіти і підготовки, а також за матеріально-технічними умовами
забезпечення освітнього процесу ((Zákon č. 245/2008 Zz o výchove a vzdelávaní,
https://www.zakonypreludi. sk/zz/2008-245).).
Освіта в Словенії визначена законодавством як державна служба і надається
акредитованими державними і приватними установами. Держава встановлює
контроль над наступними державними установами: середні і вищі навчальні заклади,
освітні установи для дітей і підлітків з особливими освітніми потребами, гуртожитки
для

студентів

тощо.

В

освітніх

установах,

створених

муніципалітетами,

національний уряд відіграє регулюючу і наглядову роль. Керівництво та управління
у дитячих садках, основних і старших класах середніх шкіл, а також вищих
професійних коледжах визначається Законом про основну школу (Zakon o osnovni
šoli (ZOsn).
Управління діяльністю дитячими садками і школами є обов’язком керівника. Він
виконує дві ролі: роль освітнього лідера і виконавчого менеджера, несе
відповідальність за виконання дій, визначених законом і радою дитячого садка або
школи. У державних установах, поділених на організаційні одиниці, директор може
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взяти на себе загальне керівництво, а завідувач відділом – педагогічне керівництво.
Права і обов’язки визначаються Статутом освітньої установи. Керівники освітніх
установ розробляють пропозиції щодо програми розвитку до річного плану роботи і
стандартні програми для дитячих садків та шкіл. Директор школи несе
відповідальність за реалізацію програми, реалізацію прав і обов’язків дітей, учнів та
інших зацікавлених сторін; керує співпрацею з батьками і виступає як представник
установи. Директори досить автономні за своїми функціями. Статутна діяльність
дитячих садків і шкіл контролюється Національною шкільною інспекцією.
Консультаційну допомогу керівникам щодо розвитку дитячих садів і шкіл в таких
освітніх установах надають педагогічні консультанти державних інституцій:
Національний інститут освіти, Національний інститут професійної освіти і навчання,
Словенський інститут освіти дорослих, Національна школа лідерства в освіті (Zakon
o osnovni šoli (ZOsn), URL).
У Чехії загальний перелік компетенцій Міністерства освіти, молоді та спорту
визначається Законом ЧР «Про освіту». На деякі з них звернемо увагу. Так,
Міністерство затверджує статут вищих навчальних закладів; щорічно складає звіт
про стан системи вищої освіти і стратегічний план Міністерства та оприлюднює
його; оцінює стратегічні плани громадських і приватних вищих навчальних закладів,
а також їх щорічних оновлень; розподіляє фінансові кошти з державного бюджету
для громадських ЗВО та здійснює контроль за їх використанням; надає державний
дозвіл для утворення приватних ЗВО; ухвалює рішення про надання акредитації
освітніх програм, процедури габілітації (присвоєння вченого звання) та порядок
призначення професорів; забезпечує роботу Акредитаційної комісії; здійснює
процедуру визнання іноземних дипломів про вищу освіту та кваліфікацій, отримані
за кордоном; дистрибує фінансову підтримку з європейських фондів для вищих
навчальних закладів через державний бюджет на основі відкритих і
оголошених

конкурсів та ін.

публічно

(Česká-republika: právaa řízení na národní a/nebo

regionální úrovni, URL).
Чеська шкільна інспекція систематично проводить оцінку шкіл і шкільних
приміщень. Шкільні інспектори (školní inspektor), контролери (kontrolní pracovník) і

150

запрошені особи (přizvaná osoba) проводять інспекційні заходи в школах та шкільних
установах, включених до Реєстру шкіл і шкільних установ.
У школах і шкільних установах також є кваліфікований персонал, який забезпечує
керівництво і консультативні послуги, а також психологічну підтримку. У
початкових школах, середніх школах і вищих професійних школах працюють
шкільні консультанти (výchovný poradce) і фахівці з профілактики шкіл (školní
metodik). У деяких школах також працюють шкільні психологи (психолог) або
фахівці зі спеціальностей шкільної спеціальної освіти (speciální pedagog) (Školský
zákon 561/2004 Sb.,URL).
Вивчення нормативних і наукових джерел засвідчило, що в освітній сфері в
центральноєвропейських країнах керівник освітньої установи чи організації
відповідає за управління дитячими садами, основними школами, середніми школами
і вищими професійними школами або шкільними закладами. У школах, що мають
юридичний статус субсидованої організації або шкільної юридичної особи (тобто
більшості державних та конфесійних шкіл), глава школи є уповноваженим органом.
Керівники шкіл несуть повну відповідальність за якість і ефективність освітнього
процесу, а також за фінансове управління школами, набір і звільнення вчителів і т. д.
Наприклад, цікавою особливістю чеської системи управління освітою є посада
директора школи. Призначення директора школи відбувається з числа кращих
учителів; попередня професійна підготовка до призначення за конкурсом не
відбувається. Упродовж перших двох років директор зобов’язаний пройти
100годинне навчання. Курси для навчання може обирати самостійно. Після
закінчення навчання і роботи упродовж двох років проводиться разова співбесіда з
директором комісією щодо виконання стандарту. Якщо не все складається добре,
розробляється план особистісного розвитку. І директор може так працювати до 6
років.
Повністю відповідальним директор є і за складання та виконання «Шкільної
програми», яка створюється колективом школи і узгоджується із шкільною радою,
виходячи із Концепції освіти у Чехії, що прописана в «Білій Книзі» і обов’язково
розміщується на вебсторінці школи. Концепція визначає освітні програми з

151

підготовки директора

школи на кожний шкільний ступінь та п’ять ключових

компетенцій: навчальну, комунікативну, соціальну, громадянську, професійну. Але у
Концепції не визначається, що саме і в якому класі вивчається. Офіційно
професійний стандарт директора школи (Кар’єрна система директора) в Чехії наразі
не прийнято, є тільки бачення підготовки директора; але окремі моменти вже
застосовуються. Наприклад: визначено ступені для директора. Нульовий ступінь – це
нове і означає, що має знати майбутній директор школи; 1йступінь – кар’єрний
обов’язок; 2й ступінь є для всіх директорів обов’язковим; 3й ступінь – це бажаний і
найкращий. Кращі директори, які ідеально виконують свої обов’язки, передають свій
досвід іншим. Це директори – наставники, вчителі директорів, ментори тощо. Для
спрощення

оцінювання

створюється

професійне

портфоліо,

яке

може

підтверджувати якість роботи і засвідчується Інститутом національної освіти. Чеські
фахівці поділяють позицію про необхідність підготовки керівникапрофесіонала, яку
він має пройти до призначення на посаду директора.
За типами установ, в яких представлені різні програми навчання, управлінський
персонал можна розділити на три групи: управлінський персонал в базових школах,
гімназіях (гімназіях), вищих професійних школах; керівний персонал в основних
художніх школах, в мовних школах, які уповноважені організовувати державні
іспити, і в установах для подальшої освіти педагогічних кадрів; управлінський
персонал у ЗВО; управлінський персонал, що працює в різних типах комерційних
установ, різних професійних асоціаціях, некомерційних асоціаціях та приватних
навчальних закладах, які надають освітні програми для керівників освітніх
організацій та їх структурних підрозділів.
Аналіз управління вищою освітою у центральноєвропейських країнах дає підстави
виокремити певні особливості, провідними з яких можна назвати: самоврядування,
автономізація, творча і професійна (педагогічна) та наукова свобода, відкритість у
вияві наукової думки, право вільного вибору предметів, право обирати академічні
органи самоврядування.
Наприклад, відповідно до Закону № 131/2002 Кодексу законів про вищу освіту з
внесеними до нього поправками в Словаччині визначаються завдання ЗВО закладів
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щодо побудови суспільства, заснованого на знаннях, є простір для взаємозв’язку
вищої освіти і потреб суспільства, а також підтримка європейського виміру вищої
освіти в формі спільних програм навчання, а також нова поправка про залучення
вищих навчальних закладів країн членів ЄС на території Словацької Республіки
(Zákon č. 131/2002 Zzovysokých školách a zmene a doplnennie ktorých). МОНДС
Словаччини створює умови для розвитку ЗВО та вищої освіти, координує діяльність
ЗВО, розподіляє фінанси з державного бюджету між окремими вишами, стверджує
створення, злиття, поділ і розпуск факультетів вищих навчальних закладів,
створення галузевих інститутів і робочих місць для виконання завдань ЗВО і т. д.
Заклад вищої освіти в Словаччині – це самоврядна установа, в якій членам
академічної спільноти гарантується свобода наукових досліджень і публікацій їх
результатів, свобода художньої творчості та подальшої творчої діяльності..
В університетах Чехії особливості управління та ухвалення рішень визначають
внутрішні документи – статути університетів. За принципами демократизації та
децентралізації побудовано систему внутрішнього університетського менеджменту,
у якій ключовими суб’єктами управління та ухвалення рішень є ректори/ декани,
академічні сенати та вчені ради на рівнях університету та факультету, і чинне
законодавство гарантує можливості та організаційні інструменти забезпечення.
У системі управління ЗВО в центральноєвропейських країнах важливу роль
відіграють консультативні органи на національному рівні.
Наприклад, основне завдання Акредитаційної комісії як консультативного органу
уряду Словччині – відстежувати, аналізувати та оцінювати самостійно якість освіти,
наукових досліджень, творчої та іншої діяльності закладів вищої освіти.
Акредитаційна комісія з подальшої освіти перевіряє компетенцію освітнього
закладу здійснювати освітню діяльність, забезпечує оцінку і контроль рівня
акредитованої освітньої діяльності, надає спеціальні консультації в сфері додаткової
освіти для центральних і регіональних органів державної влади. Адміністрація та
органи самоврядування подають пропозиції для концептуальної діяльності
Міністерства в даній сфері. Акредитаційна комісія зі спеціалізованої діяльності по
роботі з молоддю забезпечує керівництво, консультування і розгляд заяв, пов’язаних
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з

підтвердженням

отримання

професійної

компетенції

для

виконання

спеціалізованих заходів у сфері роботи з молоддю. Акредитаційна рада з
безперервної освіти педагогічних і професійних працівників – консультативний орган
у сфері розвитку кар’єри вчителів ( створена в 2009 році на підставі «Закону про
педагогічних і професійних співробітників») здійснює оцінювання окремих програм
безперервної освіти.
Відповідно до Закону про освіту Рада з навчальних програм є професійним,
ініціативним і консультативним органом Міністерства освіти в ключових галузях
освіти та професійної підготовки, зокрема у сфері інновацій в галузі освіти та
професійної підготовки, освітніх реформ і нових моделей оцінки.
Окрім цього, консультативними органами Міністерства освіти в Словаччині є:
Рада з питань інформації та інформатики в освіті, Рада у справах дітей та молоді,
Рада зі системних змін в освіті, Рада міністрів з національної освіти, Рада уряду з
фахової освіти та навчання тощо.
У Болгарії державне управління вищою освітою створює умови для визначення
загальних рамок і умов функціонування системи. Закон про вищу освіту забезпечує
повну академічну автономію закладам вищої освіти. Держава заохочує автономні
вищі навчальні заклади в їх зусиллях по створенню сильних, стійких і незалежних
університетських структур при забезпеченні прозорості процесів прийняття рішень.
Міністр освіти, у справах молоді та науки в Болгарії уповноважений ініціювати
процедури акредитації при Національному агентстві з оцінки та акредитації, а також
у разі невиконання рекомендацій, винесених Агентством з ініціювання пропозицій,
про відкликання акредитації.
Національне агентство з оцінки та акредитації в Болгарії є спеціалізованим
державним органом Ради Міністрів з оцінки, акредитації та контролю якості вищих
навчальних закладів. Це державна установа, яка здійснює постакредитаційний
моніторинг потенціалу ЗВО та його основних підрозділів, здатність установ
забезпечувати високоякісну освіту і дослідження за допомогою внутрішніх систем
оцінки якості та забезпечення якості, виконувати рекомендації, зроблені під час
оцінки та акредитації.
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У Словенії управлінський персонал в сфері вищої освіти включає ректорів і
проректорів, деканів та продеканів, а також керівників внутрішніх організаційних
підрозділів. В першу чергу – це професійні менеджери вищих навчальних закладів.
Наприклад, ректори і декани приватних ЗВО мають статутні управлінські обов’язки.
Управлінський персонал призначається з числа викладачів університетів або
наукових співробітників з вищими академічними званнями. Процедури регулюються
виключно внутрішніми правилами ЗВО.
Характеризуючи систему управління освітою в центральноєвропейських країнах
на регіональному рівні, варто підкреслити, що європейська політика регіонального
розвитку у сфері управління спрямована насамперед на:
–

забезпечення сукупності економічних, соціальних, політичних і духовних

процесів, які призводять до змін та нової якості життя відповідної територіальної
громади;
–

перетворення комплексу умов зі створення сприятливого соціального

середовища, спрямованого на поліпшення якості життя даної людини територіальної
громади;
–

трансформацію на регіональному рівні, спрямовану на підвищення потенціалу

людини створювати користь для суспільства та вдосконалювати якість життя
місцевої громади (Пенкова, 2013).
Дослідники роблять особливий наголос на тому, що рушіями зростання та
регіонального розвитку в країнах Центральної Європи є університети, оскільки
впливають

на

регіональну

економіку,

культурно-освітню

та

спортивну

інфраструктуру регіону, керівництво громадами, регіональні інноваційні системи,
розвиток людського капіталу, сприяють зовнішній та внутрішній мобільності,
активізують дистанційне навчання, освіту дорослих забезпечують розвиток
інновацій та інформаційних технологій (Димитрова, 2013).
Сучасні особливості розвитку систем освіти на регіональному рівні європейських
країн полягають у наступному: формування позитивного й ефективного освітнього
середовища, спрямованого на формування «суспільства знань»; задоволення
суспільних потреб регіонального рівня, що полягають у створенні ресурсів для
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підтримки системи вищої освіти, інтернаціоналізації ринку освітніх послуг,
впровадженні стандартів навчання, забезпеченні якості освітніх продуктів,
модернізації університетів та інших освітніх установ; забезпечення системи
управління якістю (зосередження на формуванні особистості та орієнтація на
результат); лідерство та управління освітніми процесами, розвиток персоналу і
залучення всіх до підтримки якості, постійне вдосконалення системи освіти та
інноваційних технологій, створення та розвиток партнерських відносин, формування
розуміння фахівцями ролі освіти у суспільстві та відповідальності перед ним.
Так, у Словаччині відповідно до Закону № 345/2012 Кодексу законів регіональні
шкільні відділення були розпущені з 1 січня 2013 р. Їх повноваження були передані
районним органам влади – Шкільним радам. Вони мають право створювати і
розпускати мережі шкіл і шкільних установ: початкові школи, якщо цього вимагають
особливі умови; загальноосвітні школи та центри практичного навчання, якщо цього
вимагають особливі умови; дитячі садки для учнів з особливими освітніми
потребами; початкові школи для учнів з особливими освітніми потребами;
загальноосвітні школи для учнів з особливими освітніми потребами; практичні
школи; школи, в яких навчання і підготовка здійснюється на іноземній мові на основі
міжнародної угоди; спеціальні навчально-методичні центри; навчально-психологічні
консультації; гуртожитки.
Крім того, на регіональному рівні Шкільна рада:

приймає рішення щодо

еквівалентності сертифікатів, виданих початковими і середніми школами за
кордоном; забезпечує організацію та фінансування співпраці освітньої установи з
засновниками в межах їх територіальної компетенції, з юридичними особами,
громадськими об’єднаннями; розробляє довідкові матеріали для статистичної
обробки даних про освіту та навчання в школах і навчальних закладах в межах своєї
територіальної компетенції; забезпечує обробку та надання інформації в галузі
освіти та професійної підготовки в межах своєї компетенції; забезпечує методичну
та консультаційну діяльність; призначає голів екзаменаційних комісій для випускних
іспитів у середній школі; забезпечує юридичну консультацію для директорів шкіл і
навчальних закладів за їх запитом; перевіряє дотримання загальнообов’язкових
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правил в галузі освіти та професійної підготовки, а також в сфері шкільного
харчування в школах і шкільних установах в межах своєї територіальної компетенції
встановленої області; розглядає скарги, стимули і клопотання громадян та опікунів
дітей і учнів у встановлених районах шкіл і шкільних установ.
Особливістю центральноєвропейської освітньої політики в галузі освіти є
діяльність в умовах так званого самоврядного регіону.
До важливих функцій самоврядного регіону слід віднести призначення директорів
шкіл і шкільних установ, які функціонують на його території на основі процедури
відбору, яку повинен здійснювати орган шкільного самоврядування – Шкільна рада;
в рамках регіонального самоврядування створює і розпускає мережі шкіл і шкільних
установ, базових шкіл мистецтв, центрів позашкільної діяльності, мовних шкіл в
початкових школах, будинків молоді, шкільних установ, центри практичної
підготовки, сервісні центри шкіл, шкільні центри спеціальної освіти, центри вільного
часу з територіальною зоною компетенції самоврядного регіону.
Крім того, самоврядний регіон готує план інвестицій і фінансового забезпечення,
виділених регіональним шкільним управлінням для шкіл і освітніх установ,
створених ними; надає приміщення та матерiально-технiчне обладнання для
навчального процесу, дидактичні матеріали і технології, фінансові ресурси для
експлуатації і технічного обслуговування, фінансові ресурси з державного бюджету,
а також з власних ресурсів; здійснює державне адміністрування; узгоджує зі
шкільною радою та директором школи концепцію розвитку школи; затверджує, за
запитом, шкільну освітню програму середньої школи і освітню програму заснованої
ним шкільної установи; вивчає скарги, стимули і клопотання громадян у
встановленій зоні; в разі необхідності звертається за допомогою до Державної
інспекції шкіл (Zákon č. 416/2001 Zzoprechohoniektorýchpôsobností zorgánov štátne.
Účinnosť do 01.01.2016).
У Болгарії на початку XXI ст. у зв’язку з розширенням можливостей регіональних
освітніх структур пов’язана нова модель адміністрування та управління освітою.
Процес в основному стосується перерозподілу адміністративних функцій підрозділів
в системі освіти відповідно до їх специфіки. Школи знаходяться в процесі
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розширення співпраці і партнерства з місцевими органами влади, урядовими та
неурядовими організаціями. Також важливим є створення шкільних рад для
просування співпраці громади і школи.
У Болгарії на регіональному рівні діє 28 регіональних інспекцій освіти, які
відповідають за загальну освітню політику, визначену Міністерством освіти, молоді
та науки на території відповідної області.
Підкреслимо, що системи освіти є складними і діють на національному,
регіональному та місцевому рівнях (вертикальна взаємодія). Всередині них освітні
установи, зокрема школи, функціонують як окремі організації та об’єднуються одна
з одною або з іншими типами організації (горизонтальна взаємодія). Кожну систему
освіти можна охарактеризувати за її специфічним складом: за застосовуваними
інструментами та заходами, розподілом сили та взаємодією акторів на різних рівнях.
Взаємодія на різних рівнях управління підтримує, забезпечує ефективність та
розвиток освіти, але важливим є розуміння освіти як системи, яка безпосередньо
відповідає

викликам сучасності та базується

на узгодженні у взаємодії

горизонтальних і вертикальних зв’язків. Слід зазначити, що у європейській системі
освіти горизонтальні зв’язки можуть бути між регіонами, між школами або між
школою та соціальною територіальною громадою. Вони можуть базуватися на
формальній чи неформальній основі домовленості. Вертикальні зв’язки часто є
ієрархічними, наприклад між школою та шкільною інспекцією. Вони відображають
певну ієрархію структурних компонентів в управлінні освітою, тобто система
центрального управління освітою, регіональне (локальне) управління освітою,
управління на рівні освітніх установ, індивідуальне управління (лідерство),
зворотного зв’язку і розвитку професійної (педагогічної) культури (Рис. 2.5).
Важливою особливістю управління освітою в центральноєвропейських країнах на
початку ХХІ ст. є перехід від директивного типу до рекомендаційного, спрямованого
на підтримку співпраці, встановлення зворотного зв’язку і розвиток професійної
(педагогічної) культури. Це заохочує та дає можливість вчителям та керівникам шкіл
вдосконалювати свої педагогічні та навчальні програми, їх практичну значимість на
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основі спільних досліджень, створення освітніх мереж та продовження професійного
розвитку.
ПІДТРИМКА СПІВПРАЦІ,
ЗВОРОТНІЬОГО ЗВ'ЯЗОКУ І
ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

СПІЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ

СИСТЕМА (ЦЕНТРАЛЬНОГО)
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

ВСТАНОВЛЕННЯ
ОЧІКУВАНЬ

РЕГІОНАЛЬНЕ /ЛОКАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

ДОВІРА І МОТИВАЦІЯ
АВТОНОМІЯ І ПРАВО
ВЛАСНОСТІ

УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ
ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ

РЕФЛЕКСІЯ І ЗАПИТ
ЗДІБНІСТЬ І
КОМПЕТЕНЦІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО /
ПЕДАГОГ

ІНШІ
ГАЛУЗІ

СІМ’Я
ТА
ГРОМАДСЬКІ
СТЬ

ІНШІ
ОСВІТНІ
УСТАНОВИ
ТА ІНШІ
ПЕДАГОГИ

Рис. 2.5. Вертикальні й горизонтальні зв’язки в системах управління
освітою в європейських країнах.
Джерело: укладено на основі (Europeani deasf or better learning, 2018).

У контексті менеджменту освітньої організації важливо визначити бачення та
цінності освіти і освітньої організації. Ключовими проблемами виступають наступні:
стратегічні цілі нової або переглянутої управлінської дії та умови забезпечення
реалізації загального національного підходу до підвищення якості навчання;
визначення алгоритму дій щодо системи створення рішення та надання аргументів,
що залежить від зацікавлених сторін у системі та їх здатності діяти, їх творчості,
співпраці між ними, їх впевненості та узгодженості дій з іншими ініціативами (Рис.
2.6).
Погоджуємося з європейськими дослідниками, що ефективність шкільної освіти
визначають три

ключові елементи системи: структура, механізми та суб’єкти

(зацікавлені сторони) (Ažman , 2019; Decker, 1995; Demmke, 2010; Koren, 2007;
Machovcová, 2018 та ін.).
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Врахування горизонтальних та вертикальних зв’язків (педагоги, керівники шкіл,
представники органів влади та інші суб’єкти) забезпечують управлінську взаємодію
на національному, регіональному та місцевому рівнях.
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
Підтримка і
удосконалення
менеджменту
освітньої
установи

ЦИКЛ
РОЗВИТКУ
ОСВІТНЬОЇ
УСТАНОВИ
Відгуки/
Рефлексія.
Зворотній
зв'язок

Моніторинг
і
оцінювання

Визначення
потреб

Місія і
стратегія
школи

Експеримент /
імплементація

Створення
мережі
обміну
досвідом

Аналіз
потреб
ЦИКЛ
РОЗРОБКИ
ОСВІТНЬОЇП
ОЛІТИКИ

Імплементація
Впровадження

Політика
планування

МІЖРІВНЕВЕ НАВЧАННЯ
Рис. 2.6. Подвійні цикли (процеси) управління на шкільному та системному
рівні (про підтримку шкільних інновацій у Європі(Європейська Комісія, 2018)
Джерело: укладено на основі:Europeani deas for better learning, 2018.

Наголосимо, що ключовими принципами розвитку європейського освітнього
простору є забезпечення якості освіти; активізація розвитку людини; лідерство;
впровадження інновацій та розвиток освітніх установ (Табл.2.2).
Кінцевою метою якості є забезпечення кращих можливостей навчання для тих,
хто навчається. У контексті менеджменту освіти актуальними постають наступні
питання:
1) Визначення в національному масштабі можливостей досягнення балансу та
узгодженості між різними механізмами освітнього процесу, які реалізують завдання
щодо задоволення потреб та очікувань зацікавлених сторін (педагогів, батьків, учнів,
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органів управління і органів самоврядування).
Таблиця 2.2
Керівні принципи забезпечення якості освіти на європейському рівні
QA

Забезпечення якості розвитку школи: політичні
Quality

підходи до вдосконалення взаємодії між зовнішніми

assurance

механізмами забезпечення якості і внутрішніми.

for school development

Неперервність і наступність у розвитку людини:

CT

освітня політика, що базується на переконанні, що
створення
Continuity and transitions

освітньо-педагогічних

комфортного

In learner development

навчання

учнів

умов
залежить

для
від

можливості керівництва забезпечити підтримку всім
учням.

TSL

Вчителі та керівники шкіл у школах як навчальних
організаціях:

Teachers and schoolle adersin
schools as learning organisations

співпраці

політика

вчителів,

розповсюдженню

підходів,

розвитку
лідерства

що

сприяють

самостійності
в

та

професійних

навчальних спільнотах.
Мережі для навчання та розвитку в системах

N
Networks for

шкільної освіти: глибше розуміння мети та природи

learning and development

мереж для інновацій, впровадження та участь

a cross school education systems

зацікавлених сторін на різних рівнях системи.

Джерело: European ideas for better learning: the governance of school education systems Produced by
the ET 2020 Working Group Schools , c. 11.

Підтримка

освітньої

політики

професійними

об’єднаннями

і

територіальними громадами.
2) Формування

довіри

як

основоположного

індикатора

ефективності

внутрішнього і зовнішнього оцінювання та розвитку школи.
3) Здійснення керівництва освітньою організацією професійними управлінцями –
фахівцями з менеджменту освіти.
4) Підтримка розвитку діалогу та узгодженості дій суб’єктів процесу оцінювання.

161

5) Забезпеченість інноваційними передовими технологіями щодо інформованості
(наявність і накопиченість даних): інтерпретація та використання даних мають
вирішальне значення в інвестиційній політиці при створенні потенціалу ключових
позицій.
6) Забезпечення умов формування об’єктивності інформації, що передбачає
надання кількісних і якісних даних, які необхідні для чіткого прийняття рішення
щодо розвитку освітньої установи та прогресу освітньої діяльності. Наприклад,
Шкільна інспекція в Чеській Республіці, яка діє за законом «Про освіту», останнім
часом перейшла від офіційних перевірок до оцінки процесів навчання. Метою є не
лише забезпечення відгуків про успішність у школі, а і підтримка вдосконалення,
практичного методичного забезпечення та педагогічного супроводу забезпечення
якості (критерії оцінювання умов та результатів навчання; методики інспекційної
діяльності; форми для запису даних про оцінку тощо) (European ideas for better
learning…Produced by the ET 2020 Working Group Schools, 2018c. 21).
У Чехії Конференція асоціацій з освіти є добровільною групою, до якої входять
педагогічні
представники

об’єднання,

представники

громадських

об’єднань.

і

розробники

Конференція

освітніх
організовує

програм

та

щомісячні

неформальні круглі столи з актуальних освітніх питань для всіх зацікавлених осіб.
Вона також організовує щорічні відкриті конференції асоціацій членів та інших
представників. Основна мета – підтримка мереж та співпраці між різними
некомерційними організаціями.
У Словенії – мережа з 16 дитячих садків та 16 шкіл забезпечує пілотне
дослідження щодо нової моделі гарантії якості (2018 – 2020 рр.). Дитячі садки та
школи переміщатимуться з річного циклу самооцінки до трирічного циклу.
Самооцінка зосереджена на трьох основних сферах якості: досягнення в навчанні,
шкільний клімат та підвищення кваліфікації персоналу. Модель дозволяє школам та
дитячим садкам вносити додаткові критерії якості на власний розсуд. Пілотні дитячі
садки та школи готують звіти про самооцінку та представляють їх на ради шкіл /
дитячого садка та публікують їх на веб–сайті закладу. Ради з якості та оцінки
переглядають звіти та узгоджують їх із національним звітом про оцінку, визначають
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можливі зміни до обов’язкових сфер оцінювання та оцінки досліджень, розробляють
цільові

пропозиції

й

дослідницькі

проекти

(European

ideas

for

better

learning…Produced by the ET 2020 Working Group Schools, 2018, с. 32).
У словацькій системі моніторинг та оцінка освіти є невід’ємною складовою
інноваційного

процесу.

В

університетах

та

науково-дослідних

інститутах

проводиться експериментальна перевірка нових галузей навчання або методів
конкретного навчання до їх затвердження МОНДС та впровадження у школах.
У Словаччині у 2017 р. затверджено професійні стандарти кожної категорії
викладацького та професійного персоналу для кожного ступеня кар’єри та посади.
Професійні стандарти включають профіль компетентності вчителя стосовно
взаємодії з учнями, освіти, навчальної діяльності та підвищення кваліфікації.
Професійні стандарти, кваліфікаційні вимоги визначають сукупність професійних
компетенцій, необхідних для виконання викладацької діяльності за категорією та
підкатегорією вчителів відповідно до кар’єрної оцінки та посади. Метою є
законодавчі зміни у системі постійної освіти, кредитної системи, кар’єрної системи
та атестації стосовно до професійних стандартів викладацького та професійного
складу (European ideas for better learning… 2020, с. 23).
У 2015 році Словаччина вперше надала середнім школам дані про їх так звану
«додану вартість» для учнів, що супроводжуються даними, які показують прогрес
між вступом до школи (Тестування 9) і випускними іспитами у школі, що
проведений Національним інститутом сертифікації освіти. Наразі проводяться
вимірювання (NUCEM), на основі яких Державна шкільна інспекція формулює
пропозиції та створює моделі для встановлення інших показників якості школи,
наприклад: шкільний освітньо-психологічний клімат, освітньо-психологічний клімат
для роботи викладачів, мотивацію учнів та освітньо-психологічний клімат класу
(European ideas for better learning… 2020, с. 31).
Отже, вивчення структурних компонентів системи управління освітою в
центральноєвропейських країнах на регіональних і національних рівнях та їх
функціональних ролей дає підстави зробити такі узагальнення:
1. У європейському освітньому середовищі управлінські структури чітко
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розмежовані на рівні – національний, регіональний, рівень окремої освітньої
установи.
2. Освітні системи центральноєвропейських країн та сучасна система управління і
адміністрування освітніх установ спрямовані на забезпечення збалансованої
політики в галузі освіти, створення відповідних інфраструктур та пошуку коштів,
необхідних для успішного функціонування освітніх систем; на забезпечення
фундаментального права кожної людини незалежно від її віку, статі, соціального
становища, етнічної чи расової належності на освіту як неодмінної умови
соціального прогресу; на створення універсальної системи критеріїв та рекомендацій
стосовно розвитку освіти, змісту і методів навчання, досліджень і педагогічних
інновацій.
3. Основними напрямами розвитку ефективності системи управління визначено
забезпечення якості освіти: нові підходи до забезпечення якості повинні починатися
з визначення сильних сторін освітньої установи чи школи, системи освіти та
розвиватися і контролюватися звідти; варто заохочувати вчителів та керівників шкіл
бути «агентами змін», що є актуальним у контексті стратегії формування культури
довіри; необхідно посилити самооцінку школи, включаючи розвиток потенціалу
керівника школи та вчителів; важливим є організація навчання осіб, які регулярно
займаються внутрішнім моніторингом та розробкою інструментів, де це доречно;
визначення як завдання роботу зі шкільними інспекторами, діяльність яких повинна
полягати у сприянні виявленню потреб освітніх установ і поширенню прогресивних і
ефективних практичних досягнень; створення потенціалу для генерування,
інтерпретації та використання даних; забезпечення зворотного зв’язку і розвиток
професійної (педагогічної) культури на етичних і правових засадах.
Особливості управління освітою в центральноєвропейських країнах на початку
ХХІ ст. визначаються переходом від директивного типу до рекомендаційного,
спрямованого на підтримку співпраці, встановлення зворотного зв’язку і розвитку
професійної (педагогічної) культури.
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2.3. Стратегії освіти центральноєвропейських країн та їх вплив на
розвиток підготовки фахівців з менеджменту освіти
Європейський простір вищої освіти на початку ХХІ ст. стикається з серйозними
викликами, що пов’язано із необхідністю протистояння економічній і соціальній
кризі,

критичному

рівню

безробіття,

посиленню

маргіналізації

молоді,

демографічним змінам, новим напрямкам міграції, конфліктам усередині держав і
між ними, а також екстремізму та радикалізму.
Аналіз наукових джерел (Bell, 2006; Poster, 1990), документальних джерел щодо
розвитку освіти та професійної підготовки в центральноєвропейських країнах
(Національна програма вищої освіти в Словенській Республіці на 20112020 роки,
Національна програма розвитку виховання і освіти

на 2018-2027рр. (Národný

programrozvojavýchovyavzdelávania. Kvalitné adostupné vzdelaniepreslovensko (20182027), 2018), Стратегія освітньої політики ЧР до 2030+ року (Strategie vzdělávací
politiky

ČR

do

roku

2030+,

sustainableandinclusivegrowthЕurope

URL;
2020.

Europe
А

strategy

2020.
for

Strategyforsmart,
smarts

ustainab

leandinclusivegrowth, URL), якіпроголошуютьосновну роль вищої школи в розвитку
людини і суспільства, уможливлює виокремлення чинників формування єдиного
міжнародного освітнього простору:
–

паралельний розвиток системи міжнародної освіти з розвитком

системи

світового господарства. Освіта є тією галуззю, яка найбільш чутливо реагує на зміни,
що відбуваються в світі, вона найбільш здатна відбивати і демонструвати якість
суспільної трансформації сучасності;
–

ослаблення бар’єрних функцій кордонів, суть яких полягає в тому, що в русі

інформації, її зборі, обробці та розповсюдженні було досягнуто прогресу, що
зближує країни і регіони, разом з тим підсилюючи їх взаємозалежність і
синхронізацію розвитку, зокрема і в освітній сфері;
–

активізація соціальноекономічного розвитку. Однією з таких тенденцій, як

зазначає Д. Белл, є зростання сектора освітніх послуг у відповідь на різноманітні

165

потреби в суспільстві. У секторі послуг головною стає професійна робота,
центральною фігурою в якій є фахівець, оскільки він має «відповідну освіту і
навички, щоб забезпечити ту сферу діяльності, яка користується попитом в
постіндустріальному суспільстві» (Bell, 2006, с.122). Інша така тенденція - суспільне
значення теоретичного знання і його ключової ролі в інноваціях, що стає «осьовим
принципом» розвитку суспільства (Bell, 2006, с. 127);
–

розвиток

інформаційних

технологій.

Пріоритетними

у

новому

типі

суспільства, як стверджував М. Постер, визначаються ті професії, які пов’язані з
оперуванням та управлінням глобальними мережами, аналітичною роботою,
генеруванням ідей, креативністю, ініціативністю (Poster, 1990, с. 85). Особливою
рисою нового часу є глобальні виробничі стратегії, глобалізація інформаційних
послуг і нова глобальна інфраструктура (Dicken, 1992, с. 5);
–

інтернаціоналізація як впровадження міжнародного виміру щодо викладання,

дослідження, надання освітніх послуг (Knight, 2008, 2013). Знання і освітні послуги
вимагають не просто вдосконалення вищої освіти, а такої вищої освіти, яка
інтегрується з міжнародною діяльністю урядів і приватного сектору. Глобалізація
економіки і розвиток технологій створюють економіку глобального знання, яка
передбачає інтернаціоналізацію виробників і продукції, особливо університетів й
інших установ вищої освіти, і тих програм навчання, які вони пропонують (Knight,
2008, 2013). З інтернаціоналізацією пов’язаний такий порядок світоустрою, при
якому домінуюча роль належить національним державам з чіткими політичними
кордонами, через які може здійснюватися традиційна діяльність з інтернаціоналізації
освіти – переміщення студентів, обмін персоналом, співпраця університетів, спільна
дослідницька робота (Скотт, 2000, c. 5). Вплив Європейського Союзу у сфері обміну
і мобільності студентів на початку ХХІ ст. впевнено визначає ідею європеїзації і
створення європейського виміру у професійній освіті як загальну мету (Келен, URL).
–

транснаціоналізація – якісно новий етап інтернаціоналізації господарського

життя, що є процесом посилення світової інтеграції в результаті глобальних операцій
транснаціональних корпорацій (Авшенюк, 2016; Десятов, 2016).«Транснаціональна
вища освіта поєднує моноцентричну модель світового суспільного устрою та
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інтернаціоналізацію й інтенсифікацію міжнародних обмінів, взаємовідносин і
взаємозалежності та характеризується безперешкодним поширенням інформації,
досвіду і знання, розмиванням міцних зв’язків економічного й суспільного простору
в межах конкретної географічної території, що надає світовому освітньому простору
ознак вестернізації, постмодернізму, лібералізації, універсалізації, детериторіалізації»
(Авшенюк, 2016, с. 27). Такий підхід у створенні програм міжнародного обміну
студентами,

залучення

іноземних

студентів,

трансдисциплінарних

і

траснаціональних навчальних програм з вищої освіти дає поштовх до розвитку
нового бачення взаємодії у вищій освіті – так званої «міжнародної освіти» (Lambert,
1993, с. 311).
Водночас підвищення академічної мобільності сприяє налагодженню ділових
контактів, а стрімкий розвиток знань і технологій, які впливають на суспільства й
економіки, відіграє все більш важливу роль в трансформації вищої освіти і науки.
ЄПВО відводиться ключова роль в реагуванні на ці виклики шляхом консолідації
можливостей в рамках європейського співробітництва та обміну думками з
партнерами по всьому світу (Ереванское коммюнике, 2015).
Статистичні дані засвідчують, що за останні 10 років кількість студентів, які
отримали вищу освіту за кордоном, за даними інституту ЮНЕСКО, зросла на 70
відсотків, а рівень міжнародної мобільності студентів за останні 25 років зріс на
300%. Світовий обсяг експорту освітніх послуг на сьогодні $ 1,5 трлн. Іноземні
студенти приносять серйозний прибуток економікам країн, що активно розвивають
індустрію

освіти

(Меняющийся

ландшафт

мирового

образовательного

пространства…).
Зазначимо, що конкуренція на світовому ринку освітніх послуг за останні роки
значно посилилася. Так, за даними ОЕСР, у 2012 році у вищих навчальних закладах
США навчалося 16,6% всіх іноземних студентів у світі. Окрім цього, найбільшими
імпортерами були Великобританія (13,0% ), Австралія (6,6%), Німеччина (6,4%),
Канада (4,0%), Франція (6,3%). Досить привабливою є Чехія (0,9%), що входить у
список провідних країн, які приймають значну кількість іноземних студентів. До
причин домінування країн на ринку міжнародної освіти відносять постійні пошуки
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нових стратегій залучення іноземних студентів та їх забезпечення різноманітними
ресурсами; привабливість поширеної мови навчання – англійської; загальний рівень
розвитку країн (OECDEa 2012 a UNESCO Institute for Statistics).
Згідно з доповіддю «Open Doors» серед найбільш популярних спеціальностей є
«Менеджмент» та «Бізнес і адміністрування», за якими навчається понад 18% усіх
студентів. На 30% відсотків збільшилася кількість тих, хто навчається на інтенсивних
програмах англійської мови

(Biggs, 2003). Високим попитом користуються

спеціальності, пов’язані з інформатикою та інформаційними технологіями (15%).
Світові глобалізаційні процеси стають рушійним чинником трансформації
традиційної системи освіти, внаслідок чого набувають розвитку певні тенденції:
інформатизація,

демократизація,

інтеграція,

координація,

інтернаціоналізація,

транснаціоналізація, інструменталізація, комерціалізація, стандартизація тощо
(Домбровська, 2011).
Аналіз наукових джерел з проблем дослідження (Авшенюк, 2016; Багатомовна
Європа, 2012; Десятов, 2016; Домбровська,2011; Дубасенюк, 2006;

Келен;

Стандарты и директивы для агентств…; Формирование общества, основанного на
знаниях, 2003; Maroš,Havran, 2006; Bell, 2006; Čepar, 2009; Downes, 2011; Horta, 2009;
Jelenc, 2005; Knight, 2013; Koren, 2007; Lesjak, Sulčič, Širca, Jošt, URL; Mons, 2003;
Sursock, 2015 та ін.) уможливлює визначити особливості розвитку вищої освіти на
початку ХХІ ст.
Провідним з них, поза усяким сумнівом, є підтримка загального прагнення до
демократизації системи освіти, що забезпечує доступність освіти для всього
населення будьякої країни, створення реальної можливості і рівних шансів для
кожної людини отримати освіту в навчальному закладі будьякого типу і рівня,
незалежно від національної і расової приналежності, політичних поглядів та
віросповідання. Вагомою особливістю також вважаємо активне взаємопроникнення
науки і освіти. Утворюється ряд нових інформаційних структур і систем,
відбувається їх самоорганізація, модифікуються навчально освітні переваги,
розвиваються відкриті і дистанційні форми освіти, зростає темп морального старіння
знань, виникають соціальні та освітні професійні віртуальні спільноти, основні цілі
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яких – синергетичні: самопізнання, саморозвиток, самовиховання, самонавчання і
т.д. Стандартизація, уніфікація, віртуалізація – основа багатьох міжнародних освітніх
програм і співтовариств, підвищення якості навчання при адекватному виборі
критеріїв (Скотт, 2000, с.3-8).
Нові підходи до системи управління в освітній галузі також створюють
певний прецедент. Так у сфері управління освітою відбувається пошук розумного
компромісу між жорсткою централізацією і стандартизацією освіти, з одного боку, і
повною автономією навчальних закладів, з іншого, де активно застосовують
управління через громадську думку, через нові інформаційні і науковометодичні
технології; управління на основі принципів гуманізації, гуманітаризації і гармонізації
освітнього процесу.
Суттєвою особливістю розвитку вищої освіти на початку ХХІ ст. є, на нашу
думку, і поступове ускладнення систем професійної освіти, створення та
використання нових її варіантів, більшість яких розраховані на молодь 1823 років.
Добре помітна також тенденція розширення системи професійної освіти на
контингент дорослих людей, яким доводиться змінювати професію, підготовка
молодої людини одночасно за кількома спеціальностями. Суспільству потрібні не
просто освічені люди, а люди, здатні ставити завдання і планувати ресурси,
визначати підходи для їх вирішення. Система вищої освіти забезпечує формування
здатності діяти адекватно і компетентно при прийнятті рішення, організації роботи
інших учасників взаємодії.
Пріоритетами розвитку в галузі освіти є формування Європейського простору
вищої освіти, де «спільні цілі будуть реалізовуватися у всіх країнахучасницях,
забезпечуючи взаємну довіру до систем вищої освіти; де автоматичне визнання
кваліфікацій стане реальністю, а студенти, випускники зможуть вільно переміщатися
в його межах; де вища освіта буде ефективно сприяти побудові інклюзивних
товариств, заснованих на демократичних цінностях та правах людини; де освітні
можливості

дозволять

отримувати

компетенції

та

вміння,

необхідні

для

європейського громадянського суспільства, інновацій та працевлаштування...», де
основоположними стануть підтримка і захист студентів і викладачів в реалізації
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ними права на академічну свободу і забезпечення їх повноправної участі в управлінні
освітніми організаціями, підтримка освітніх організацій вищої освіти з метою
підвищення їх зусиль з просування міжкультурного взаєморозуміння, критичного
мислення, політичної та релігійної терпимості, гендерної рівності, демократичних і
громадянських цінностей для зміцнення європейського та світового громадянського
суспільства (Ереванское коммюнике, 2015).
Створення єдиного освітнього простору продиктовано об’єктивними процесами,
які відбуваються нині в світовому співтоваристві, що обумовлюють необхідність
інтеграції всіх сил в освоєнні інформаційних, технологічних, економічних та інших
просторів, які

стають важливим системоутворюючим елементом подальшого

прогресу. У всьому світі освітні межі нівелюються, підвищується академічна
мобільність студентів і викладачів, розширюється обмін науковою інформацією, що
є особливістю розвитку міжнародного освітнього простору. Еволюція сучасних
освітніх систем сьогодні є не що інше, як цілісний процес безперервної зміни і
розвитку складових їх елементів із спрямованістю на інтеграцію національних
систем в єдиний освітній простір.
Директивні та стратегічні документи комісії з професійної освіти Європейського
Союзу засвідчують, що вища освіта у професійному становленні є одним з ключових
чинників сталого соціальноекономічного розвитку центральноєвропейських країн.
Зокрема, прийняті «Стратегія розвитку професійної освіти і навчання на період
2015–2020 рр.» в Болгарії (Стратегия за развитие на професионалното образование и
обучение в Република България за периода 2015-2020), «Рамки розвитку вищої
освіти до 2020 р. в Чеській Республіці» (Ramec rozvoje vysokeho skolsnvi do roku
2020), Стратегія інтернаціоналізації вищої школи 2016 – 2020 в Словенії (Strategija
internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020) та інші визначають
завдання і пріоритети розвитку професійної підготовки, що спрямовані на
удосконалення підготовки кадрів і модернізації освітньої бази задля підвищення
рівня зайнятості та соціальної інтеграції, надання можливості здійснювати навчання
впродовж життя, забезпечення можливості гнучкого доступу до навчання,
забезпечення потреб суспільства і ринку праці у кваліфікованих кадрах.
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До прикладу, розглянемо стратегії розвитку професійної підготовки в окремих
досліджуваних нами країнах.
В «Стратегії розвитку професійної освіти і навчання в Болгарії на період 20152020» відображено основні напрями модернізації болгарської вищої освіти. Серед
інших ми виокремлюємо ті, які обумовлюють завдання розвитку

менеджменту

освіти і професійної підготовки:
1. Сприяння транснаціональній мобільності через систематичне використання і
просування європейських інструментів, забезпечення прозорості через Національні
кваліфікаційні рамки, Європейські кваліфікаційні рамки, Європейську систему
трансферу кредитів тощо.
2. Надання доступних і високоякісних послуг для розвитку професійної кар’єри.
3. Удосконалення координації і співробітництва між зацікавленими сторонами, що
забезпечить

професійний

рівень

управлінської

діяльності

та

керівництва

професійною освітою.
4. 4.Розширення доступу до ринку праці через формування навичок управління
кар’єрою впродовж життя.
5. Розробка і впровадження системи контролю за якістю підготовки і
працевлаштування майбутніх фахівців.
6. Розробка і впровадження системи зворотного зв’язку, звітності щодо
професійної освіти та навчання.
7. Формування компетентності на основі теоретичного навчання та практичної
підготовки (Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в
Республика България за периода 2015-2020 г).
У контексті нашого дослідження звертаємо увагу на пріоритетні напрями
розвитку, до яких в болгарській освіті відносять:
1.

Забезпечення якості та ефективності професійної освіти та навчання, що

передбачає:
–

організацію професійної освіти і професійної підготовки через дуальну освіту,

тобто спеціальну форму соціального партнерства, що поєднує навчання в реальному
виробничому середовищі під керівництвом наставника за місцем майбутньої роботи
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на підприємстві, установі та підготовці у ЗВО;
–

удосконалення управління якістю в професійній освіті, що забезпечить

привабливість системи підготовки фахівців, довіру бізнесу до якості освіти
(удосконалення системи зовнішнього оцінювання установ професійної підготовки,
набутих студентами професійних знань, навичок і компетенцій, посилення контролю
діяльності освітніх установ та здійснення моніторингу);
–

створення умов для матеріального забезпечення професійного навчання,

впровадження єдиних стандартів, які враховують не тільки кількість студентів, а й
якість наданого професійного навчання;
–

підтримка розвитку горизонтального і вертикального кар’єрного росту на

основі інноваційних методів навчання; створення дієвої системи співпраці між
урядовими організаціями, вищими навчальними закладами та бізнесом, підготовка
наставників для проведення практичних занять в режимі реального виробничого
середовища, що забезпечить досягнення професійної компетентності відповідно до
вимог національних і європейських стандартів.
2.

Покращення можливостей доступу до професійної освіти і навчання через:



впровадження системи «захищених професій», що полягає в підготовці

кваліфікованих кадрів для секторів економіки, де є системний недобір персоналу та
подолання дефіциту конкурентоспроможного персоналу для галузей економіки на
місцевому, регіональному та національному рівнях;


здійснення активної профорієнтаційної роботи в шкільному середовищі,

проведення спеціальних заходів щодо попереднього ознайомленням майбутніх
абітурієнтів з основами високотехнологічних професій;


забезпечення здобуття професійної кваліфікації студентів зі спеціальними

освітніми потребами та створення реальної можливості для соціальної і трудової
реалізації.
3.

Розвиток професійної підготовки в контексті концепції навчання впродовж

усього життя на основі:


створення сучасної системи для перевірки знань,

придбаних в рамках формальної освіти;

навичок і компетенцій,
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удосконалення кредитнотрансферної системи контролю й оцінювання знань,

умінь і навичок;


активізація включення дорослих в процес професійної підготовки та її

постійного оновлення, а також придбання додаткових компетенцій відповідно до
національної стратегії навчання впродовж життя, що забезпечить розширення
можливостей ринку праці.
4.

Інтенсифікація участі соціальних партнерів в професійній освіті і

підготовці, осучаснення законодавчої бази у галузі, оновлення і розширення переліку
професій, здійснення моніторингу та прогнозування потреб національного та
європейського ринку праці (Стратегия за развитие на професионалното … в
Республика България за периода 2015-2020 г, с. 21–22)
У процесі наукового дослідження

щодо

професійної підготовки фахівців з

менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах нашу увагу привернула
управлінська підготовка педагогів і професійна підготовка фахівців з менеджменту
освіти в Словенії, в якій спостерігається високий рівень розвитку високоосвічених,
мотивованих, визнаних і інноваційних професіоналів з високими етичними
стандартами.
Підготовка педагога є пріоритетом національної стратегії Словенії.

Розвиток

науки, професійної майстерності, надання знань відповідно до закону «Про вищу
освіту Словенії» забезпечують університети, які здійснюють наукову і освітню
діяльність, та заклади професійної освіти, що передбачає подвійне регулювання на
рівні вищої освіти, розвиток науки і університетської освіти та професійної освіти
(Zakon o visokem šolstvu),Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva
2016–2020).
Вивчення наукових досліджень щодо розвитку професійної і педагогічної освіти в
Словенії (Čepar, 2009; Lesjak, URL) та «Національної стратегії розвитку вищої
освіти» дає підстави зробити припущення, що забезпечення високої якості
професійної підготовки на початку ХХІ століття в словенських закладах вищої освіти
уможливлюється сукупністю вимог. Проаналізуємо окремі з них більш докладно.
1.Диверсифікація вищих навчальних закладів в напрямку бінарного навчання, при
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цьому один тип установ має бути орієнтованим на теоретичні наукові дослідження, а
інші – на професійні. Мова йде про те, що у ЗВО сьогодні реалізуються обидва типи
навчальних програм: як університетських, так і професійних, в одних і тих же
навчальних закладах і частково з одним і тим же персоналом, зміст яких часто
переплітається, а методи викладання і роботи дуже схожі, якщо не однакові. Така
взаємодія не дає очікуваних результатів. Помітна тенденція до збільшення кількості
нових, особливо незалежних ЗВО, що створені на основі вищих професійних
коледжів та факультетів, хочуть реалізувати якомога більше всіх типів навчальних
програм, в тому числі докторантури за межами університетів. Останнє явище є
винятком в Європейському просторі вищої освіти та за його межами, оскільки тільки
університети та науководослідні інститути забезпечують сприятливе середовище
для здійснення якісних докторських досліджень.
2.Забезпечення реалізації і організаційної різноманітності програм вищої школи і
програм професійної підготовки. Передбачається розробка такої структури навчання,
щоб забезпечити чітку професійну орієнтацію вищої освіти вже після першого етапу
навчання (наприклад, спеціалізація, яка може бути на рівні другого ступеня навчання
або частини цього рівня, в залежності від успішності і компетенцій випускників
таких освітніх програм).
Всі навчальні програми повинні забезпечувати рівень знань, навичок і компетенцій
відповідно до національної рамки кваліфікацій і ключових компетенцій, бути
інноваційними, формувати навички критичного мислення, уміння спілкування
рідною мовою та навички інформаційної грамотності.
3. Автономність університетів, формування університетського середовища як
творчого та інноваційного, який надасть простір для гармонійного вирішення
поточних завдань і узгодження їх з основною місією – створенням нових знань.
Водночас актуальними виступає усунення державних й адміністративних бар’єрів
для розширення співробітництва та інтеграції університетів і дослідницьких
інститутів.
1. Модернізація абілітаційної системи – скорочення кількості абілітаційних зон
(абілітація – система заходів та соціальних послуг, спрямованих на опанування
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особою знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному
середовищі: усвідомлення своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей,
розуміння прав та обов’язків, уміння здійснювати самообслуговування).
2. Організація належних умов праці науковопедагогічного персоналу.
3. Удосконалення співробітництва ЗВО з державними науково дослідними
інституціями.
4. Поліпшення взаємодії ЗВО зі сектором економіки і соціальною сферою.
5. Спрямування освітніх програм в університеті на придбання загальних і
предметних компетенцій.
Особливістю розвитку національної освітньої системи Словенії є різноманітність
освітніх програм, що забезпечують систему конкурентоспроможності університетів.
Перспективою діяльності закладів освіти є взаємодія на основі урізноманітнення
освітніх програм з метою інтеграції у європейський і міжнародний освітній простір
Відповідність освітніх програм нормам Національної рамки кваліфікацій
забезпечить досягнення необхідних стандартів вищої освіти та створює можливість
для ЗВО у співпраці з виробничим сектором здійснювати підготовку освітніх
програм, які будуть відповідати потребам і очікуванням розвитку словенського
суспільства.
Не менш важливою частиною діяльності вищих закладів освіти є освітні програми
щодо навчання впродовж життя, які також можуть бути включені в національну
кваліфікаційну структуру, але не обов’язково будуть забезпечувати рівні освіти.
Окремі особи, роботодавці та інші соціальні зацікавлені групи повинні бути
інформовані про найбільш оптимальне поєднання компетенцій і кваліфікацій.
Значна увага в Стратегії розвитку вищої освіти в Словенії приділяється
проблемам якості освіти. Забезпечення якості має здійснюватися на академічному,
професійному рівні і демонструється оцінкою наукової роботи, оцінкою педагогічної
роботи, рівнем розвитку людських можливостей, привабливістю вищої освіти, які
забезпечують освітні програми.
Слід звернути увагу на критерії забезпечення якості вищої освіти в Словенії (Рис.
2.7).
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Рис. 2.7. Критерії забезпечення якості вищої освіти в Словенії
Джерело: систематизовано автором

Стислий їх аналіз показав, що вища освіта має суттєвий вплив на соціальний
розвиток і етичні відносини у суспільстві,що спонукає університети етичні аспекти
освітньої діяльності визначати як провідні. Очікується, що високоосвічена людина
володіє навичками етичної оцінки і поведінки та є суспільно активною. У цьому
контексті діяльність вищої

школи спрямовується на удосконалення освітніх

програм і встановлення етичних кодексів організації вищої освіти.
Зовнішня система забезпечення якості, важливим елементом якої є діяльність
NAKVIS (Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu –
Національна агенція Республіки Словенія з якості у вищій освіті) та співпраця з
EQAR і ENQA, вироблення механізмів оцінки якості словенської вищої освіти.
Внутрішня система забезпечення якостізалучає всіх співробітників до процедуру
вимірювання якості знань, створення системи колективної відповідальності всіх
учасників освітнього процесу, як співробітників, так і студентів.
Вищі навчальні заклади є відповідальними за підготовку та реалізацію освітніх
програм, включаючи встановлення

та

збереження академічних стандартів,

орієнтованість їх на міждисциплінарність, отже важливу роль відігріє поліпшення

176

якості освітніх програм. Педагогічна майстерність, передбачає підвищення якості
кадрового потенціалу освітніх установ на основі створення спеціальних педагогічних
центрів розвитку, ІКзабезпечення, постійного оновлення знань і педагогічних
навичок, стимулювання науково-дослідної діяльності.
Звісно, що поліпшення освітнього просторового стану і оснащення ЗВО дозволить
підвищити якість вищої освіти, наукових і педагогічних досліджень. Важливим у
цьому контексті Інвестиції в розвиток засобів навчання, дослідницького обладнання,
бібліотек,

інформаційно-комунікаційного

дистанційного

навчання,

більш

забезпечення

широке

(розробка

використання

програм

інформаційних

та

комунікаційних технологій у викладанні і навчанні, он-лайн навчання тощо).
На підставі проведеного аналізу документальних джерел та наукових досліджень з
проблем розвитку вищої освіти і педагогічної практики можемо визначити
стратегічні завдання розвитку вищої освіти в Словенії:
1. Забезпечення якості словенської освіти як частини глобального простору вищої
освіти, що базується на співпраці і конкуренції з кращими закордонними
навчальними

закладами,

відповідність

європейським

стандартам

якості

та

конкурентоспроможності на міжнародному рівні, відкритість для міжнародного
освітнього простору, співпраці із зарубіжними установами, викладачами і
дослідниками вищої освіти; збільшенні кількості спільних навчальних програм із
зарубіжними ЗВО (Zupan, Kern, URL).
2. Формування привабливих напрямів для педагогічної, дослідницької та
професійної діяльності іноземних студентів і фахівців: до кінця десятиліття кожен
словенський ЗВО створить набір освітніх програм, які будуть пропонуватися на
іноземних мовах для іноземних студентів, причому пріоритет буде надано програмам
післядипломної освіти, освітнім програмам для інтернаціональних груп студентів,
освітнім програмам, які будуть сприяти інтенсифікації регіональної мобільності (для
країн Західних Балкан).
3. Створення спеціального стипендіального або фінансового фонду для
забезпечення мобільності студентів, викладачів вищої освіти і дослідників з
пріоритетних регіонів і країн в Словенії, який буде визначений в національній
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стратегії інтернаціоналізації словенської вищої освіти, з метою наданнядо 2020 року
не менше 20% студентам можливості короткострокової мобільності; щонайменше
10% навчання в словенських ЗВО іноземних студентів; навчання не менше однієї
п’ятої докторантів за програмами, які є спільними з іноземними університетами; не
менше 10% іноземних громадян будуть серед викладачів, колег і дослідників вищої
освіти; розширення співробітництва з кращими закордонними інститутами.
4. Налагодження співпраці з регіоном Західних Балкан як приклад передового
досвіду у сфері регіональної мобільності. На додаток до підвищення якості
словенської вищої освіти з метою залучення студентів з цього регіону і створення
успішної регіональної практики повинні бути запропоновані привабливі умови для
навчання студентів з регіону (спеціальні стипендії або цільове фінансування).
5.Створення конкретної цільової підтримки мобільності на основі довгострокових
обмінів (не менше одного року) та

зарубіжного стажування педагогічного та

управлінського персоналу освітніх установ і організацій.
6. Встановлення спеціальних заходів із залучення іноземних експертів: створення
привабливих умов праці та модернізація системи оплати праці, забезпечення інших
механізмів підтримки іноземних експертів (розміщення, допомога в отриманні
дозволу на роботу, допомога по догляду за дитиною тощо).
7. Активізація навчання іноземної мови, що стимулюватиме привабливість вищої
освіти на міжнародному рівні, набуття лінгвістичних, міжкультурнихкомпетенцій у
студентів і викладачів
8.

Розширення масштабів дослідницької діяльності,

що проводиться

в

транснаціональних освітніх проектах. Міжнародне співробітництво в галузі
досліджень буде розширюватися. З цією метою дослідні організації будуть прагнути
до досягнення мети подвоєння коштів європейських проектів, що проводиться в
транснаціональному освітньому середовищі (Zavašnik, 2016).
9. Соціальний вимір, що означає надання широкого доступу до вищої освіти і
навчання з метою мотивування здібної молоді навчання.
10. Розвиток центрів підтримки для студентів і співробітників: центри кар’єри або
профорієнтації, академічні та психологічні консультації, наукові бібліотеки, які
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забезпечать доступ до матеріалів.
11. Створення умов для більш широких пропозицій у системі навчання впродовж
життя на рівні вищої освіти, узгодження академічних прав і забезпечення рівних
умов надання освітніх послуг формальної і неформальної освіти.
12. Активне використання потенціалу грантових програм ЄС. Наприклад, це
можуть бути програми фонду Марії Кюрі, Еразмус та інші, внутрішньоєвропейські
стипендії, що передбачають фінансування проектів розвитку наукової кар’єри для
учасників із країн Євросоюзу впродовж 1224х місяців; мережі з навчання на
початкових етапах досліджень (ITN), що дають молодим ученим шанс покращити
свої дослідницькі навички, приєднатись до діючих дослідницьких груп з метою
побудови наукової кар’єри (StrateškeusmeritvenadaljnjegauvajanjaIKTvslovenske..,
2016); Європейського наукового фонду (можливе фінансування для вчених із країн
колишнього СРСР);програми Європейського дослідницького простору (підвищення
ефективності

дослідницької

діяльності

членів

Євросоюзу)

(Strategija

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020) та інші.
Наразі у світовій системі освіти XXI ст. виділяють певні глобальні тенденції
(Вульфсон, 2002; Ничкало , 2014; Dvořáková, Trojan, Tureckiová,2016; Horta , 2009;
Lesjak , URL; Mons, 2003; Novak-Lukanovič, URL; Průcha,m 2009; Tajfel , 1986; Zupan,
Kern, URL та інші), які, безумовно, впливають на формування європейського
освітнього простору та конкурентоспроможності професійної підготовки, на систему
управління освітньою галуззю, що вимагає нових підходів до кадрового
забезпечення та розвитку людських можливостей: демократизація освіти, тобто
доступність освіти всього населення країни, спадкоємність ступенів і рівнів, надання
автономності і самостійності навчальним закладам; зміна соціально-економічних
пріоритетів та розвиток інноваційних галузей (Альтбах, 2018); збільшення спектру
навчальноорганізаційних заходів як на задоволення різнобічних інтересів, так і на
розвиток здібностей особистості (Калашніков, Ткаченко, http://ea.donntu.edu.ua:8080/
http://ea.donntu.edu.ua:8080/ );
–

постійне оновлення і коректування освітніх програм у відповідності до

сучасних вимог ринку праці щодо загальнокультурних і професійних компетенцій
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та

з

врахуванням

стандартизації,

принципів

гуманізації,

багатоваріантності,

гуманітаризації,

інформатизації,

диверсифікації,

індивідуалізації

тощо

(Вульфсон, 2002, с. 5);
–

розростання ринку освітніх послуг на основі розширення можливостей

формальної, неформальної й інформальної освіти;
–

пріоритетність фінансування освітньої галузі в розвинених країнах світу.

З початку ХХI ст. системи освіти більшості центральноєвропейських країн
розвиваються в руслі стратегії, яка стала поворотним моментом у визначенні
політики і практики функціонування Європейського Cоюзу загалом і формування
стратегій розвитку освіти, тобто Лісабонської стратегії, положення якої спрямовані
на поліпшення якості та ефективності систем освіти з урахуванням нових завдань,
що стоять перед «суспільством знань», на формування повноцінної особистості та її
професійної підготовки з урахуванням здатності активно брати участь в суспільних
процесах, адаптуватися до культурної, етнічної та мовної різноманітності, яка існує в
складному соціальнополітичному середовищі Європи.
Таким чином, аналіз стратегічних

напрямів і завдань розвитку вищої і

професійної освіти в центральноєвропейських країнах дозволяє визначити
особливості, які, на нашу думку, мають значний вплив на розвиток систем
підготовки фахівців з менеджменту освіти.
1. Концентрація уваги у змісті освітніх програм, навчальних дисциплін,
міждисциплінарних освітніх комплексів, практичної підготовки на реалізацію
стратегічних завдань розвитку освітньої галузі та народного господарства загалом
відповідної

країни,

європейського

соціально-економічного

простору

та

міжнародного гуманітарного виміру.
2 Здійснення професійного розвитку керівників освітніх установ, фахівців з
менеджменту освіти на основі врахування можливостей

впливу комплексу

педагогічних умов мотивації і підтримки їх саморозвитку (Султанова, 2014).
3.Врахування

стратегічних

цілей

розвитку

суспільства

в

центральноєвропейських країнах у визначенні загальних і професійних компетенцій
фахівців з менеджменту освіти як орієнтиру формування особистості спеціаліста на
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основі принципів цілісності і комплексності.
4. Спрямування загальноєвропейський простору вищої освіти на забезпечення
потреб і очікування суспільства, на активне залучення зацікавлених сторін вищої
освіти і забезпечення прозорого управління та менеджменту освіти, що сприятиме
якісній професійній підготовці кадрів та розвитку соціальної, культурної та
економічної сфер європейського суспільства.
Основними

цілями

європейського

освітнього

простору

на

найближчу

перспективу має стати якість і забезпечення переваг на основі урізноманітнення
освітніх програм, принципів доступності, інтернаціоналізації, диверсифікації,
модернізації освітніх програм і фінансування вищої освіти. Забезпечення якості
вищої освіти дозволить всім бути порівнянними на міжнародному рівні і уможливить
визнання словенської вищої освіти, гнучкості працевлаштування та мобільності на
національному, європейському і міжнародному рівні; соціальний вимір забезпечить
справедливий доступ до вищої освіти і успішне завершення навчання. Центром
вищої освіти проголошується людина і суспільство. Гармонізація вимог розвитку
європейської вищої освіти та вимог Європейського простору буде відповідати
потребам і очікуванням суспільства, що убезпечить активне залучення зацікавлених
сторони вищої освіти і прозоре управління. Успішність європейського освітнього
простору

забезпечать

високоосвічені,

мотивовані,

визнані

й

інноваційні

професіонали з менеджменту освіти з високими етичними стандартами, які
сприятимуть розвитку європейського суспільства в соціальній, культурній та
економічній сферах.
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
Визначенню освітнього менеджменту в структурі національної системи освіти й
окресленню кваліфікаційних характеристик та змісту професійної підготовки
фахівців з менеджменту освіти передував аналіз систем освіти у досліджуваних нами
центральноєвропейських країнах на початку XXI ст. Логіка наукового пошуку на
цьому етапі дослідження підпорядковувалася такому алгоритму: аналіз систем освіти
центральноєвропейських країн

характеристика систем управління освітою у
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досліджуваних країнах на регіональному та національному рівнях

розвиток

систем підготовки фахівців з менеджменту освіти.
Аналіз систем освіти центральноєвропейських країн відбувався з урахуванням
двох аспектів. По-перше, національна система освіти кожної країни вивчалася як
змістово-діяльнісна, соціальна структура, для якої характерний своєрідний механізм
психолого-педагогічного супроводу щодо набуття соціального досвіду молодим
поколінням; по-друге, система розглядалася як сукупність освітніх закладів, що
відповідно до чинного законодавства забезпечує загальну, середню і вищу освіту,
здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку або перепідготовку кадрів. За
результатами аналізу виявлено, що освітня система Болгарії є усталеною, складною
організацією, що гарантує цілісний розвиток і самореалізацію особистості,
спрямована

на

мотивацію

особистості

до

здобуття

освіти,

забезпечення

міждисциплінарних зв’язків між навчальними програмами та відповідності вимогам
ринку праці. Освітні системи Словаччини і Словенії спрямовані на активізацію
науки, техніки і технологій та їх вплив на життя й прогрес суспільства. Ці системи
включають заклади загальної середньої та вищої освіти, основна діяльність яких
зосереджена на забезпеченні узгодженості між рівнем та змістом освіти і наявними
потребами європейського й міжнародного ринку праці. Для системи освіти Чехії
сутнісними ознаками є спрямованість на формування демократичної громадянської
освіти, розвиток навичок роботи в команді і вміння вчитися, діалогової взаємодії,
соціальної та комунікативної компетенції, підтримка автономії освітніх установ у
сфері загальної і вищої освіти.
Визначено подібні ознаки функціонування систем освіти досліджуваних країн,
з-поміж яких найбільш вираженими є: розвиток активної громадянської позиції
особистості; формування і розвиток соціальної згуртованості; зумовленість
інтернаціональної уніфікації систем, структур і змісту професійної освіти; орієнтація
освіти на розвиток компетенцій; функціонування безперервної освіти як концепції
навчання впродовж життя; актуалізація гуманізації, гуманітаризації професійної
підготовки у зв’язку з гуманістичною переорієнтацією суспільної свідомості на
світовому рівні; практикоорієнтована спрямованість вищої освіти. Провідною
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спільною ознакою освітніх систем досліджуваних країн є їх ефективна перебудова на
основі європейської моделі освіти, спрямованої на підготовку молоді до життя у
спільному європейському просторі та на реалізацію трьох основних смислових
орієнтирів: навчання про Європу; навчання в Європі та навчання для Європи.
За визначеним алгоритмом було проаналізовано системи управління освітою у
центральноєвропейських країнах. Встановлено суттєві особливості, властиві
системам управління досліджуваних країн: чітка централізація системи управління,
представлена трьома адміністративними рівнями (центральним, регіональним і
шкільним) на основі діяльності адміністративних органів, зокрема Міністерства
освіти і науки, регіональної інспекції освіти і школи (болгарська система освіти);
розподіл адміністративних повноважень у сфері освіти між національними органами,
місцевими органами влади і школами; на початку ХХІ ст. активізація передачі
повноважень управління освітою на муніципальний рівень (самоврядні регіони) як
представництва державного контролю (словацька система освіти); державне
фінансування освітніх закладів як державної, так і приватної власності, спрямування
на створення рівних можливостей для участі молоді в освіті на національному і
європейському ринку праці (словенська система освіти); децентралізація системи
управління, координуюча роль урядових структур з чітким розподілом обов’язків
між державним, регіональним та муніципальним управлінням (чеська система
освіти).
Особливості управління освітою в центральноєвропейських країнах на початку
ХХІ ст. визначаються переходом від директивного типу до рекомендаційного,
спрямованого на підтримку співпраці, встановлення зворотного зв’язку і розвитку
професійної (педагогічної) культури. До вагомих особливостей також необхідно
віднести сукупність принципів управління в освіті у центральноєвропейських країнах
на початку ХХІ ст. Серед них передусім варто назвати такі, як: конкретизація вимог
щодо якості освіти з урахуванням ролі школи, вчителя у розвитку учнів; підтримка
прийняття спільних рішень; розвиток освітніх установ; а також політика
утвердження лідерства (визнання вчителів, шкільних керівників ключовими
агентами змін; фінансування систем підготовки лідерів, управлінців освітньої сфери;
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стимулювання і мотивування подальшого розвитку задля забезпечення високої
якості викладання та навчання). Нині у європейському освітньому просторі
управлінські структури чітко розмежовані на рівні – національний, регіональний та
інституційний. Освітні системи центральноєвропейських країн та сучасна система
управління і адміністрування освітніх установ спрямовані на забезпечення
збалансованої політики у сфері освіти, на реалізацію права кожної людини
незалежно від її віку, статі, соціального становища, етнічної чи расової
приналежності на освіту як неодмінної умови соціального прогресу; на створення
універсальної системи критеріїв та рекомендацій стосовно розвитку освіти, змісту і
методів навчання, досліджень і педагогічних інновацій.
З’ясовано провідні напрями розвитку системи управління з метою забезпечення
якості освіти, серед яких – нові підходи до забезпечення якості, що сформовані на
основі положень наукового менеджменту і менеджменту освіти; заохочення вчителів
та керівників шкіл бути агентами змін, що є актуальним у контексті стратегії
формування культури довіри; актуалізація процедури самооцінювання освітньої
установи чи організації та моніторингових досліджень, забезпечення зворотного
зв’язку і розвиток професійної культури на етичних і правових засадах.
На основі аналізу документальних джерел, які визначають стратегії розвитку
освіти в центральноєвропейських країнах, виявлено стратегічні завдання розвитку
європейської університетської освіти в контексті підготовки фахівців з менеджменту
освіти на початку ХХІ ст.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено у таких публікаціях
автора: Товканець, 2015d; Товканець, 2016k, Товканець, 2017d; Товканець, 2017f;
Товканець, 2019a; Товканець, 2019i.
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РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
У розділі розкрито теоретичні основи підготовки фахівців з менеджменту освіти
як міждисциплінарної наукової проблеми, здійснено історико-педагогічних аналіз
розвитку менеджменту як сучасної

теорії і практики управління освітою,

обґрунтовано соціально – психологічний портрет фахівця з менеджменту освіти,
визначено міжнародні стратегії щодо модернізації освіти та їх вплив на підготовку
фахівців з менеджменту освіти в європейських системах університетської освіти.
3.1. Історико-педагогічний аналіз розвитку менеджменту як сучасної теорії і
практики управління освітою
Проблема професійної підготовки фахівців з менеджменту загалом й
менеджменту освіти зокрема, набуває дедалі більшої актуальності у зв’язку зі
стрімкими змінами як зовнішніх чинників (міжнародна інтеграція, глобалізаційні
процеси

в

економіці,

освітній

політиці,

необхідність

підвищення

конкурентоспроможності фахівців, професійна мобільність), так і внутрішніх
факторів (формування ринкової економіки, поява нових професій, зростання вимог
до рівня компетентності фахівців, академічна мобільність). Такі процеси, поперше, дуже перетинаються між собою, відтак іноді складно провести
розмежування між зовнішніми чинниками і внутрішніми факторами, а, по-друге,
призводять до нагальної необхідності підготовки великої кількості менеджерів
нової генерації з високим рівнем інтелекту, здібних, комунікабельних, з широкою
уявою, які разом із спеціальними мають ґрунтовні гуманітарні знання.
Принагідно зазначимо, що проблема менеджменту як сучасної теорії і практики
управління має глибокі історичні витоки, аналіз яких дасть можливість більш
адекватно визначити сучасні особливості підготовки фахівців з менеджменту
освіти, роль яких значно зросла наприкінці останнього десятиліття ХХ ст. та на
початку ХХІ ст. З цього приводу європейські дослідники, зокрема словацькі
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(Sedlák, Liškova, 2015; Sedlák, 2009; Vaverčáková, Hromková, 2018), підкреслюють,
що управління виникло як результат практичної діяльність людини щодо
усвідомлення власного існування.
Слід зазначити, що велика індустріальна революція XVII-XIX ст. мала істотний
вплив на створення і розвиток теорії і практики управління. Найбільш вагомою
передумовою

становлення

сучасного

менеджменту

було

формування

взаємовідносин у класі підприємців, управлінців і найманих працівників, що порізному складалися у країнах в залежності від їх ментальності, традицій, культур.
Саме тоді з’явилася потреба в управлінцях, здатних створити свою стратегію
управління й розвитку бізнесу та зберегти і розвинути підприємство. У цей час
з’явилися перші публікації, в яких зроблено спробу наукового узагальнення
накопиченого досвіду щодо формування основ науки менеджменту. На цьому етапі
почав формуватися менеджмент у тому сенсі, який ми надаємо йому зараз.
Ідея менеджменту як особливої професійної спеціалізації, особливої професії
вперше була проголошена у 1866 р. американським бізнесменом Г. Тауном, у
доповіді якого йшлося про необхідність підготовки фахівців-управлінців.
Спочатку означений вид діяльності людини не називався управлінням, але
доведено, що саме така діяльність є управлінським плануванням та організацією
(Друкер, 2000). Для нас важливою є точка зору про те, що розвиток менеджменту
як управлінської діяльності, є необхідним в усіх організаціях, а не тільки у
виробництві, де відбувається отримання прибутку у матеріальному та фінансовому
еквіваленті (Vaverčáková, Hromková, 2018). Такий вид менеджменту отримав назву
«соціокультурний менеджмент», і саме до нього ми відносимо і менеджмент освіти
як елемент соціального управління, що регулює економічну, соціальнополітичну
та духовну сфери життя суспільства.
Початок серії фундаментальних праць у сфері теорії організації і менеджменту
поклала праця «Принципи наукового управління», в якій Ф. Тейлор (18561915).
обґрунтував основні положення управління виробництвом, розробив систему
поточного методу організації праці, розбиваючи виробничі завдання на більш дрібні
операції і визначаючи способи більш швидкого їх виконання. Він вперше зайнявся
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систематичним вивченням трудових рухів і їх нормуванням, працював над
удосконаленням методів управління виробництвом і стимулюванням оплати праці,
над питаннями філософії та методології організації праці. Сформульовані ним
чотири основні принципи наукового менеджменту – отримання необхідних знань
про процес виробництва; відбір і навчання робітників; застосування отриманих
знань до

вирішення виробничих завдань;

співпраця між

робітниками і

адміністрацією для досягнення поставлених цілей – стали основоположними для
менеджменту у системі виробництва і у системі соціального управління.
Значний внесок у розвиток наукового менеджменту зробили Ф. Гілбрет
(18681924) і Л. Гілбрет (18781972). Їх дослідження, присвячені аналізу руху
працівників в процесі праці, багато в чому збігалися з науковими інтересами
Ф. Тейлора, але проводилися незалежно. Підходи до керівництва у Ф. Гілбрет і
Л. Гілбрет в порівнянні з підходами Ф. Тейлора були більш практично спрямовані та
зорієнтовані на індивідуальні особливості психічних процесів особистості. Вони
прагнули показати, як можна підвищити продуктивність, працюючи не швидше, а
краще (Gilbreth, Gilbreth, 1948, c. 237).
Важливим етапом наукових досліджень вчених у сфері менеджменту слід назвати
гуманістичний напрям, представниками якого були М. Фоллетт, Ч. Барнард та ін.
Концепція М. Фоллет полягала в тому, що вперше в організації виробничого процесу
звернуто увагу на людину, а не на технічні процеси, в динаміці взаємодії менеджерів
і організацій акцентовано на питаннях етики, культури взаємодії, влади, лідерства,
максимізації ефективної праці підлеглих. Надзвичайно важливою і випереджаючою
свій час слід вважати її концепцію наділення владою, право співробітника незалежно
від владних повноважень працювати за ситуацією (Фоллетт, 2003, с. 80–81).
Ідеї Ч. Барнарда щодо ролі менеджменту в організаціях полягали у визначенні
організації як системи здійснення скоординованих дій, метою яких є надання
індивідам можливості досягти вищих результатів діяльності, створенні концепції
неформальної організації, яку природним чином формують соціальні групи.
Провідними функціями управління за Ч. Барнардом є: визначення цілей
організації з урахуванням мінливих вимог зовнішнього і внутрішнього середовища
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(включаючи фізичні, біологічні та соціальні чинники) і формулювання завдань, що
забезпечують реалізацію цінностей організації та особливостей її внутрішньої
культури; створення системи комунікацій, тобто ієрархічної і підзвітної структури, а
також систем для передачі інформації як в вертикальному напрямку, так і між усіма
індивідами і підрозділами; розроблення відповідного набору стимулів для залучення
й утримання персоналу, а також для забезпечення його прихильності спільній меті
(Barnard, 2001).
Важливим етапом розвитку культури менеджменту стала концепція «людських
стосунків», яка сформувалася в кінці 20х – на початку 30х років і відображена в
праці Е. Мейо «Людські проблеми індустріальної цивілізації»

(Mayo, E., 2003).

Людина більше не розглядається як «машина, орієнтована на одержання прибутку»;
відбувається усвідомлення й теоретичне осмислення того факту, що на
продуктивність праці робітників впливають і такі фактори, як психологічний клімат у
колективі, зацікавленість до праці й моральне задоволення від її корисності,
емоційний стан тощо.

Е. Мейо наголошував, що керівники повинні брати до уваги

чинники соціальної організації робочого місця і людські потреби робітників, які в
традиційних спільнотах і невеликих колективах соціальне співробітництво
обумовлено несвідомою схильністю людей до дотримання соціальних норм. Е. Мейо
вважав за необхідне створення належним чином підготовленої адміністративної
еліти, здатної впроваджувати ефективні методи соціального співробітництва – дуже
важливої умови успішної діяльності організації. Серед основних його заслуг можна
вважати, по-перше, його прагнення переконати менеджерів в необхідності
врахування людських і соціальних аспектів ситуацій на кожному робочому місці і,
по-друге, він показав великі переваги безперервної

довгострокової професійної

діяльності на одному підприємстві та сприяв активному пошуку нових способів
застосування досягнень соціальних наук в практичній діяльності, зокрема і
соціокультурній сфері (Mayo,1945).
Суттєвий внесок у розвиток менеджменту як управлінської діяльності у середині
ХХ ст. зробив американський психолог А. Маслоу (19081970). Вчений запропонув
концепцію людських потреб, за якою будь-які людські потреби класифікувалися в
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рамках п’ятирівневої ієрархії: фізіологічні потреби, потреби в безпеці, потреби в
любові і соціальному спілкуванні, потреби в самовираженні і потреби в
самореалізації, або «самоактуалізації». А. Маслоу виділив п’ять таких груп і
представив їх у вигляді піраміди (Рис. 3.1.) (Маслоу, 2008, с. 122).

Вторинні
потреби

Первинні
потреби

Рис. 3.1. Піраміда потреб за А. Маслоу
Джерело: (А. Маслоу, 2008, с. 122)

Таким

чином, класичний менеджмент охоплює три напрями: науковий

менеджмент – акцент зроблено на науково обґрунтовану організацію виробництва,
раціональність, менеджмент розглядався передовсім як промисловий (Ф. Тейлор,
Г. Гант, Ф. та Л. Гілбрети); адміністративний менеджмент – увага приділялася
організації загалом й зокрема таким функціям, як планування, командний ланцюжок,
координація та контроль (А. Файоль, М. П. Фоллетт); концепція бюрократичних
організацій – чітке визначення посадових обов’язків та відповідальності працівників,
ведення формальної звітності, поділ власності та управління, що мало будуватися на
безособовій, раціональній основі (М. Вебер).
Оскільки система освіти є одним з соціальних інститутів суспільства, вважаємо за
доцільне розглянути поняття «соціальне управління».
«Соціальне управління – свідомий, системний, організований вплив на
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суспільство з метою впорядкування, вдосконалення його структури й діяльності,
збереження цілісності» (Соціологія, 1998, с. 646). Головним завданням соціального
управління є забезпечення збалансованого функціонування та розвитку соціального
організму. У соціальному управлінні є суб’єкт і об’єкт управління. Регулююча
підсистема – це суб’єкт управління, а регульована система об’єкт управління, вони
знаходяться в певних взаємних, впливових зв’язках у демократичному суспільстві.
Це визначення є достатньо загальним, в ньому не уточнюються можливості впливу
об’єкта управління на суб’єкт управління та чи взагалі вони існують.
Для визначення ролі особистості в організації як соціальної структури, з
соціальним типом управління, цікавою є теорія адміністрування європейського
дослідника А. Файоля. Вчений запропонував п’ять, найбільш важливих, на його
думку, функцій управління – передбачення (прогонозування), планування,
організація, координування і контроль, які і на сьогодні сприймаються як основні.
Згідно такої теорії кожному щаблю управління не тільки притаманні свої функції, а
і вплив їх, в залежності від щаблю управління, є різним. Зазначимо, що функції А.
Файоль розглядав як «незмінні», «постійні» і «універсальні та такі, що є підґрунтям
наукового управління», а принципи адміністрування в його теорії розглядаються як
мистецтво управління та залежать від ситуативних моментів (Файоль, 1992).
Водночас заслуговує на увагу 14 принципів менеджменту: поділ праці,
повноваження і відповідальність, дисципліна, єдиновладдя, єдність напряму
діяльності, підпорядкування особистих інтересів загальним, винагорода персоналу,
централізація, ієрархія управління, порядок, справедливість, стабільність робочого
місця, ініціатива, корпоративний дух (Файоль, 1992). Класифікацію влади
А. Файоля

на

інституціоналізовану (формальну,

пов’язану з

посадою)

і

персоналізовану (неформальну, залежну від особистих якостей) застосовують і
сьогодні в теорії організацій та управління.
Дослідники середини ХХ ст., які займалися науковими розробками управління
(Ф. Герцберг, Д. МакГрегор, У. Оучі, Р. Танненбаум та В. Шмідт), на відміну від
вищеназваних вважали за необхідне розвивати різні аспекти соціального
управління.
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Акцентуємо увагу на дослідженнях проблем менеджменту Д. МакГрегором, який,
розглядаючи два протилежні стилі керівництва: авторитарний та «людських
стосунків», підкреслював, що майбутнє менеджменту забезпечать – задоволеність
результатом праці, праця без примусу, самоконтроль, що є основою доктрини
стосунків суб’єктів праці. Д. МакГрегор висунув теорію «Y», засновану на
пропозиціях «підтримки», яку він протиставив теорії «X», заснованій на
припущеннях «контролю». В основі теорії «Х» Д. МакГрегора є певні припущення,
щодо поглядів керівників вищого рівня на управління людськими ресурсами.
Зокрема, пересічна людина має вроджену нелюбов до роботи і при першій нагоді
прагне ухилитися від її виконання;до більшості людей, щоб змусити їх докладати
необхідних зусиль, слід застосовувати заходи примусу і контролю, накази і погрози
покарання;пересічна людина воліє отримувати розпорядження, прагне уникати
відповідальності.
Вчений вважав, що класичний менеджмент реально ґрунтується на припущеннях
теорії Х, й ранні концепції руху людських відносин є, по сутті, її модифікованим
варіантом. Як протиставлення цій теорії й формулювання більш реалістичного
підходу до менеджменту Д. МакГрегор запропонував теорію Y.
Її основні положення є актуальними і у наш час, а відтак доцільно ураховувати у
процесі професійної підготовки сучасних менеджерів освіти: витрати фізичних і
розумових зусиль у процесі праці є таким ж природніми як під час гри чи
відпочинку; заходи вищого контролю чи/або покарання не є єдиними засобами
мотивації; людина, яка має ціль, здатна здійснювати самоконтроль і саморегуляцію;
за певних умов пересічна людина не тільки бере на себе відповідальність, а й готова
виконати додаткові зобов’язання; людина вчиться не лише для того, щоб прийняти
на себе відповідальність, а й для того, аби позбутися її; більшості людей властива
висока ступінь уяви, винахідливості і креативності при вирішенні організаційних
проблем; в умовах сучасного індустріального суспільства інтелектуальний потенціал
пересічної людини використовується лише частково; основне завдання організації
полягає в інтеграції її політики з індивідуальними цілями її членів (Mc Gregor, 1960).
Новий тип управлінця кінця 70х рр. ХХ ст., позбавлений рис авторитаризму, який
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завойовує відданість підлеглих своєї організації, уважно ставлячись до них, надаючи
гарантії зайнятості, кар’єри, можливості групового вирішення проблем тощо,
спробував cхарактеризувати японець У. Оучі у своїй «Теорії – 2» (Оучи, 1984).
Б. Скіннер та С. Левін також підкреслювали важливість участі усіх суб’єктів праці у
прийнятті та вирішенні управлінських рішень, що створює оптимальні умови праці
та стимулює її продуктивність. Всі ці напрямки, якими окреслюється доктрина
«людських стосунків», були об’єднані шкалою Р. Танненбаума та В. Шмідта,
полюсами якої є: лідер авторитарного типу, орієнтований на завдання, максимально
використовує свою владу і мінімально – свободу підлеглих; лідер демократичного
типу, орієнтований на колективне прийняття рішень. Із наукових праць, в яких
менеджмент розглядається у загальному, як система керівництва, цікавими є
розробки з психологічних проблем менеджменту (Дес Дерлоу, 2001, С. 11; Крижко,
2003; Лозниця, 2001, с. 13; Щокіна, 2002, с. 12 та ін.).
У70-і – 80-і рр. ХХ ст. на формування системи управління, менеджменту значний
вплив мали праці Д. Карнегі у них, по суті, розгорталася нова концепція стосунків
між людьми в діловому спілкуванні й управлінні. Боротьбу за існування як
фундаментальні суспільні стосунки замінило взаємовигідне співробітництво, на
місце успіху як владної цінності прийшов успіх як поступовий рух угору на підставі
здібностей, освіти й кваліфікації. Управління із системи контролю за технологічною
ефективністю праці й стимулювання її продуктивності з допомогою матеріальної
зацікавленості перетворилося на мистецтво встановлювати стосунки між людьми й
досягати бажаного, зацікавивши їх самих у результаті їхньої праці (Карнегі, 2018).
У контексті нашого дослідження доцільно звернути увагу на розвиток
менеджменту освіти у другій половині ХХ ст. як теорії і практики управління
освітою в європейському просторі. Підкреслимо, що розвиток менеджменту освіти
відбувався на основі руху освітнього процесу з урахуванням концепцій і теорій
управління, які ми розглянули вище.
З цього приводу вітчизняні дослідники зазначають, що своє чільне місце в
сучасній цивілізації, освітній менеджмент посів на початку ХХ ст. в концепціях
«наукового управління» Ф. Тейлора, «ідеальної бюрократії» М. Вебера та «науки
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адміністрування» А. Файоля, але ця сфера знань пішла шляхом жорсткого
раціоналізму й виявилася не найкращим рішенням підвищення ефективності роботи
управлінських структур. На противагу раціоналізму з’явився

новий напрям –

поведінковий, який був заснований на інтегрованому залученні знань філософії,
соціології, психології, педагогіки для поглиблення розуміння сутності управління в
соціальних системах (Кравченко, 2004, с. 215–217).
Переконані, що на розвиток освітнього менеджменту суттєво впливали історичні
колізії. Така думка спонукала до розгляду подій, які відбувалися у досліджуваних
країнах в означений період часу.
Початок другої половини ХХ ст. в центральноєвропейських країнах увійшов в
історію як період з дуже напруженою атмосферою з питань майбутнього розвитку
освіти.
Наприклад, у Чехословаччині політики та педагоги прагнули зберегти освіту в
дусі довоєнного демократичного періоду. Погане економічне становище держав,
викликане Другою світовою війною, дуже ускладнило діяльність шкільної
адміністрації в нових умовах державної політики. Було прийняте рішення створення єдиної шкільної системи в країні (Vališová, Kasíková, 2007, s. 84).
На території звільненої Чехословаччини був виданий указ Президента Республіки
№ 1/1945 «Про нову організацію уряду та міністерств у перехідний період» на основі
чого відновилася діяльність найвищої інстанція в управлінні освітою – Міністерства
освіти та інформації. До більш суттєвих змін в межах компетенції Міністерства
освіти та інформації можна віднести події після 1948 року, коли, шкільна політика, і
таким чином, і управління нею в основному визначалося резолюціями та
директивами

Комуністичної

партії

Чехословаччини»

(Kločková,

Bartošová.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2013, URL).
У цей період було прийнято ряд документів, на основі яких здійснювалося
управління освітою в Чехословаччині. Зокрема, це закон № 95/1948 «Про основи
регулювання єдиної освіти», закон № 31/1953 «Про шкільну систему та освіту
вчителів»,

закон № 186/1960 «Про систему освіти», закон № 168/1968 «Про

гімназії», закону № 63/1978 «Про заходи в системі початкових та середніх шкіл»,
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закон № 29/1984 «Про систему початкових шкіл, середніх і вищих шкіл та
професійно-технічні училища», закон № 58/1950 «Про вищі навчальні заклади» та
інші (Chmelík, 2010). Створюються Регіональні національні комітети (КNV), в яких
відкривають відділи освіти, культури та фізичного виховання, основними
почасовими особами в яких були регіональні шкільні інспектори.
Викладене вище

та аналіз наукових досліджень болгарських

і словенських

вчених П. Балканські (Балкански, 2001), В. Гюрової (Гюрова, 2009), П. Радева
А. Александрової (Радев, Александрова, 2015).Т. Ажман (Ažman, 2019), Г. Цанкар,
М. Брен, Д. Зупанс(Сankar, Bren, Zupanc, 2017) та ін., досліджень європейських
фондів (Autonomie škol v Evropě, 2008) дає підстави зробити

висновок, що в

центральноєвропейських країнах удругій половині ХХ ст. відбувається зсув акцентів
у державній політиці розвитку освіти: на зміну кількісному розширенню освітніх
систем в 6070х роках прийшла орієнтація на підвищення якості освіти відповідно
до вимог індустріального суспільства. Однак проведені в ряді країн в 7080ті роки
освітні реформи не дали очікуваних результатів по підвищенню ефективності і якості
освіти. На думку вчених і громадськості, одна з головних причин невдач полягала в
недостатній компетентності педагогічних кадрів і відсутності ефективної системи
їхньої оцінки. У зв’язку із цим вживалися заходи для розробки концепцій, моделей,
методологій і стандартів оцінки кадрів. До середини 80х рр. дослідження в сфері
управління освітою стосувалися, головним чином, управління функціонуванням
освітніх організацій.
Зміна політичного світоустрою на початку 90-х рр. ХХ ст. внесла певні зміни і
в систему освіти, зокрема в управлінську сферу. У цей час стали звертатися до
методів стратегічного планування й управління

розвитком та розглядати

менеджмент освіти як теорію управління освітньою установою, яка асимілює
загальноуправлінські підходи й розробляє на їхній основі спеціальні моделі й методи
для підвищення ефективності управлінської діяльності в сфері освіти.
Наприклад, у Чехії (Чехословаччині) у 1990 р. було створено районні управління
освіти (OkÚ). На основі Закону у 1991 р. «Про державне управління та
самоврядування в освіті (Закон № 564/1990 Зб.) створюється шкільний уряд, яким
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безпосередньо керує Міністерство освіти,молоді та спорту. У той же час Чеська
шкільна інспекція створена як незалежний орган. (Jarolímek,2003, s. 174). У цей
період затверджені закон 172/1990 «Про вищу школу», постанова Уряду № 350/1990
«Про акредитаційну комісію», Закон № 111/1998 «Про вищу освіту», доповнення і
зміни до закону «Про систему початкових та середніх шкіл (шкільний закон) 1990,
схвалений у 1984 р.
Істотні зміни, які вплинули на компетенції «акторів» в освіті, відбулися на основі
Закон № 564/1990 « Про державне управління та самоврядування в освіті» За
законом було запроваджено галузеве управління освітою – шкільний уряд .
Поділ Чехословаччини на дві країни у 1993 р. – Чехію і Словаччину - привніс
певні корективи і в освітню галузь. У зв’язку з реформуванням державного
управління освітою змінювалися і функції керівництва. З 1998 р. Міністерство
освіти, молоді та спорту здійснює координацію діяльності 14 регіональних центрів
освіти, яким доручено формування мережі середніх шкіл та вищих професійнотехнічних навчальних закладів, формування мережі шкільних закладів регіонального
рівня. Уповноважені шкільні органи повинні співпрацювати з бюро праці, CSI та
Інститутом інформації в освіті (Cerych, 1999, p. 35).
На початку 2000-х рр. в Чехії відбулися зміни щодо умов створення освітніх
установ на основі поправки до статті закону № 564/1990 «Про державну
адміністрацію та самоврядування в освіті», які, серед іншого, передбачали, що
муніципалітет може створювати лише школи як організації, що надають послуги. Як
результат, це означало зміну для муніципалітетів з 1 січня 2003 р. правової форми
його організаційних підрозділів у галузі освіти, на основі чого школи здобули
економічну самостійність – за результати діяльності і управління відповідає
директор.
Через закон «Про освіту» (2004) (в його нинішній формі) школи також здобули з
2005

року

педагогічну

автономію,

тобто

юридично

закріплена

повна

відповідальність директорів шкіл за результати навчання та результати діяльності
освітньої установи.
Підкреслимо,

що

значні

зміни

в

системі

управління

освітою

в
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центральноєвропейських країнах відбулися на початку ХХІ століття зі зміною
політичного вектору досліджуваних країн на Захід і вступ всіх

цих країн до

Європейського Союзу.
На початку ХХІ ст. освіта деделі частіше розглядається не тільки як сфера
забезпечення індивіда знаннями, а в більшій мірі акцентується увага на загальному
розвитку особистості, виховній та соціалізуючій функції школи, що нівелює
соціальні та культурні відмінності соціального простору. Навчальні заклади повинні
пропонувати достатньо привабливе, стимулююче та мотивуюче середовище.
Функція шкіл розширюється завдяки тому, що стають відкритими для зацікавлених
осіб для їх подальшої освіти (České vzdělání a Evropa: strategie rozvoje lidských zdrojů
v České , 1998, с. 54.)
Управління освітою в цей період характеризується прагненням суспільства до
генерування, спрямування та об’єднання зусиль всіх людей у сфері освіти – лідерів,
вчителів, учнів (і непрямо – батьків), студентів та викладачів на покращення якості
освіти через удосконалення компетенцій на основі міждисциплінарності.
Поступово на початку ХХІ ст. в управлінську практику вводяться нові поняття, які
характеризують менеджмент освіти, зокрема «адміністрування», «лідерство» та ін.
Болгарська дослідниця В. Гюрова, розглядаючи проблеми менеджменту освіти в
кінці XX – на початку XXI століття (Гюрова В.,2009, c. 18–19) і здійснюючи огляд
теорій менеджменту та їх прогнозів в освіті, наголошує на управлінській функції, яка
проявляється в процесах і процедурах для розподілу влади і відповідальності за
досягнення спільної мети і завдань. Вона безпосередньо стосується застосування
законів і контролю в цьому процесі.
Болгарські вчені П. Балкански (Балкански, 2003; Балкански, 2001), Т. Гоцевски
(Гоцевски, 2004), вітчизняна дослідниця Г. Зелінська (Зелінська, 2010, с. 266)
представляють теорії менеджменту на початку ХХІ ст. як «теорії управління
організаціями» та наукове управління навчальними закладами – як «моделі
управління та дизайну школи», і визначають особливості взаємовпливу управління
і менеджменту освіти:
1.

Управління

та

менеджмент

мають

загальну

діяльнісну

основу

і
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представляють єдність, утворену загальними або схожими цілями, взаємодією з
внутрішнім і зовнішнім середовищем, зацікавленістю в більш якісному продукті.
Відмінності їх швидше теоретичні. Якщо управління формує політику і ідеологію
організації, то менеджмент з найменшими втратами і найбільшою продуктивністю
здійснює цю політику.
Суб’єкт управління і менеджменту – загальний, колективний. Це

2.

управлінська команда, дух якої перевершує формальне посадове місце окремого
учасника.
Спочатку необхідно сформулювати завдання, потім під них підбирати

3.

структуру.
4.

Управлінська структура повинна бути адекватною, гнучкою і динамічною,

що швидко реагує на зміни життя.
5.

Створенню самоврядування має передувати співуправління як поділ

обов’язків і відповідальності між суб’єктами, забезпеченими правами.
6.

Оскільки освітня організація ще в значній мірі реалізує механічний тип

управління, необхідно використовувати і владні повноваження, але не зловживати
ними.
7.

Головне організаційне завдання – формування організаційної культури. Її

основа–всебічний

розвиток

інформації,

яка

трактується

сьогодні

не

як

однонаправлене повідомлення від суб’єкта до об’єкта, а двополюсна – міжсуб’єктна
інформація.
8.

Як практична діяльність, менеджмент передбачає в кожній ланці реалізацію

управлінського циклу, що складається з динамічної єдності мети, цілепокладання,
аналізу,

збору

і

обробки

інформації,

прийняття

рішення,

регулювання,

координування, корелювання, оцінки, обліку, контролю. Найбільш істотними
компонентами, засобами і функціями менеджменту освіти як практичної діяльності є
педагогічний аналіз як специфічна функція керівництва, в результаті здійснення якої
встановлюються істинні причини (фактори) досягнень або невдач;проектування як
оформлення

уявного

образу

майбутньої

педагогічної

(освітньої)

конструкції;планування як визначення поступального характеру дій в конкретних
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формах;організація освітньовиховного та культуротворчого процесу;організація
управління, співуправління та самоуправління;робота з персоналом, спрямована,
перш за все, на підвищення рівня професіоналізму і педагогічної культури;оцінна
діяльність на основі розробки

загальноприйнятих критеріїв, що розуміється як

найважливіша функція суб’єкта;контроль, в процесі якого здійснюється взаємообмін
між суб’єктом і об’єктом і встановлюються істинні причини досягнень і невдач, а
також формується самоконтроль тощо (Национальные модели менеджмента, URL).
Цікавими для нас є результати наукових досліджень європейських дослідників
(Koubek, URL; Lhotková, 2011; Mydlíková, 2004, Novotný, 2014; Řezáč, 2009;
Мацкевич, 2011) щодо підходів до формування сучасної теорії менеджменту освіти,
що полягають у наступному:
1. Підхід «від освіти», який поступово сформувався в окремий розділ
педагогіки – школознавство. В даному підході стверджується, що управління
освітою в першу чергу залежить від специфіки і форм практик самої системи освіти,
а норми і методи управління освітою є узагальненням досвіду і практики організації
навчального процесу (Мацкевич, 2011, с. 19).
2. Підхід «від класичного менеджменту», який складається поза системою
освіти, як універсальна теорія менеджменту. Імовірно, вона може бути перенесена і
на управління освітою. Класичний менеджмент формувався спочатку як сфера, що
описує найбільш вдалі зразки і приклади управлінських практик на виробництві.
Тільки потім це науково узагальнювалося і оформлювалося в теорію менеджменту.
Даний підхід претендує на універсальність. Існує припущення, що виробничий
досвід управлення фірмами та організаціями, великими корпораціями і та ін. може
застосовуватися і в інших системах діяльності, в тому числі в освіті ((Мацкевич,
2011, с. 20).
Освітні установи залежно від типу своєї діяльності можуть сформувати три типи
цілей управління. Перший тип цілей – «задоволення особистих очікувань
отримувачів освітніх послуг». Другий тип цілей – «забезпечення якості надання
освітніх послуг». Третій тип цілей – «досягнення стійких фінансових результатів»
типові бізнесцілі. Вони характеризують складність задоволення клієнтів та здатність
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освітніх установ забезпечити економічну та соціальну стабільність.
Перше місце в системі надання освітніх послуг

посідає стратегія, або ж

цілепокладання, у діяльності освітньої організації, які, на думку болгарських
дослідників, можуть бути як бізнесстратегії, функціональні та операційні стратегії
(Рис. 3.2) (Г. Михнєв (Михнев, 1999, c. 81),(М. Паунов (Паунов,1997, с. 25).

Рис. 3.2. Система управління освітньої установи.
Джерело: систематизовано автором

На другому місці – персонал, який здійснює надання освітніх послуг, третім
елементом є система надання освітніх послуг. Відповідно до концепції трикутника,
усі три складові повинні мати інтегруючий та координуючий характер надання
освітніх послуг. Особливо важливими тут є питання щодо раціональності надання
освітніх послуг, що значною мірою визначає успіх досягнення фінансових цілей
надання освітніх послуг.
Для цього необхідно вирішити такі групи завдань:
1. Аналіз стану та перспектив розвитку освітньої установи, тобто здійснення
аналізу стану (ефективність конкретних освітніх продуктів, сильні та слабкі
сторони освітніх послуг, їх показники) та зовнішнє середовище (поведінка
конкурентів, потреби клієнтів, ринкові умови, правові, технологічні умови. На
основі SWOTаналіз формулюються альтернативні стратегії і обирається найбільш
доцільні шляхи (Михнев, 1999, с. 89; Градінарова, 2013, с. 94; Паунов, 1997, с. 23).
2. Створення механізму реалізації освітньої стратегії – це функціональна
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стратегія (найчастіше маркетинг стратегії), яка повинна враховувати взаємодію
між окремими елементами поєднання освітніх послуг з урахуванням інших
функціональних можливостей елементів освітньої установи, з врахуванням
сильних і слабких сторін педагогічного та обслуговуючого персоналу та
матеріального

забезпечення

освітнього

процесу,

реагування

на

ринок,

конкуренцію і сервісні й освітні технології (Petrova, 2015; Preedy, Bennet, 2011).
3. Формування структури для реалізації освітньої політики, тобто розмір
освітньої установи, кількість рівнів управління, розподіл обов’язків, обсяг
контролю, необхідні навички та інші особисті атрибути персоналу, винагорода,
стимули, мотивація, комунікації, звітність та контроль адміністративної системи,
навчання та ін. (Řezáč, 2009; Trojan, 2016, c. 88)
Соціальна

підсистема

менеджменту освіти підпорядковується

основним

закономірностям функціонування сучасних управлінських структур суспільства та
тим трансформаційним процесам, які відбуваються у суспільстві. Трансформаційні
процеси, що зумовлені об’єктивними чинниками (набуття чинності ринкової
економіки; авторитарна система управління, що морально застаріла), призвели до
необхідності пошуку нової моделі управління соціальним інститутом вищої освіти.
На основі вивчення документальних джерел (Бюджет ЄС: регіональний розвиток
та політика згуртування після 2020 р., 2018; България. Закон за предучилищното и
училищното

образование,

URL;

Ереванское

коммюнике,

2015;

Зона європейської вищої освіти, 2006; Europe 2020, URL; Graz Declaration 2003) та
наукових досліджень (Георгиева, Николаева, 2001; Гюрова, 2013; Димитрова, URL;
Маджирова, 2002; Bačáková, 2017;) в центральноєвропейських країнах, ми прийшли
до висновків, що в європейському освітньому середовищі сформувався особливий
підхід до розуміння освітньої установи, на якому варто акцентувати увагу.
Суспільство загалом розглядається як «цілісна і системна єдність, метою якої є
підтримка її цілісності». Створюються певні структури, що задовольняють потреби
суспільства через реалізацію конкретних і специфічних функцій. Така структура
спрямована на забезпечення соціального проектування та моделювання поведінки
людини відповідно до соціально прийнятих норм, цінностей та вимог освітньої
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системи. Система суспільної свідомості пов’язана з формальною освітою, школа,
безсумнівно, є її основною структурною одиницею, що повинна забезпечити
досягнення поставлених цілей розвитку суспільства.
У цьому сенсі сама система освіти (як специфічна організація конкретної
діяльності людини) створює класифікацію.
У науковій літературі різні класифікації мають певні відмінності у відповідності
до їх організаційноуправлінської структури, водночас болгарська дослідниця
В.Гюрова (Гюрова, 2013) вказує на:
–

механічні та органічні (для механічного типу освітніх організацій і установ

характерним є чітко визначені управлінням завдання, єдність замовлень і сильна
бюрократія; органічний тип організації є більш гнучким та доцільним для зміни
умов, систему органічного управління відрізняє «безперервне регулювання та
детермінація особистих завдань, відносини та комунікації знаходяться на всіх рівнях
(вертикальному та горизонтальному) відповідно з цілями конкретного завдання
(процесу)»;
–

за типом повноважень в організації – організації, засновані на монополії влади

(сили позиції); бюрократичні (потужність ресурсів); проектні організації (влада
завдання); організації на основі індивідуальної діяльності (влада спеціаліста). Кожен
з чотирьох типів організацій має свої специфічні характеристики в структурі та план
управління.

Організація,

заснована

на

монополії

влади,

характеризується

переважним впливом однієї людини, яка приймає всі рішення, відсутня конкуренція,
така управлінська команда має сильний контроль та централізацію влади.
Бюрократія як тип організаційної структури базується на чітко визначених
структурних підрозділах і ролі; спеціалізація та професіоналізація працівників,
ієрархія та статус кожного чітко і чітко визначені.
У центрі уваги проектної організації є завдання і його виконання, працівники
швидко переходять від одного завдання до іншого, ієрархія слабка, організація
гнучка, швидка реакція та високий ступінь У організації на основі індивідуальної
діяльності провідною є компетентність фахівця. У кожного члена є свої
повноваження

та обов’язки, і контроль від верхівки до окремої людини є
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незначним, обмежена кількість формальностей та погана взаємодія між
працівниками.
Розуміння важливості та впливу людського чинника, демократизація та
децентралізація влади освітньої установи, усвідомлення активної взаємодії школи
із зовнішнім середовищем через власні організаційні поведінкові та комунікативні
стратегії все частіше передбачають сприйняття освітньої організації як складної
соціальної системи з характеристиками, притаманними живому організму. До них,
на думку болгарських дослідників, слід віднести

комплексний онтогенез

створення – тобто складний організаційний цикл; адаптивність – здатність
пристосовуватися в певних межах до мінливого зовнішнього середовища;
наявність криз – кожна школа переживає кризові етапи, що полягають у наявності
конфліктів, процесів реорганізацій, трансформацій, які сприяють розвитку
освітньої установи як соціальної системи; а

також індивідуальність

і

саморегуляцію; (Балкански, 2003, c. 269 –270).
Внутрішнє і зовнішнє середовище освітньої установи розглядається у контексті
розуміння її як «освітнього середовища», тобто «контексту, в якому здійснюється
взаємодія між педагогічною спільнотою та інтелектуальними, мистецькими,
етичними, духовними, соціальними та матеріальними чинниками, що діють за
посередництва людей та освітніх установ, і які є надбанням однієї системи освіти
та визначають їх спосіб життя» (Гюрова, 2009).
П. Балканськи визначає освітнє середовище з управлінської точки зору як
«систему впливів і умов формування особистості учня в умовах функціонування
школи як соціальної організації, а також як можливості для розвитку особистості та
освітньої установи» (Балкански, 2003, c. 332). Європейські дослідники розглядають
внутрішнє середовище будьякої організації як сукупність внутрішніх змінних чи
факторів, що мають взаємозв’язок та залежність та окреслюють основні компоненти
внутрішнього середовища організації (Балкански, 2003 с. 59; Decker F. 1995; Sedlák,
2015): адаптивності, стимулюють творчість честь і свобода дій, ініціатива:
1. Цілі – це найважливіше, це так звані внутрішні фактори, які визначають як
бажаний результат або будьякий конкретний кінцевий стан, до якого спрямована
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група (Бесєдін, Нагаєв, 2005).
2.Організаційна структура – це сукупність зв’язків та зв’язків між різними
рівнями управління та різними функціональними областями. Вони побудовані у
формі, яка дозволяє організації найбільш ефективно досягати своїх цілей.
3. Завдання – призначена робота, серія завдань або частина роботи, яку необхідно
виконати заздалегідь та на попередньо погоджений термін.
4. Технологія – взаємозв’язок і залежність діяльності, точний процедурний опис
способу роботи, діяльності.
5. Персонал – елемент внутрішнього середовища організації, який є центральним
чинником будьякої моделі управління. На якість індивідуальної поведінки та
успішну діяльність працівника впливають розумові та фізичні здібності, цінності та
ставлення, продуктивність та потреби особистості тощо.
Зокрема П. Балканськи складові внутрішнього середовища освітньої установи
аналізує з точки зору колективної спільної діяльності та визначає його структурні
елементи таким чином(Балкански, 2003, c. 300–306):
1. Шкільні громади – визначають характер діяльності. Школа – ціннісна система,
без якої вона не може успішно працю вати, змістовні духовні цінності, що
визначають конкретно вибір орієнтованої діяльності. Система значень освітньої
установи багато в чому визначається місією даної установи.

Місія відображає

філософію, мету та суть існування школи як соціальної організації. Добре
сформована місія дає загальне уявлення про

освітню установу, спільну мету,

здатність ототожнюватися зі школою, створює певний психологічний клімат,
забезпечує умови для узгодженості цілей, мотивує до успіху.
2. Завдання школи – конкретизована мета, конкретний стан індивідуальних
особливостей. Вони можуть бути довгостроковими, середньостроковими та
короткостроковими. Цілі є відправною точкою для планування діяльності та
проектування організаційної структури школи. Цілі навчання – повинні бути
доступними, гнучкими, вимірюваними, фундаментальними, сумісними та прийнятні
для учасників навчального процесу.
3. Організаційна структура школи – відображає підрозділи, зв’язки між ними та
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поєднанням їх у цілому. Відправний пункт у структурі освітньої установи – це
дизайн роботи. В освітній установі вони можуть бути розроблені та використані
різні, як автономні системи – класна, групова, модульна, індивідуальна, командна,
конвеєрна та ін.
4. Технологія – як складова внутрішнього середовища освітньої установи, що
включає технічні засоби, інформаційні ресурси та способи їх поєднання.
5. Людський потенціал – фундамент кожної освітньої установи: учні, вчителі,
студенти, адміністративний та допоміжний персонал, що є «образом» школи,
прообразом суспільства.
П. Балканськи виокремлює дві сфери зовнішнього середовища освітньої установи:
загальне зовнішнє середовище, яке відображає стан суспільства, його політичне,
економічне, наукове, культурне та природне середовище;
середовище

школи,

що

формується

такими

безпосереднє ділове

суб’єктами

середовища,

які

безпосередньо пов’язані або безпосередньо впливають на діяльність конкретної
школи, і можуть безпосередньо впливати на них (Балкански, 2003, c. 279 –290).
Цікава типологія моделей освітньої установи в контексті нашої проблеми
представлена Г. К. Клабо та Е. Г. Розицьким у праці «Розуміння школи: основи
освіти» (Clabaugh, Rozycki, 1990) – три основні шкільні моделі, залежно від різного
сприйняття школи різними людьми (Див. табл. 2.2.)
Освітня установа як духовна спільнота. На думку авторів типології, це
«найдавніша і водночас найпоширеніша ідея школи». З цієї точки зору основними
функціями школи є навчальна та формувальна. Директор – «моральний лідер,
вчителі створюють духовнокультурне середовище, а учні, студенти – послушники,
які приймаються до цієї установи. У цьому типі освітньої установи правила є
священними і влада не підлягає оскарженню; те, що вивчається, апріорі вважається
добрим, а те, що не вивчається, вважається не потрібним. Успіх у такому образі
освітньої установи означає сприйматись як «належним чином освічена людина» і
стосується скоріше формування характеру. Така освітня установа – скоріш
«нормативна спільнота», яка забезпечує «відповідне, правильне, впорядковане»
виховання; особиста думка та інтерес дитини – на задньому плані (Табл.3.1 Додаток
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В1).
Розглянемо їх більш детально.
Освітня установа як виробничий підрозділ. Влада не координує напрями
розвитку, а цінності та цілі заздалегідь визначені. Тут директор – виконавчий
директор, режисер, керівник виробництва або «керівник освіти», викладачі – це
професіонали чи бригадири (студенти) для студентів. Успіх оцінюється шляхом
перевірки виробництва (якість виробничого результату) – якості знань тощо.
Освітня установа як політична арена. Тут важливі знання, позиція та влада. Ця
модель рідко виявляється повною мірою в реальному світі, є чіткі вказівки на те, що
школа певною мірою функціонує як певна «дорадча громада». Насправді кожен
батько чи член суспільства очікує певною мірою того, що шкільні процедури та
процеси «відкриті для переговорів» для досягнення власних цілей або задоволення
своїх інтересів, і саме такі у процесі переговорів дозволять визначити імідж школи –
громадської організації (Clabaugh, Rozycki, 1990).
У цій моделі керівник представляє одну із зацікавлених сторін – адміністрацію, а
батьки, студент та вчитель відповідно представляють власні зацікавлені сторони у
процесі переговорів. Кожен з них може вести переговори заради цілей своєї групи.
Успіх у цьому середовищі оцінюється завдяки володінню та підтримці влади та
контролю наявних ресурсів. Часто через незручність цього типу сприйняття школи
переговорні сторони «маскують» свої конфлікти як моральні чи технологічні
питання. Однак, хоча ці питання вирішуються в процесі переговорів, насправді
спосіб їх вирішення – судові справи, законодавчі ініціативи, кампанії – питання
політичного характеру. Розуміння освітньої установи з точки зору узагальненого
образу, який кожна людина підтримує у своїй свідомості, визначає ступінь
конфліктів щодо природи, принципів, процесу, тривалості і технології навчання,
виховання та структурування та управління шкільною організацією в цілому.
Викладене вище дає нам підстави для визначення етапів розвитку менеджменту
освіти в центральноєвропейських країнах в другій половині ХХ – на початку ХХІ
століття, впродовж яких виявлялися і певні особливості у підготовці фахівців з
менеджменту освіти. Критеріями визначення етапів були поява наукових досліджень
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з проблем менеджменту освіти у певний хронологічний період, прийняття законів та
положень в досліджуваних країнах та соціально-політичні зміни, які відбувалися в
національному і європейському соціальному середовищі, що мали вплив на
формування системи державного управління в галузі освіти.
На основі означених підходів було виокремлено такі етапи:
1. Перший етап – методологічний –етап теоретичного становлення (50-і –80-і
роки ХХ ст.)– теоретичного накопичення і генерування знань з менеджменту освіти
на основі узагальнення концепцій менеджменту та вивчення практичного досвіду
управлінської діяльності в освіті.

Формуються

науково-теоретичні основи

менеджменту освіти та методологічні орієнтири професійної підготовки управлінців
у галузі освіти. В національних системах освіти центральноєвропейських країн на
основі законодавчих ініціатив забезпечуються правові засади формування системи
управління освітою, створення різних типів

закладів освіти, визначаються

особливості забезпечення оцінювання і контролю знань та діяльності керівника
освітньої установи (організації) як виконавця директивних настанов органів
центрального і регіонального рівнів управління.
Соціально-політичними

умовами

були

зміни

в

державному

устрої

центральноєвропейських країн післявоєнного періоду, орієнтація їх на соціалізм
(створення Чехословаччини, Словенія

як республіка Югославії, проголошення

Болгарії Народною Республікою).
2. Другий етап – 90-і ХХ ст. – 2003р. – етап концептуалізації людських стосунків
в управлінні освітою.
Управління освітою здійснюється на основі концептуальних підходів, які
проголошують важливість участі всіх суб’єктів праці у прийнятті та вирішенні
управлінських рішень, що створює оптимальні умови праці та стимулює її
продуктивність. Керівник є лідером авторитарного типу, орієнтований на завдання,
максимально використовує свою владу і мінімально – свободу підлеглих.
Соціально-політичні умови, які мали вплив на розвиток менеджменту освіти в
центральноєвропейських країнах цього періоду, були радикальні зміни державного
устрою, які виразилися в у створенні окремих країн Словенії (1991), Чехії (1993),
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Словаччини (1993) та прийняття демократичної Конституції в Болгарії

і

перейменування її на Республіка Болгарія (1991). Важливим чинником розвитку
вищої освіти та професійної підготовки в цих країнах було приєднання їх у 1999 році
до Болонського процесу.
3. Третій етап – 2004р. – 2019 р. – етап управлінсько-адміністративної
автономізації. У національних системах освіти відбувається чітке спрямування в
управлінні на автономію освітніх закладів як вищої, так і загальної освіти,
акцентування на забезпечення якості освіти на основі європейських і національних
вимог акредитації та здійснення акредитації незалежними агенціями, автономію
педагога у виборі методів освітньої діяльності, створенні авторських програм
навчання, виборі підручників, автономія креативності фахівця з менеджменту освіти,
що реалізується на основі узгодження законодавчих норм й інтерсів суб’єктів
освітнього процесу, активізація участі громади у забезпеченні освітнього процесу та
громадського контролю, формування особистості керівника як лідера.
Найбільш визначальною соціально-політичною подією, що мала вплив на
формування освітнього середовища у досліджуваних нами країнах в цей період,
було приєднання їх до Європейського Союзу (п’яте розширення частина І – Чехія
(2004), Словаччини (2004), Словенія (2004); п’яте розширення частина ІІ - Болгарія
(2007). Розвиток теорії менеджменту освіти на початку ХХІ ст. визначається
модернізаційними процесами в освітній політиці, а відтак має вплив на підготовку
фахівців з менеджменту освіти.
3.2. Соціально – психологічний портрет фахівця з менеджменту освіти як
теоретична основа його професійної підготовки
Радикальні перетворення, які необхідно здійснити на шляху становлення нової
української державності, висувають підвищені вимоги до керівників освітніх
установ, рівня їх професійної підготовки, особистісних якостей та вимагають
сутнісних змін у соціально-психологічному портреті сучасного керівника системи
освіти.
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Хоча, як наголошує О. Діденко, створення соціально-психологічного портрета –
це непростий і багатогранний процес ( Діденко, 2007).
Портрет (франц. Portrait) – зображення чи опис людини, групи людей; в
образотворчому мистецтві один з жанрів (і окремий твір), в якому відтворюється
образ будь-якої людської індивідуальності. Портрет відображає духовний світ
зображуваного людини (моделі), створює типовий образ представника народу,
класу,

епохи

(Большой

Энциклопедический Словарь,

URL);

це

загальна

характеристика, сукупність характерних рис кого небудь (Великий тлумачний
словник сучасної української мови , 2009.), покликана правдиво розкривати сутність;
це відображення індивідуальності людини (Успенський, 2011, с. 114).
Психологічний портрет включає декілька постійних компонентів, зокрема,
темперамент, характер, здібності, спрямованість, інтелектуальність, емоційність,
вольові якості, товариськість, самооцінка, рівень самоконтролю, здатність до
групового взаємодії, вивчення яких дає підстави для певних висновків. Як видно,
означені якості стосуються як внутрішнього, так і зовнішнього світу людини.
Розкриваючи

механізм

взаємодії

«внутрішнього»

і

«зовнішнього»,

Л. Виготський (Выготский, 1960) показує, що індивід формує внутрішній світ
шляхом засвоєння, інтеріоризації історично сформованих форм і видів соціальної
діяльності і, у свою чергу, екстеріоризує свої психічні процеси. При цьому будь-яка
інформація не переходить прямо в реальність психічну, а співвідноситься з
соціальним значенням та особистісним смислом. Отже, «соціальне й індивідуальне,
які можуть здатися протилежностями, виявляються пов’язаними одне з одним
генетично і функціонально». За умови трактування внутрішнього світу як структури
особистості, слід зважати на механізми його виникнення, тенденцію виявлення,
можливості вираження, сприймаючи вираження як траєкторію розвитку особистості.
Вираження внутрішнього через зовнішнє за О. Лосєвим (Лосев, 1991) є сутнісною
ознакою життя людини. Потрібно шукати в особистості виразний рух, виразні слова,
виразні дії тому,що внутрішнє існує, як не дивно, тому, що воно виражається.
Виражається ж воно через переживання, стани, дії, через слова.
У психолого-педагогічній літературі (Л. Божович, Г. Залеський, І. Кулагіна,
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В. Столін, Л. Фрідман та ін.) виокремлюються такі структурні елементи особистості,
як спрямованість, потреби, мотиви, емоційність, активність, саморегуляція,
спонукання, воля та ін. У процесі аналізу структурних компонентів особистості стає
очевидним, що спрямованість, потреби, мотивація (як стійка система мотивів),
спонукання є психологічною основою виникнення особистісної системи цінностей і
опосередковано залежить від неї. Активність, саморегуляція, воля та інші
компоненти особистості є своєрідними «реалі заторами» ціннісної системи в
практичній діяльності, що перетворюють аксіологічну спрямованість особистості на
її ціннісні орієнтації, які регулюють поведінку людини.
Отже, вивчення, аналіз, систематизація наукових джерел з психології, педагогіки,
державного управляння, освітнього менеджменту дають змогу сформулювати
положення щодо розуміння специфіки діяльності фахівця з менеджменту освіти та
уможливлюють створення його соціально-психологічного портрета.
Вважаємо за доцільне

у подальшому розгортанні опису

соціально

–

психологічного портрету фахівця з менеджменту освіти дотримуватися алгоритму,
представленому на рис.3.3.

.

.

.

Особистісні
Фахівець з
менеджменту
освіти

Якості
Компетенції
(специфіка
діяльності)

Професійні

Рис. 3. 3. Структура опису соціально-психологічного портрету фахівця з
менеджменту освіти
Джерело: систематизовано автором

Отже, розпочинаючи аналіз якостей фахівця менеджменту освіти, виходимо з
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того, що вони можуть бути як особистісними, так і професійними. Розглянемо кожну
з них окремо, з урахуванням думки як вітчизняних, так і зарубіжних

вчених,

передусім вчених досліджуваних країн.
Обґрунтовуючи образ – портрет керівника освітньої установи комплексним
характером управлінської діяльності, дослідники виділяють такі основні його
професійно-етичні риси, як діловитість, сумлінність, наполегливість, сувору
об’єктивність,гуманність, тактовність, уважне гуманне ставлення до людей,
неприйняття бюрократизму, самовдоволення і зарозумілості, дрібного честолюбства
та інших негативних рис (Цвєтков , 2001, с. 254).
Чеський

дослідник,

експерт

з

менеджменту,

Яр. Вебер

(Veber,

2009),

узагальнюючи особливості управлінської діяльності, визначає профіль менеджера
(керівника, управлінця) як фахівця здатного до концептуального мислення,
прогностичності, інноваційності, готового до перманентного особистісного і
професійного удосконалення. Дослідники проблем менеджменту та менеджменту
освіти центральноєвропейських країн, визначаючи кваліфікаційні характеристики
посад у сфері освіти, дають різні пояснення змісту менеджерської діяльності та
особистісних

особливостей

менеджера.

Так,

Л. Водачек

і

О. Водачкова

характеризують фахівця з менеджменту освіти як посадову особу управлінського
рівня в організації, установі чи структурного підрозділу, яка має найвищу ступінь
відповідальності за планування, організаційні, управлінські процеси та процес
контролю (Vodáček, Vodáčková, 2006).
На думку наших сучасників, портрет керівника мають доповнювати:
 управлінська компетентність, лідерські та моральні якості (Г. Дмитренко,
Т. Ріктор), наявність ділових, професійних якостей (О.Воронько);
 морально-духовні якості: людяність, духовність,

порядність, чесність,

поважання гідності людей, почуття обов’язку,патріотизм та духовність (М. Пірен);
 соціально-психологічні якості, серед яких лідерство (М. Логунова);
 творче інноваційне мислення, оптимізм, емоційна стійкість, підприємливість,
стресостійкість, уміння керувати власною поведінкою та створювати соціальнопсихологічний комфорт у колективі (М. Логунова);
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 високий рівень культури, інтелекту, духовності, моралі, патріотизму,
лідерських здібностей (А. Гаврилюк);
 патріотизм, відповідальність, громадянська компетентність (В. Шахов);
 компетентність, моральність, відповідальність (В. Ребкало);
 професійно-ділові, адміністративно-організаторські, соціально-психологічні,
морально-етичні якості (М. Логунова);
 особисті професійно-етичні якості; доброчесність (І. Сурай);
 рівень знань,

досвід, дисциплінованість,

дієздатність,воля, рішучість,

ініціативність,

спроможність до навчання,

психологічна

стійкість,

інтуїція,

аналітичне мислення, здатність до вирішення проблем, знання та уміння працювати з
людьми (Н. Нижник).
Специфіку діяльності фахівця з менеджменту освіти у соціальному контексті
вбачаємо у триаспектній суб’єктній взаємодії (Табл.3.1):
Таблиця 3.1
Триаспектна суб’єктна взаємодія в діяльності фахівця з менеджменту освіти
Залучення

до загальнолюдської
культури, включаючи і
засвоєння визначених
знань,
способів
поведінки (життя) у
суспільстві
й
усвідомлення існуючих
суспільних проблем

Допомога

 Формування





у знаходженні свого місця в
соціумі,
у
соціальнопрофесійній
конкретній групі і колективі, а
також у суспільстві (культурі) в
цілому, зокрема формування
саме активної життєвої позиції
учнів (вихованців, клієнтів), що,
у свою чергу, припускає
активність
(особистісна
небайдужість,
причетність
суспільним проблемам) і самого
педагога,
психолога,
профконсультанта, фахівця з
менеджменту освіти

культури спілкування
з
різними
психофізіологічними
і
соціальними
особливостями
сприйняття і реагування
всіх, що вступають у
ділові
стосунки
(керівництва, вчителів,
учнів і їх батьків).

Джерело: розробка автора

Розглянемо соціально-психологічний портрет фахівця менеджменту освіти з
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позицій концепції сталих індивідуальних рис особистості (І. Вільш) за якою
людина розглядається, по суті, як організм, а оточення – як фізичне середовище (це
не виключає того, що властивості оточення великою мірою визначаються
наявністю й поведінкою в ньому інших людей). З іншого боку, (Wilsz, 2000, c. 40–
415; Wilsz, 2010, с. 133–140; Wilsz, 2009), людина розглядається як особа – носій
певних рис особистості., що дає змогу успішної взаємодії природничонаукової та
гуманітарної традицій. Особистість як така визначається як сукупність рис, які
виконують функції, аналогічні тим, що їх виконують сталі та змінні властивості
управління автономної системи. Відтак риси особистості поділяються на сталі
(суттєво детерміновані природженими властивостями і, відповідно, незалежні або
майже незалежні від впливів оточення, у тому числі здійснюваних із
педагогічними цілями), і змінні (залежні від таких впливів). Варто уточнити, що
сталість рис не виключає їх повільної спонтанної зміни (зумовленої, головним
чином, біологічно).
На основі аналізу різних трактувань європейських дослідників (Říčan , 2010;
Wilsz, 2010) можна зробити узагальнення, що система сталих індивідуальних рис
особистості складається з двох підсистем, одна з яких охоплює риси у сфері
інтелектуальних функцій, а друга – риси у сфері міжособистісних стосунків.
Окреслимо характерні поведінкові прояви, пов’язані зі сталими індивідуальними
рисами особистості. Людина з високою відтворювальністю, стикаючись із новим
для себе, легко його запам’ятовує і так само легко може використати. Така людина
з високою цікавиться багатьма справами, виявляє кмітливість і винахідливість у
різних галузях, є здатною до адекватної поведінки в нових, заздалегідь не
передбачених ситуаціях, легко робить висновки з наявних фактів. Інакше поводить
себе людина з низькою перетворювальністю: вона не дає собі ради в нових для неї
ситуаціях, важко утворює нові асоціації, відчуває труднощі, коли змушена
переробляти значний обсяг інформації, самостійно оцінювати факти і виробляти
власний погляд з якогось питання. Людина з вираженим талантом найбільше
прагне займатися діяльністю, де вона може проявити його. Такою діяльністю вона
оволодіває швидше від більшості інших людей і досягає в ній кращих результатів.
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Вона прагне знаходити, отримувати й переробляти інформацію, пов’язану зі
сферою життя, на яку спрямований її талант. як правило, робить все, щоб набути
професію, відповідну до свого таланту, тому що така професія є для неї найбільш
придатною (Wilsz, 2009, с. 238–239). Натомість людина без вираженого таланту не
виявляє сильних схильностей щодо жодної царини діяльності.
У сфері міжособистісних стосунків поведінка людини з позитивною емісійністю є
здебільшого вільною, відкритою, незалежною, проте часто легковажною і
примхливою. Для людей цього типу є характерним альтруїзм, але водночас –
марнотратство, брак передбачення побічних наслідків своїх дій.

Позитивна

емісійність спонукає її носіїв нехтувати нормами, які обмежують їх можливості
насолоджуватися життям і виражати себе; натомість люди з негативною емісійністю
ігнорують норми, які заважають їм здобувати ресурси. На відміну від цього, людина
з емісійністю, близькою до нуля, здебільшого ставиться з повагою до будь-яких
норм. Вона відзначається пунктуальністю, дисциплінованістю, прагненням до
регулярності та справедливості, схильна сумлінно й ретельно виконувати покладені
на неї обов’язки, дані їй доручення.
Проведені дослідження європейських дослідників (Гюрова, 2009; Armstrong, 2002,
Tajfel, 1981; Vaverčáková, Hromková, 2018) підтвердили, що увага на сталих
індивідуальних рисах особистості є корисною у різних галузях людської діяльності
(навчання, виховання, праця, управління, профорієнтація, вирішення конфліктів
тощо), оскільки дозволяє оптимізувати діяльність у цих галузях. Зокрема,
орієнтуючись на згадані риси, можна окреслити професійно значущі диспозиції
людини, прогнозувати важливі характеристики її професійної поведінки і, базуючись
на цій інформації, допомогти людині правильно обрати професію. Впливи на
людину, що враховують її сталі індивідуальні риси особистості, стимулюють
самостійну, творчу поведінку, активізують внутрішній потенціал людини, постають
передумовою її оптимального розвитку (детальніше див. Wilsz, 1996, с. 81–90).
У сфері професійної підготовки врахування положень концепції сталих рис
особистості, дозволяє (Wilsz, 2009; Wilsz, 1996) значно вдосконалити самопізнання
здобувачів освіти, зокрема розуміння ними власних потреб, прагнень і поведінки –
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завдяки знанню притаманних кожному з них значень сталих індивідуальних рис
особистості.
Теорія соціальної ідентичності Г. Тейфел і Д. Тернер (Tajfel, Turner, 1986, c.
149–167) трактує розуміння людини через визначення особистісної ідентичності
та соціальної ідентичності. Перша стосується самовизначення в термінах фізичних,
інтелектуальних та етичних особистісних рис. Друга складається
ідентифікацій і визначається приналежністю

з окремих

людини до різних соціальних

категорій – раси, національності, класу, статі тощо.
Становлення фахівця з менеджменту освіти через призму ідентичності
відбувається за певними етапами : соціальна категоризація пізнання соціальної
структури навколишнього світу; людина обирає собі групу, яка їй найбільше до
вподоби, і вивчає правила й цінності цієї групи; у людини формується відчуття
тотожності себе з цією групою, вона ідентифікується з нею.
Х. Тейфел і Д. Тернер виділили основні постулати: індивіди прагнуть до
досягнення або збереження позитивної соціальної ідентичності; соціальні групи
пов’язані із притаманною їм позитивною або негативною оцінкою з боку
суспільства; отже, соціальна ідентичність може бути позитивною або негативною;
оцінка власної групи індивідом визначається взаєминами з деякими іншими
групами через соціальне порівняння цінніснозначущих якостей і характеристик.
Порівняння, результатом якого стає виявлення позитивної відмінності своєї
групи від іншої, породжує високий престиж; у разі негативної відмінності
формується низький престиж; позитивна соціальна ідентичність основана на
сприятливих порівняннях групи з декількома релевантними аутгрупами: інгрупа
повинна сприйматися як позитивно відмінна від релевантних аут груп
Варто ще звернути увагу на «концепцію деперсоналізації» (Дж. Тернер, 1985),
суть якої виражається у «самостереотипізації», завдяки чому людина сприймає
себе скоріше як елемент соціальної категорії, ніж як непересічна особистість. У
ширшому плані ця версія базується на ідеї самокатегоризації, тобто когнітивного
включення себе до певного класу подібних один до одного об’єктів, що є істотно
відмінними від тих, що належать до іншого класу.
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Особистісна

та

соціальна

ідентичність

розглядаються

як

різні

рівні

самокатегоризації та описуються із застосуванням різного набору когнітивних
категорій для самовизначення: в соціальній ідентичності обрані категорії
підкреслюють схожість індивіда з іншими людьми, що включені до певної
соціальної категорії на противагу «іншим» (саме це зближує з поняттям «соціальний
стереотип»); особистісна ідентичність визначає «Я» в термінах індивідуальних
відмінностей. Слід зауважити на важливій закономірності: коли особистість стає
членом групи і набуває певної групової ідентичності, то умовні межі між індивідом
та іншими членами інгрупи розмиваються та згладжуються; умовні межі між
інгрупою та аутгрупою окреслюються більш чітко. Завдяки цьому особистість на
емоційному рівні починає розділяти зі своєю групою успіхи, поразки, образи тощо,
тобто групове життя вже стає частиною особистості.
Здійснюючи визначення стратегій розвитку особистості фахівця з менеджменту
освіти, варто врахувати положення теорії соціального навчання (Д. Роттер), у центрі
уваги якої лежить прогноз поведінки людини в складних ситуаціях з врахуванням
чотирьох змінних: потенціал поведінки, очікування, цінність підкріплення і
психологічна ситуація. Згідно цієї концепції, поведінка включає в себе фактично всі
види людської активності у відповідь на ситуаціюстимул, які тільки якимось чином
можна виявити і виміряти (Роттер, URL).
Поза усяким сумнівом, фахівець з менеджменту освіти, який працює в освітній
сфері, має бути лідером.

На початку ХХІ ст. в питаннях організації освітньої

діяльності, водночас і в системі підготовки фахівців значної актуальності набула
теорія лідерства. Проблемі лідерства присвячені праці чеських дослідників
Д. Дворжака і М Седлачека (стратегічне управління та планування у школах)
(Dvořák, &Sedláček, (Eds.). ,2011), Б. Лазарової, М. Пола та М. Седлачека (педагогічне
керівництво директорів початкової школи в Чеській Республіці); (Lazarová, Pol,
&Sedláček, 2015), П. Матею, Й. Стракова та А. Веселі (нерівності в освіті: моніторинг
і прийняття рішень) (Matějů, P., Straková, J., &Veselý, A. (Eds.), 2010), болгарської
дослідниці В. Георгиєвої (стратегічне керівництво і лідерство) (Георгиева, 2013),
польських дослідників К. Гавронського та М. Кв’ятковського (директор школи в
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процесі управління освітою), (Dyrektor szkoly, 2018), англійських науковців
П. Хейлітгера, К. Лайтвуда та Р. Хека (лідерство в освіті); (Hallinger, Leithwood, Heck,
2010) та ін., документи Організації

економічного співробітництва і розвитку

(Шкільне лідерство для навчання: статистичні дані від TALIS 2013) (OECD. School
leadership for learning: Insights from TALIS 2013. Paris: OECD Publishing, 2016).
Актуальність розвитку лідерського потенціалу через професійну підготовку
управлінців констатують і документи в Україні: Стратегія державної кадрової
політики на 2011-2020 роки, Положення про Президентський кадровий резерв «Нова
еліта нації» (проект); Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента
України № 347/2002).
Вивчення проблеми засвідчує, що лідерство є вищим еволюційним та якісним
рівнем управління, сутність і специфіка якого відповідають потребам і викликам
сучасних суспільних трансформацій (ціннісній, цільовій, організаційній). Лідерство є
одночасно положенням (статичний аспект) і процесом впливу (динамічний /
процесний аспект), в основі яких лежить прояв лідерських якостей особистості.
Виділяють два види лідерства: індивідуальне та організаційне. Індивідуальне
лідерство є первинне по відношенню до організаційного. Відповідно до основних
видів суспільної діяльності та соціального управління виділяють типи лідерства,
серед яких: політичне, державне, підприємницьке (бізнес), громадське, освітнє тощо.
Європейська освітня політика все більше акцентує увагу на розподіленому
лідерстві в освіті. Розподілене лідерство в освітньому менеджменті – ще один ключ
до стратегічної мети вдосконалення управління

освітніми установами як

формальними, так і неформальними, здатне вдосконалити результати освітньої
діяльності. Лідер неминуче використовує свою позицію для побудови загальної ідеї
на основі генерування окремих ідей співробітників.
На початку XXI ст. концепції лідерства починають зміцнюватися, і з’являються
дослідження, які аналізують якості і повноваження лідерів. Дискурсивний аналіз
робіт в галузі менеджменту і лідерства дозволив виявити, що лідери мають володіти
певними якостями і вміти стимулювати діяльність співробітників, створювати
організаційні умови, що сприяють постійному підвищенню якості педагогічної
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практики, забезпечуючи підтримку і сприяння умов для обміну досвідом, створювати
ситуації довіри, ситуації ризику, коли необхідно прийняти правильне рішення,
проводити експерименти, спільні дослідження і здійснювати оцінку і самооцінку
якості освіти.
Основні особливості розподіленого лідерства, що відтворюють модель соціальної
справедливості, можуть бути визначені наступним чином: лідерство є сукупністю
взаємодіючих компонентів: лідерів, послідовників і освітньої ситуації; лідерство
здійснюється не тільки директором і адміністрацією навчального закладу; дії лідера
сфокусовані на навчанні учнів; лідерство базується на взаємодії, впливі і організації
процесу навчання; кожен лідер отримує підтримку у своїй професійній практиці;
безперервне навчання є пріоритетом, як для вчителів, так і для учнів; переважає
почуття спільності; визнання цінності внеску кожного представника навчального
закладу в процес навчання; створюються особливі структури, які надають
можливість співпраці; превалюють відносини довіри; лідерами можуть бути не
тільки представники адміністрації, а й інші учасники освітнього процесу (Dimmock,
Walker, 2002 ; Drucke, 195), Sergiovanni, 1992; Scheerens, 2012; Urbánek, Dvořák,
Starý, 2014).
Розподілене лідерство представлене двома моделями.
Перша модель запропонована Р. Елмор, на думку якого, ідея розподіленого
лідерства не надто складна. Він запропонував п’ять принципових підходів до «моделі
лідерства», які фокусуються на забезпеченні ефективності освітньої діяльності
(Elmore, 2000):
1. Метою керівництва є вдосконалення навчальної практики та результатів. На
думку Р. Елмора, не одна з теорій не сприяє прогресу, оскільки жодна з них не
передбачає прямий зв’язок між роботою, яку лідери повинні виконувати, і
основними функціями освітньої організації.
2. Удосконалення лідерів вимагає безперервного навчання. Оскільки школи є
найбільш ефективними, коли вчителі одночасно навчаються і працюють, керівникам
навчальних закладів необхідно створити умови, які дозволяють вчителям
безперервно навчатися.
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3. Навчання вимагає моделювання. Лідери повинні демонструвати вміння, які вони
очікують від інших: помилково уявляти собі, що роль лідерів полягає в тому, що
вони просять або вимагають від інших виконання завдань, які ті не можуть або не
бажають робити.
4. Роль і завдання діяльності лідера випливають з практики, визначення
необхідного для навчання і вдосконалення, а не з наказу згори.
5. Здійснення лідерства передбачає співпрацю і взаємообмін, лідерство в рамках
колективних зусиль щодо поліпшення роботи організацій, заснованої на глибокому,
загальному розумінні внутрішніх і зовнішніх цілей.
Сутністю другої моделі, запропонованої М. Фулланом, є ідея про те, що лідерство
є ключем до масштабних поліпшень, і воно повинно змінюватися (Fullan, 2004). Ідея
про те, що лідери в освіті – це люди, які мобілізують інших для роботи в напрямку
покращення та досягнення успіху, є неодмінною умовою збереження концепції
лідерства М. Фуллана.
М. Фуллан виділяє 5 компонентів ефективного керівництва, які, як він стверджує,
разом узяті, забезпечують і підкріплюють один одного і є потужними силами для
того, щоб домогтися позитивних змін. До них належать:
1. Моральність мети. Головна мета освіти – поліпшення життя тих, хто навчається,
і включає такі моральні і етичні міркування, як справедливість у роботі з людьми.
2. Розуміння змін. Проте розуміння змін не означає інновації заради інновацій. Це
має бути пов’язано з оцінюванням змін на ранній стадії в спробі зробити щось нове,
що потребує перегляду перешкод як чогось позитивного.
3. Побудова відносин. Лідери повинні бути неперевершеними проектантами
відносин з різними людьми і групами.
4. Забезпечення знань і обміну знаннями. Цей аспект тісно пов’язаний з першими
трьома.
5. Узгодженість рішень (Фуллан, 2006, с. 119 – 121).
Основні якості лідера, представлені в цих компонентах, полягають в тому, що
лідери мобілізують інших і направляють їх енергію для активної та колективної
роботи з метою досягнення ефективності освітньої діяльності. Ідея розподіленого
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лідерства полягає не в уміннях і якостях, якими лідер повинен володіти, а в співпраці
і взаємодії команди лідерів. Основною характеристикою такої взаємодії є
взаємозалежність кожного члена команди, що виконує свою частину роботи для
вирішення поставленого загального завдання
Аналіз наукових досліджень з лідерства в освіті дозволив визначити, що існує
кілька типологій лідерства. Перша представлена Т. Серджіованні в 1984 р. і включає
(Sergiovanni, 1992):
1. Технічний лідер, який приймає роль менеджера.
2. Лідер, що забезпечує взаємодію між людьми.
3. Освітнє лідерство – це знання вимог освіти і шкільних потреб.
4. Символічний лідер, який привертає увагу інших до важливих питань освіти,
визначає цілі шкільного навчання.
5. Лідер культури, який вибудовує унікальну шкільну культуру, визначає,
підкреслює цінності, віру і культурні початку, які надають школі унікальність.
Л. Болман і Т. Діл пропонують 4 типи лідерства:
1. Структурний, коли діяльність лідер: ґрунтується на досягненні поставлених
цілей; створює структуру, щоб сприяти досягненню цілей; обмежує вплив хвилювань
навколишнього середовища; підтримує спеціалізацію як спосіб кращої роботи;
розвиває

координацію

і контроль для

досягнення

ефективності;

вирішує

організаційні проблеми шляхом реструктуризації.
2. Відповідно до потреб розвитку людських ресурсів що ґрунтується на наступних
припущеннях: організації існують для того, щоб служити потребам людей;
організації і люди потребують один одного; необхідна взаємодія організації і людей.
3. Символічний, заснований на припущеннях, що найважливіший аспект подій і
ситуацій це не те, що відбувається, а те, що це означає; люди інтерпретують одні й ті
ж події по-різному; багато подій є неоднозначними і невизначеними; зіткнувшись з
невизначеністю, люди створюють символи, щоб зменшити замішання.
4. Політичний, перспектива якого заснована на припущеннях, що організації - це
коаліції, в які входять індивіди і групи за інтересами; у груп та індивідів різні
цінності і переваги; ці відмінності ведуть до конфліктів, які врегульовуються
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керівництвом; цілі і рішення – це продукти переговорів і угод; лідери повинні
враховувати всі моменти і вміти діяти у відповідності до ситуації (Bolman,
Deal,1997).
К. Діммок і А.Волкер виділяють 8 елементів, які визначають освітнє лідерство:
співпраця та партнерство; мотивація; планування; прийняття рішень; взаємодія;
вирішення конфліктів; оцінка; професійний розвиток і розвиток співробітників.
Автори вважають ці елементи ключовими елементами розподіленого лідерства
(Dimmock, Walker, 2002).
Концепції лідерства включають ті, які відносяться до лідерських умінь і
компетенцій, і ті, які підкреслюють ситуаційні фактори. Наприклад, англійські
національні стандарти для директорів (TTA) визначають набір лідерських і
управлінських умінь і компетенцій для шкільних лідерів, які складаються з 5 частин:
1. Основна мета діяльності директора - забезпечити професійне лідерство для
шкіл, яке сприяє успіху і поліпшенню, забезпечує високу якість навчання для всіх і
покращує стандарти навчання і досягнень.
2. Ключові результати діяльності директорів розглядаються у відповідності до
успіхів школи, учнів, вчителів, батьків, начальства.
3. Професійні знання і розуміння відносяться до всіх шкіл, проте деякі аспекти
будуть відрізнятися в залежності від специфіки навчального закладу.
4. Уміння і атрибути, які поділені на 5 категорій: лідерство, прийняття рішень,
спілкування, самоврядування та атрибути.
5. Основна сфера діяльності керівництва: стратегічне планування і розвиток
школи, викладання і навчання, управління співробітниками, ефективне використання
ресурсів і робота з колегами, підзвітність.
На основі вищевикладеного можемо констатувати, що освітнє лідерство –
здатність активізувати людей освітньої установи, вміння показати приклад для
наслідування і впливати на людей для досягнення цілей організації. Тому фахівець з
менеджменту освіти – це особистість, яка володіє такими рисами характеру як
енергійність, здатність і наполегливість у досягненні цілей, чесність і правдивість,
відкритість і прямолінійність у відносинах з іншими, впевненість у своїх здібностях;
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умотивований до лідерства, що виражається у прагненні до впливу на інших, до
застосування

влади, яка має сформовані установки на великі завдання,

характеризується оптимізмом з приводу подолання перешкод в їх досягненні; є
емоційно зрілим керівником, який здатний до збереження спокою і холоднокровності
в стресових ситуаціях, має реальне уявлення про власні сильні і слабкі сторони, у
якого відсутній егоцентризм та наявне адекватне сприйняття критики.
Кожен будує спілкування, виходячи з особливостей всіх своїх партнерів
(Жмалев,1994, с. 454; Маклаков, 2016,с. 583), для яких важливими є уміння
забезпечувати діалог (володіння стратегією і тактикою переконання, що є основною
стадією ділової комунікації, в якій відбувається протиборство думок, проявляються
особистісні якості партнерів, взаємно оцінюються сильні і слабкі сторони
співрозмовників, здатність критично перевіряти положення і факти, викладені
співрозмовниками; пом’якшення протиріч, що намітилися до діалогу, тощо);
формування діалогової комунікації (Фишер, 2006 с. 158), суть якої полягає у вимозі
вирішувати проблеми, виходячи із суті справи, а не позицій партнерів по
спілкуванню. Партнери намагаються знайти взаємну вигоду там, де це можливо
(Щокіна, 2002, с. 250) діалог або ж переговори повинні привести до такої угоди, яка
б максимально задовольняла інтереси кожної сторони, справедливо регулювала
суперечності, була довгостроковою і враховувала інтереси суспільства; стосунки між
сторонами повинні покращитися чи, щонайменше, не зіпсуватися.
Акцентуємо увагу, що в професійній діяльності фахівця з менеджменту освіти
особливого значення набуває установка особистості як неусвідомлюваний
особистісний стан готовності до певної діяльності, за допомогою якої може бути
здійснена та чи інша потреба (за Д. Узнадзе) (Узнадзе, URL).
Вітчизняні (Жмалев, 1994, с. 454; Коломінський, 2000, с. 176; Маклаков, 2016, с.
583) і європейські (Борота, Котіч, Гозян, Зеня, Новак-Луканович, Жудіч, Нівес,
Варга (Social Cohesion in Education, 2011; Novak-Lukanovič, Zudič, Nives, Varga,
URL) дослідники розрізняють три типи установки на сприйняття іншої людини:
1) позитивна установка спонукає переоцінювати позитивні якості і ігнорувати
слабкі якості людини, тобто людині надається великий аванс, який проявляється в
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неусвідомленій довірливості;
2) негативна установка призводить до того, що сприймаються тільки негативні
якості іншої людини, висловлюючи до неї недовірливість, підозрілість;
3) адекватна установка пов’язана з розумінням того, що у кожної людини є як
переваги, так і недоліки, головне – як вони збалансовані і як оцінюються іншою
людиною.
Наявність установок розглядається як неусвідомлене сприймання і оцінювання
якості інших людей. Ці установки лежать в основі типових спотворень уявлення
про іншу людину, що в менеджерській діяльності може впливати на адекватність
прийняття рішень, і відповідно ефективність діяльності.
Як особливий вид соціальної установки виділяють явища атракції, конформізму
та колективізму:
1) атракція – вид соціальної установки на іншу людину, в якої переважає
емоційний компонент привабливості даної людини для інших. На прояв атракції
впливають такі обставини, як схожість характеристик партнерів по спілкуванню,
близькість, частота зустрічей, взаємодопомога, на основі яких виникають позитивні
емоційні відносини (Маклаков, 2016, с. 583);
2) конформізм – це усвідомлене або неусвідомлене підпорядкування особистості
впливу групи, в яку вона включена;
3) колективізм – це свідома солідарність особистості з традиціями і вимогами
групи.
Застосування методів і прийоми реалізації управлінської дії в освітньому
менеджменті полягають у врахуванні психологічної основи ділової взаємодії та
застосуванні адекватних методів переконання, «формування поглядів, відносин,
мотивів, почуттів, вольових й інтелектуальних якостей, знань, умінь, навичок,
установок особистості на визначену поведінку», що є основою готовності до
управлінської діяльності (Аксeнова, 2001, с. 11).
Враховуючи викладене вище, можемо говорити про те, що успішне виконання
менеджерської діяльності можливе за умови стимулювання творчого підходу до
вирішення освітніх завдань, прагнення до новаторської діяльності та визнання
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суспільства. Для підвищення ефективності управлінської діяльності особливо
значущими є особливості прояву комунікативного та психологічного потенціалу
особистості, виявлення його структурних компонентів; врахування взаємозв’язку
рівня потреби у діловій взаємодії та соціальнопсихологічних аспектів управління в
оптимізації управлінської діяльності в освітній установі. Це така організація
освітньовиховної діяльності педагога, при якій їхні вихованці стають справжніми
особистостями й індивідуальностями.
Зупинимося більш детально на особистісному підході у професійній діяльності
менеджера освіти. Особистість сьогодні розглядається як сконструйована сутність,
яка змінюється під впливом численних життєвих контекстів, різноманітних
дискурсивних практик. Вважається, що не завжди можна встановити, де
закінчується конструювання і починаються інтерпретація та тлумачення ситуацій,
мотивацій, дій, післядій, цінностей, змістів, і зворотно – де закінчується
інтерпретація і починається самоконструювання (Рибалка, 2003; Юнг,1994).
У зарубіжній науковій думці на початку ХХІ ст. (словацький дослідник Я.
Новотний (Novotný, 2014, c. 10), чеські дослідники П. Річан (Říčan, 2010), В. Смекал
(Smékal, 2004, Smékal, URL), болгарські – Д. Каменова (Каменова, 2011),
словенський – професор Я. Мусек (Musek, 2004) та ін.) в усвідомленні сутності
особистості спостерігається переміщення фокусу з структури на позаструктурні
феномени, що утворюють її зворотний бік і не підпорядковуються їй. Вважається,
що суттєвою ознакою позаструктурних утворень є їх неподільність, неможливість
розчленування, а отже, перетворення у штучні структури, наприклад, такі
позаструктурні утворення, як бажання, афект, жест, соматичне тіло, історія, хаос
тощо.

У

такій

неоднозначній

реальності

постмодерна

особистість

стає

ситуативною, ірраціональною, еклектичною (Титаренко, 2009, с. 85).
У контексті професійної підготовки актуальною є позиція українського психолога
В. Рибалки, який розглядає особистісний підхід у професійній підготовці як
науковий принцип, що забезпечує розуміння, пізнання, розвиток та самореалізацію
особистості. За визначенням В. Рибалки, особистість – це суб’єкт свiдомої
продуктивної дiяльностi та суспiльної поведiнки, індивід iз соцiально зумовленою та
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індивідуально своєpiдною системою психiчних властивостей, що фоpмується i
виявляється у дiяльностi, спiлкуваннi та опосеpедковує, регулює взаємодiю людини з
навколишнім свiтом (Рибалка, 2003, с. 58). Ретельний аналіз існуючих підходів до
розвитку

особистості

(індивідуальнопсихологічний,

соціальнопсихологічний,

віковий та діяльнісний, системнопсихологічний) переконав дослідника у тому, що
між даними підходами існує тісний взаємозв’язок, а «...особистісний підхід може
виконати об’єднуючу роль по відношенню до розглянутих підходів» (Рибалка, 2003,
с. 44).
Основою для визначення управління в освіті є знання в контексті того, що кожна
організація складається з двох взаємопов’язаних особистісних систем: керівника
(менеджера) та тих, ким управляє керівник (менеджер) (Щокіна, 2002).
В умовах особистісноорієнтованої професійної підготовки студент спрямований
переважно на себе і свої можливості, що визначаються його внутрішнім потенціалом.
А. Маслоу зазначав, що особистісноорієнтоване професійне навчання з опорою на
внутрішній потенціал особистості, на розвиток самоактуалізації і самоконтролю
забезпечуватиме самореалізацію і саморозвиток студента, творче здобування знань
і формування якостей особистості. Цілеспрямована самоактуалізація і самореалізація
особистості створює найбільш оптимальні умови ефективності навчання (Маслоу,
1999, с. 425). У дослідженнях Г. Костюка, Ф. Іващенка, Т. Кудрявцева, В. Моляко,
В. Рибалки (Рибалка, 2003) зазначається, що особистісноорієнтована професійна
підготовка забезпечує розуміння, пізнання, розвиток та самореалізацію особистості.
Мета, яку реалізує особистісноорієнтована навчальновиховна модель, – розвиток
особистості здобувача освіти з урахуванням його можливостей і схильностей.
На думку К. Платонова, Л. Божович, особистістю слід вважати людину, яка
досягла певного рівня психічного розвитку, який характеризується тим, що у процесі
самопізнання людина починає сприймати та переживати саму себе. Необхідною
характеристикою особистості є її активність, що проявляється у здатності свідомо
впливати на оточуючу дійсність, змінювати її у власних цілях, а також змінюватися
самій заради досягнення поставленої мети. У цій моделі особистості психічні
процеси та функції, особистісні якості та властивості представлені у вигляді певної
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структури, центром якої є мотиваційна сфера. На думку К. Платонова, тільки через
особистість ми можемо пізнати дитину, вивчити кожну окрему психічну властивість
індивіда як особистості в цілому (Платонов, 1969, с. 300).
Враховуючи вищевикладене, можемо констатувати, що основною метою
особистісноорієнтованої професійної підготовки є формування особистості діяча –
особистості, яка спроможна змінювати на краще себе та інших, аналізувати та
оцінювати наслідки цих змін; створювати у професійній діяльності певні інновації
(наприклад, у професійній діяльності практичного психолога: авторські корекційні
програми, діагностичні методики, завдання розвивального характеру тощо),
доводити цінність створеного професійній громадськості.
Таким чином, можна виділити основні психологічні принципи підготовки
майбутніх фахівців з менеджменту освіти, а саме: принцип розвитку особистості
студента, принцип усвідомлення процесу професійного навчання,принцип опори на
суб’єктивний досвід,принцип безумовного прийняття та поваги особистості
студента.
Принцип розвитку особистості студента є основним, базисним з огляду на те,
що об’єктом професійної діяльності фахівця з менеджменту освіти є насамперед
особистість. Розвиток особистості майбутнього фахівця з менеджменту освіти має
відбуватися протягом всього навчання (Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za
poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole, URL ).
Принцип усвідомлення професійного

навчання

реалізується

у процесі

усвідомлення та рефлексії матеріалу на лекційних заняттях та під час виконання
індивідуальних та групових вправ на практичних заняттях. Наприклад, ефективними
для реалізації даного принципу є завдання, які подаються студентам на початку
заняття: сформулювати свої очікування, які будуть детально проаналізовані
наприкінці заняття. Важливим елементом при навчанні консультуванню є
організація самостійного осмислення студентами отриманого в процесі занять
досвіду із застосуванням, наприклад, щоденника або нотаток (Juriševič, 2020,117–
120).
Принцип опори на суб’єктивний досвід реалізується

завдяки застосуванню в
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процесі викладання професійно спрямованих управлінських, педагогічних та
психологічних дисциплін дискусій, інтерпретацій, узагальнень тощо. На практичних
заняттях відпрацьовуються «Яповідомлення», коли кожен студент бере на себе
відповідальність за свої почуття та усвідомлює їх, наприклад: на практичних
заняттях з вирішення соціальноекономічних проблем обговорюються лише реально
існуючі життєві проблеми студентів. Таким чином, студенти отримують досвід
довіри до людей, ідентифікації себе з іншим, прийняття та співпереживання (Průcha,
1997).
Принцип безумовного прийняття та поваги особистості студента, реалізація
якого забезпечує студентам успішність та безпечність майбутньої професійної
діяльності. Безумовне прийняття та повага особистості в менеджерській діяльності –
основний принцип управлінської дії. Тому саме такими мають бути відносини
викладача та студента. Поважаючи студентів, викладач транслює цей принцип, вчить
таким чином поважати себе та інших (Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za
poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole, URL ).
Серед психологічних принципів, що стосуються діяльності людини в соціальному
середовищі та великою мірою визначають соціально-психологічний портрет
майбутнього менеджера освіти, важливо,на нашу думку, акцентувати увагу на тих,
що впливають на взаємодію індивідуальних і групових соціальних суб’єктів,
зокрема: принцип поваги до партнера (тобто до суб’єкта, з яким здійснюється
гуманістично орієнтована взаємодія), а також і до самого себе, до сутнісних якостей
суб’єктів, які взаємодіють, до їх честі та гідності; принцип орієнтації на найвищі
(реальні та потенційні) досягнення партнера (і свої власні), на позитивну
перспективу, що відкривається, ідея якого полягає в тому, щоб при сприйманні
наукових і методологічних позицій, відмінних від своєї, зосереджуватися передусім
на їх позитивному потенціалі, на можливості їх конструктивного розвитку і сприяти
такому розвитку цих позицій (а заодно і своєї власної) засобами діалогу; принцип
толерантності, що запобігає догматичній абсолютизації одних позицій, поглядів,
форм поведінки і огульного заперечення інших, презумпцію прийнятності; принцип
діалогізму, суть якого – у доповненні толерантності заохоченням розгортання між
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носіями різних позицій діалогів, трактованих як процеси змістовної взаємодії, здатні
привести до нових, творчих рішень; принцип медіаційної розробки змістів,
обстоюваних учасниками діалогу; принцип подолання складності у побудові
моделей професійної підготовки, притаманної об’єктам людинознавства, полягає в їх
представленні у вигляді систем. Системні репрезентації виступають при цьому як
медіатори взаємодії природничонаукової та гуманітарної традицій у людинознавстві
(Особистість у розвитку, 2015, c. 61–67).
Європейські дослідники (К. Лішкова (С. Liškova.), М. Седлак (М. Sedlák) (Sedlák,
Liškova, 2015), М. Ваверчакова (М. Vavercakova) (Vaverčáková,

Hromková, 2018)

визначають основні цілі підготовки фахівців менеджменту освіти:
–

підготовка менеджерів освіти та кандидатів на керівні посади на основі

розуміння та знання принципів, методів і процедур управління та можливостей
використання їх на практиці;
–

визначення

науковоаналітичного

обґрунтування

конкретних

напрямів

розвитку освітньої сфери та визначення стратегічного планування системи
управління у цій сфері.
Оскільки людські ресурси приводять в рух інші ресурси і визначають можливості їх
використання, то саме вони для організації є найбільш цінним і найдорожчим
ресурсом, а управління людськими ресурсами є найважливішим напрямком усього
управління. Щодо формування особистості фахівця з менеджменту освіти, то, на
нашу думку, заслуговують на увагу різні концепції, які спрямовані на визначення ролі
особистості в системі управління людськими ресурсами.
Концепція управління людськими ресурсами розвивалася в теорії і на практиці з
1980х років ХХ ст. Представники цієї школи популяризували управління людськими
ресурсами як стратегічний і внутрішньопов’язаний управлінський підхід до
управління людьми і досягнення їхньої відданості та зобов’язання в інтересах
організації (Graz Declaration, 2003). На думку М. Армстронга (Armstrong, 2002),
управління людськими ресурсами є «стратегічно логічним, продуманим підходом до
управління найбільш цінним активом організацій, i в ній працюють люди, які як
особистості і як колективи сприяють досягненню його цілей».
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Словацькі

дослідники

А. Каханякова,

К. Стахова,

З. Стахо

(Kachaňáková,

Stachová,Stacho, 2013) зазначають, що «управління людськими ресурсами є найбільш
поширеним

явищем»

і визначають його як діяльність, яка зосереджена

на

співробітниках – «людські ресурси та інші сфери управління створюють
синергетичний ефект – досягнення цілей як співробітників, так і бізнесу загалом».
Узагальнення наукових підходів і досліджень (Кузикова, 2012; Моргун, 1992) з
проблем розвитку особистості дає підстави сформулювати наступне визначення
особистості: особистість – це людина, що активно опановує і свідомо перетворює
природу, суспільство і власну індивідуальність, внутрішній світ якої має унікальне
динамічне співвідношення просторовочасових орієнтацій, потребнісновольових
переживань, змістовних спрямованостей, рівнів опанування досвіду і форм реалізації
діяльності.
3.3. Міжнародні стратегії модернізації освіти та їх вплив на підготовку
фахівців з освітнього менеджменту в європейській системі вищої освіти
Формування європейського освітнього простору є віддзеркаленням глобальних
інтеграційних процесів, що набуло стратегічного напряму діяльності ЄС,
спрямованого на перетворення Європи в регіон з високоякісною освітою. Українське
суспільство свідомо обрало курс на європейську інтеграцію, що зумовлює
необхідність інтенсивних змін в політичному, економічному й соціальному житті
нашої держави, а головне – вимагає активних реформацій у вітчизняній освітній
галузі, спрямованих на досягнення рівня кращих світових стандартів (В. Андрущенко
(Андрущенко, 2009), В. Геєць, В. Семиноженко (Геєць, Семиноженко, 2006),
М. Згуровський

(Згуровський, 2008), С. Клепко (Клепко, 2006), В. Кремень

(Кремень, 2003; 2009), В. Огнев’юк (Огнев’юк, 2010 ) та ін.
До проблем законодавчого забезпечення розвитку освітньої галузі зверталися
вітчизняні і зарубіжні дослідники, розглядаючи його з різних аспектів, зокрема:
філософського (Л. Белл (L. Bell), В. Кремень Г. Стівенсон (H. Stevenson), М. Яцейко
та ін.), державного управління (Т. Боголіб, В. Крижко, О. Куклін, В. Огаренко,
І. Приходько, Л. Пшенична, С. Шевченко та ін.), педагогічного

(Г. Єльникова,
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В. Луговий, А. Лук (A. Luke), Л. Лук’янова, О. Матвієнко, Н. Ничкало, В. Олійник,
Я. Пруха (J. Pruha), Л. Пуховська, А. Сайті (А. Saiti), Т. Сорочан та ін.); юридичного
(М. Монастирська, Л. Наливайко, І. Фрумін та ін.).
З метою визначення стратегічних завдань підготовки фахівців з менеджменту
освіти звернемося до основних стратегічних документів, які є директивними у
визначенні цілей і напрямів модернізації освіти в європейській вищій школі.
Значної уваги проблемі розвитку освіти в європейському контексті приділяли
міжнародні організації. Європейською комісією у березні 2010 р. прийнято стратегію
економічного розвитку на найближчі 10 років – «Європа2020: стратегія розумного,
стійкого та всеосяжного зростання» (далі – Стратегія «Європа2020»), що орієнтує
європейське суспільство на новий тип гуманістичноінноваційної освіти, її
конкретності у світовому і економічному просторах, виховання покоління молоді,
яке буде захищеним і мобільним на ринку праці. Наголосимо, що у новій
європейській стратегії економічного розвитку «Європа2020» визначено п’ять
стратегічних цілей розбудови ЄС на вказаний період: підвищення зайнятості;
розвиток наукових і науково-дослідних розробок; проблема зміни клімату/енергії;
підвищення рівня освіти; подолання бідності та соціальної ізоляції.
Серед багатьох чинників зміцнення економіки обґрунтовуються три важливих, що
безпосередньо пов’язані з розвитком освітнього простору:
-

розумне зростання: розвиток економіки, заснованої на знаннях та інноваціях;

-

стійке

зростання:

створення

економіки,

заснованої

на

доцільному

використанні ресурсів, екології та конкуренції;
-

всеохоплююче зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості населення,

досягнення соціальної та територіальної згоди.
У зв’язку з цим були визначені такі головні цілі: 75% населення у віці від 20 до 64
років повинні бути працевлаштовані; 3% ВВП ЄС має бути інвестовано в наукові
дослідження; не менше 40% молоді повинна мати вищу освіту; скорочення кількості
людей, що знаходяться в небезпеці опинитися за межею бідності (Europe 2020.
Strategy for smart, sustainable and inclusive growth).
Задля уможливлення адаптації Стратегії «Європа2020» до своєї конкретної
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ситуації Європейська Комісія пропонує державам трансформувати цілі ЄС у свої
національні стратегії. Цілі відображають основну суть розумного, стійкого і
всеосяжного зростання, але вони не є вичерпними. ЄС ставить перед собою значну
кількість завдань щодо виконання Стратегії «Європа2020».
Варто звернути увагу на

напрями, які можуть бути

орієнтиром змістового

наповнення освітніх програм у підготовці фахівців з менеджменту освіти.
Для ефективного розвитку й досягнення поставлених цілей ЄС визначено сім
пріоритетних напрямів діяльності: «Інноваційний Союз»,«Рух Молоді», «Розвиток
цифрових технологій в Європі»,«Доцільне використання ресурсів в Європі»,
«Індустріальна політика, спрямована на глобалізацію»,»Розвиток нових здібностей і
збільшення кількості робочих місць»,«Європейська політика проти бідності»
(Europe 2020. Strategy for smart, sustainable and inclusive growth).
У контексті нашого дослідження актуальним є чинник «Розумне зростання:
економіка, заснована на знаннях та інноваціях», в якому визначено, що розумне
зростання ЄС означає посилення взаємодії наукових знань, досліджень та інновацій з
економічним ростом і розвитком ЄС; підвищення якості освіти і якості проведення
досліджень, підтримку поширення інноваційних технологій і знань у країнах ЄС,
гарантування доступу до інформації і комунікаційних технологій, а також гарантію
використання інноваційних технологій для досягнення глобальних соціальних цілей.
Реалізація таких завдань уможливлює покращення освітнього процесу, сприятиме
розвитку економічних і соціальних змін у європейському суспільстві. Всі завдання
реалізовуються на рівні Європейського Союзу, національному, регіональному та
місцевих рівнях на основі принципів проектування, планування та контролінгу.
Звернемо увагу на завдання в галузі освіти і науки за окремими напрямами
європейської стратегії економічного розвитку «Європа2020: стратегія розумного,
стійкого і всеосяжного зростання». Завданням напряму «Інноваційний Союз» є
спрямування досліджень, розробок та інновацій на вирішення сучасних проблем
суспільства (зміна клімату, доцільне використання енергії та ресурсів, демографічні
проблеми та проблеми охорони здоров’я).
На рівні Європейської Комісії реалізація цілей і завдань здійснюється в наступних

230

напрямах: створення Європейського простору для досліджень та інновацій,
доцільного використання ресурсів, здоров’я, виробництва екологічно чистих
продуктів,

управління

земельними

ресурсами,

посилення

співпраці

із

державамичленами та регіонами ЄС; покращення умов для бізнесу та інновацій
(збільшення можливості використання захисту інтелектуальної власності малими і
середніми підприємствами, прискорення прийняття взаємопов’язаних стандартів);
посилення і розвиток політичних інструментів ЄС з метою підтримки розвитку та
інновацій (структурні фонди, фонди підтримки розвитку, рамкова програма з
дослідження та розробок), просування наукового партнерства і посилення взаємодії
освіти, бізнесу, досліджень та інновацій, підтримка нещодавно створених компаній з
розробки інноваційних технологій.
На національному рівні країн ЄС завданнями є: реформування національної та
регіональної системи досліджень, розробок та інновацій, впровадження спільного
створення програм і збільшення кооперації з іншими країнами ЄС з питань
фінансування, гарантування поширення технологій по всьому ЄС; гарантування
достатньої підтримки випускників наукових, економічних, математичних та
інженерних факультетів, удосконалення навчальних планів шкіл, університетів,
інститутів відповідно до принципів розвитку творчих здібностей, інновацій та
підприємництва; забезпечення пріоритету розвитку наукових знань, використовуючи
податкові важелі та інші фінансові інструменти для збільшення фінансування
досліджень, розробок та інновацій.
Завданням напряму «Рух молоді» є збільшення міжнародної привабливості
європейської вищої освіти та підвищення якості освіти на всіх рівнях в ЄС,
забезпечення працевлаштування молодих фахівців. На рівні ЄС реалізація цього
завдання буде здійснюватися у процесі впровадження і зміцнення програми свободи
пересування, навчання в університетах; здійснення модернізації вищої освіти
(навчальний план, фінансування і управління); навчання підприємництву через
програми мобільності студентів і викладачів; підтримка неформального навчання;
розробка і впровадження загальних принципів зайнятості молоді. На національному
рівні необхідне забезпечення: гарантій достатнього інвестування освіти на всіх
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рівнях; покращення ефективності відкритості і доступності освітніх систем на основі
створення національних кваліфікаційних стандартів; покращення умов на ринку
праці на основі прийняття керівних принципів, проведення консультацій, навчання.
Завданням «Плану розвитку цифрових технологій в Європі» є отримання стійкої
економіки і соціальних благ шляхом створення спільного цифрового ринку ЄС,
заснованого на високошвидкісному Інтернеті, забезпечення збільшення швидкості
користування Інтернетом до 2020 року, збільшення на 50% і більше кількості
приватних осіб, підключених до Інтернету зі швидкістю більше 100 Мбіт/с. На рівні
ЄС Європейська Комісія буде працювати в наступних напрямах: забезпечення
стабільної законодавчої бази; поширення доступу до Інтернету серед громадян ЄС.
На національному рівні в країнах ЄС реалізація таких завдань буде здійснюватися за
напрямами: розробка стратегії розвитку високошвидкісного Інтернету, цільове
фінансування,

включаючи

фінансування

структурними

фондами;

розробка

законодавчої бази; просування, розміщення і використання сучасних мережевих
сервісів (електронний уряд, охорона здоров’я «онлайн», «розумний дім»). Стійке
зростання – просування ідеї більш доцільного використання природних ресурсів,
поліпшення екологічної обстановки та конкурентоспроможності в економіці.
Завданнями напряму «Доцільне використання ресурсів у Європі» на рівні ЄС є:
мобілізація фінансових важелів як складової інвестиційної політики; закінчення
побудови єдиного енергетичного ринку і введення в дію стратегічного плану
використання енергетичних ресурсів, який будується на ідеї використання
відновлюваної енергії; схвалення і впровадження планів щодо доцільного
використання енергії. На національному рівні за даним напрямом завданнями є:
поетапне скорочення використання шкідливих для навколишнього середовища
речовин за допомогою скорочення субсидій на шкідливі виробництва; впровадження
проектів інфраструктурних змін.
Освітні завдання напряму «Індустріальна політика, спрямована на глобалізацію»
повинні реалізовуватися в здійсненні наміру працювати із зацікавленими сторонами
для розробки загальних принципів сучасної індустріальної політики, підтримки
підприємців, щоб направити і допомогти промисловості успішно перенести
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передбачувані проблеми і зміни. Важливими для розвитку освіти і науки є розробка
індустріальної політики, яка створить сприятливі умови для підтримки і розвитку
сильної, конкурентоспроможної і різноманітної промислової основи в Європі;
розробка заходів підтримки індустріальної політики (розумне регулювання, сучасний
підхід до державних закупівель, правила конкуренції та стандартизації); підтримка
інтернаціоналізації середніх і малих підприємств; підтримка використання
технологічних і виробничих методів, що знижують рівень споживання енергії;
посилення конкуренції в економіці ЄС тощо

(Europe 2020. Strategy for smart,

sustainable and inclusive growth, 2010).
Окрім того, державамчленам ЄС і регіонам пропонується розробити комплексні
дослідження й інноваційні стратегії. Ці пріоритети мають забезпечити вирішення
п’яти важливих завдань: а) зосередження кожної країни на завданнях і потребах в
інноваціях та розвитку, заснованими на знаннях; б) спрямованість на стимулювання
інвестицій приватного сектору у сферу досліджень і технологічного розвитку; в)
базування на конкурентних перевагах регіону кожної країни з орієнтацією на їх
підвищення; г) поліпшення доступу зацікавлених сторін до участі та підтримки
інновацій та експериментів; д) базування на фактичних даних, використання
моніторингових показників (Домбровська, 2011; Європейські підходи до оцінки
якості освіти…).
Таким чином, положення стратегічного документа «Європа2020» засвідчують, що
визначальним чинником людського розвитку у глобалізованому світі стали освіта і
наука. Сьогодні вони є безальтернативним засобом національного самоутвердження
та інноваційного розвитку. Накопичений у ЄС досвід економічного розвитку та
реалізації освітніх програм є вельми перспективним для творчого використання в
українській практиці.
Стратегічною метою національної політики країн ЄС у сфері освіти на початку
ХХІ ст. стають проблеми цілеспрямованого впливу на умови й передумови реалізації
норм права, фокусування переваг модернізаційних освітніх заходів у період
трансформації, удосконалення всієї системи освіти та механізму реалізації
конституційного права на освіту.
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На підставі аналізу наукових і документальних джерел (Высшее образование в
XXI в, 1998; Меморандум непрерывного образования Европейского Союза, 2000;
Europe 2020; Luke, 2006; Petrova, 2015; Saiti, 2003) нами виокремлено напрями, які у
найбільшому ступені впливають на процес підготовки фахівців з менеджменту
освіти в європейській освіті: спрямування на методологічне забезпечення діяльності
в рамках європейської освіти; стандартизація змісту освіти, ліцензування,
атестація та акредитація навчальних закладів, визнання кваліфікацій на рівні вищої
освіти;

удосконалення

системи

управління

освітою,

децентралізація

і

диверсифікація в освіті.
Розкриємо кожний з них більш детально.
1.

Спрямування

на

методологічне

забезпечення

діяльності

в

рамках

європейської освіти.До цієї групи відносимо такі основні документи ЮНЕСКО, як
«Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти», «Рекомендації про
розвиток освіти дорослих» (1976),
«Всесвітня декларація про вищу освіту для ХХІ століття» та інші. Всі документи
ЮНЕСКО ґрунтуються на принципах і нормах, закріплених Статутом ООН,
Загальною декларацією прав людини, іншими документами ООН, і містять конкретні
нормативні положення, які регулюють освітні відносини будьякої окремої, відносно
самостійної сфери освіти, а також закріплюють дієві механізми, покликані
забезпечити реалізацію цих положень в конкретних відносинах.
«Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти» (1960) (Конвенція про
боротьбу з дискримінацією в галузі освіти…) виступає найважливішим правовим
засобом проти будьяких дій держави та її органів, здійснюваних в таких цілях, як:
обмеження освіти для будьякої групи осіб з нижчим рівнем освіти або закриття для
конкретної особи чи певної соціальної групи доступу до освіти будьякого ступеня
або типу.
«Декларація

принципів

толерантності»

(1995)

(Декларація

принципів

толерантності), згідно з якою толерантність розглядається як повага, прийняття і
правильне розуміння багатства різноманітності культур нашого світу, наших форм
самовираження і способів проявів людської індивідуальності. Їй сприяють знання,
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відкритість, спілкування і свобода думки, совість і переконання; гармонія в
багатоманітності, моральний обов’язок та сформована політична і правова потреба;
доброчинність, яка робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури
війни культурою миру; активне ставлення, що формується на базі визнання
універсальних прав і основних свобод людини; впровадження толерантності означає:
кожна людина вільна дотримуватися своїх переконань і визнає таке ж право за
іншими; погляди однієї людини не можуть бути нав’язані іншим.
Уже на початку ХХІ ст. «Типовий національний закон про розвиток
толерантності» (2012) юридично регламентує правові відносини у сфері
толерантності в країнах Європи

(Типовий національний закон про розвиток

толерантності). Закон регламентує діяльність, зокрема і в освітній галузі, в дусі
толерантності в суспільстві без ослаблення зв’язків, які формують суспільство як
єдине ціле, виховання толерантності між різними общинами і групами, викорінення
злочинності на основі ненависті, осуд будьяких проявів нетерпимості, заснованих на
упередженнях, фанатизмі або забобонах, прийняття конкретних заходів для боротьби
з нетерпимістю з метою викорінення расизму. Закон прописує основні принципи і
поняття толерантності, принципи взаємовідносин між різними соціальними групами,
в тому числі між мігрантами і корінним населенням, гарантує ряд демократичних
свобод, перераховує обов’язки, необхідні для виконання урядами європейських
країн, включаючи обов’язки в галузі освіти.
Практичний інтерес представляє «Всесвітня декларація про вищу освіту для ХХІ
століття: підходи і практичні заходи» (1998) (Высшее образование в XXI в, 1998).
Цей документ позитивно оцінює процес розвитку освіти в другій половині ХХ ст. і
визначає основні заходи, покликані зберегти і примножити успіхи освіти у новому
столітті. В документі наголошено на необхідності переходу

від

навчання,

орієнтованого на когнітивне засвоєння дисциплін, до навчання, спрямованого на
розвиток навичок і здібностей, пов’язаних з комунікацією, творчим і критичним
аналізом, незалежним мисленням і колективною працею в багатокультурному
контексті. У той же час, підкреслюється в Декларації, фахівець з вищою освітою
повинен не тільки бути професіоналом своєї справи, а й мати почуття соціальної
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відповідальності, бути активним членом сучасного громадянського суспільства і
сприяти утвердженню в ньому принципів рівноправності й справедливості.
Сам зміст Всесвітньої декларації про вищу освіту для XXI століття вказує на те,
що вона повинна стати основоположним документом для кожного працівника сфери
освіти, який бере участь в управлінні нею, прогнозуванні та визначенні стратегії
розвитку. Жоден нормативний та інший документ органів управління освітою або
освітніх установ не повинен прийматися без урахування положень і вимог цієї
Декларації, яка визначає логіку розвитку освітніх процесів в сучасному світі.
2. Стандартизація змісту освіти, ліцензування, атестація та акредитація
навчальних закладів визнання кваліфікацій, що відносяться до вищої освіти.
Пропозиція щодо розробки єдиної, спільної конвенції щодо удосконалення
європейських конвенцій про вищу освіту, а також Конвенції ЮНЕСКО про визнання
навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і вчених ступенів у державах регіону
Європи, було представлено на 16й сесії Постійної конференції з університетських
проблем та схвалено двадцять сьомою сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО.
Прийнята в Лісабоні Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
Європейському регіоні (1997)
основоположним

документом

(Конвенція про визнання кваліфікацій, 1997) є
правової

бази

міжнародного

освітнього

співробітництва більш ніж 50ти країн світу. Конвенція об’єднує найрізноманітніші
документи про освіту, які названі в ній «кваліфікаціями», – шкільні атестати і
дипломи про початкову професійну освіту, всі дипломи про повну загальну середню,
вищу і післявузівську професійну освіту, включаючи дипломи доктора наук;
академічні довідки про проходження періодів навчання. Двома найважливішими
інструментами в процедурі взаємного визнання документів про освіту, згаданими в
Конвенції, є Європейська система переведення кредитів (ECTS), що дозволяє
встановити єдину міжнародну систему кредитів, і Додаток до диплома, в якому
подається детальний опис кваліфікації, перелік навчальних дисциплін, отримані
оцінки та кредити.
Концепція нової моделі європейської освіти міститься у висновках Лісабонського
саміту щодо політики освіти ЄС, відображених в «Меморандумі безперервної освіти
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Європейського Союзу» (Меморандум непрерывного образования Европейского
Союза, 2000). У Меморандумі зазначається, що успішний перехід до економіки і
суспільства, заснованого на знаннях, повинен супроводжуватися процесом
безперервної освіти (навчання впродовж життя). Крім формальної освіти, що
завершується отриманням загальновизнаного диплома або атестата, навколо якого і
формується освітня політика будь-якої держави, в концепцію безперервної освіти
включені ще два види освітньої діяльності, а саме: неформальна освіта (як правило,
не супроводжується видачею документа державного зразка, здобувається в освітніх
установах або громадських організаціях, клубах

і гуртках, а також під час

індивідуальних занять з репетитором або тренером) й інформальна освіта. У рамках
даної концепції неформальний та інформальний види освіти включаються в
загальний процес навчання.
В основу забезпечення безперервної освіти покладено такі принципи: нові базові
знання та навички для всіх, що передбачає забезпечення загального безперервного
доступу до освіти з метою отримання і оновлення навичок, необхідних для
включеності в інформаційне суспільство (комп’ютерна грамотність, іноземні мови,
технологічна культура, підприємництво і соціальні навички – впевненість в собі,
відповідальність тощо); збільшення інвестицій в людські ресурси; інноваційні
методики викладання та навчання; нова система оцінювання здобутої освіти з
врахуванням всіх видів освіти: формальної, неформальної та інформальної; розвиток
наставництва і консультування.
У Меморандумі зазначено, що «якщо зараз освіта відіграє головну роль при
входженні людини в професійне середовище, то в майбутньому воно буде
вирішальним для її «включеності» в суспільство (socialinclusion)» (Меморандум
непрерывного образования Европейского Союза, 2000). Освіта може перетворитися з
права кожного громадянина ЄС в його обов’язок.
Для можливості оцінки отриманих знань і порівняння їх результатів в листопаді
2007 р. Рада міністрів з питань освіти, молоді та культури підтримала пропозицію
Комісії ЄС щодо заснування Європейської кваліфікаційної рамки (ЄКР) щодо
навчання впродовж усього життя, що передбачає впровадження Європейської
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кваліфікаційної рамки у формі порівняльної моделі, що складається з восьми рівнів
рекомендацій щодо вимірювання результатів освіти, які описують знання, вміння і
навички учня. Дані механізми повинні, з одного боку, уможливити, надання
найбільш точної оцінки фахівця на ринку праці, з іншого боку, надати можливість, а
в певних випадках – необхідність постійного вдосконалення своїх навичок та вмінь.
3. Удосконалення системи управління освітою, децентралізація і диверсифікація в
освіті. У контексті нашого дослідження актуальними є положення доповіді
«Автономія шкіл в Європі: політика та реалізація заходів», що оголошена Я. Фігелем,
комісаром з питань освіти, професійної підготовки, культури і молоді Європейської
комісії з питань освіти і культури у 2008 р., де визначено поняття та зміст шкільної
автономії, повноваження органів, які приймають рішення, сфери компетенції
повноважних осіб, роль і склад керівних органів управління в школі, моделі
відповідальності за прийняті рішення тощо. Шкільна автономія – практикується як
незалежність від загальної політики держави і поновлення децентралізації
/деконцентрації адміністративних повноважень в галузі освіти, яка повинна стає
об’єктивним або навіть основним принципом управління школою

і освітньої

політики в тому сенсі, що освітні установи повинні бути автономними, щоб
забезпечити свободу викладання з метою поліпшення якості освіти. У доповіді
визначені перспективи розвитку автономності освітніх установ, що полягає в
розробці концепцій,

їх впровадженні і особливо – ступеня політичної волі,

пов’язаної з ними, що є результатом взаємодії між різними системними чинниками
та обставинами: історія, географія та політичні структури (централізована держава
або, навпаки, федеративна система) – і політичні можливості, які спонукали уряди
проводити політику змін в школах (Autonomie škol v Evropě, 2008, c. 46–47).
У 2009 р. Генеральним директоратом з питань освіти і культури Європейської
Комісії оприлюднено документ «Адміністрування і управління у вищій освіті:
принципи, структура, фінансування і академічні працівники», в якому визначені
стратегічні пріоритети у фінансуванні, кадровій політиці щодо академічних
працівників, структура управління у сфері вищої освіти, моделі державного
фінансування освіти, питання щодо автономії у використанні доходів від оплати за
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освітні послуги, проблеми соціального партнерства в освіті тощо. Об’єднання та
асоціації університетів по всій Європі в контексті реформування управління в освіті
повинні вирішити цю проблему через організації програм підвищення кваліфікації
персоналу, академічних та інших співробітників, пропонуючи навчання, курси і
семінари з питань управління університетами.
З реформою інституційної структури управління освітніми закладами також
змінилася роль керівництва. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити баланс в
поділі повноважень всередині установи і, в першу чергу, відповідальність за всю
діяльність освітньої установи. Наукові навички, як і раніше, є основною вимогою
кваліфікації для займання посади керівника університету. В доповіді зазначається,
що для отримання додаткових кваліфікаційних навичок, щоб зайняти посаду
керівника освітньої установи, тепер необхідні знання щодо кадрової політики і
управлінської майстерності, оскільки наукова і педагогічна компетентність
працівника не гарантує, що це є лідер, дипломат і стратег (Správa a řízení vysokého
školství v Evropě,2009, c. 105 – 106).
«Нова європейська стратегія «Європа-2020»(2010) як стратегія розумного,
стійкого і всеосяжного зростання ЄС містить План з розвитку нових навичок і
збільшення кількості робочих місць (Europe 2020). Метою Плану є створення
необхідних умов для вдосконалення ринку праці щодо збільшення зайнятості та
гарантії стабільності суспільства. Стимулюючи європейців новими можливостями за
допомогою здобуття ними нових знань і набуття навичок, ЄС націлює майбутню
робочу силу на адаптацію до мінливих умов ринку праці, що приведе до зменшення
безробіття і зростання продуктивності діяльності працівників. На рівні ЄС
стратегічними завданнями визначені напрями: створення і адаптація законодавства,
яке буде відповідати принципам розумного регулювання, включаючи інструменти
трудового законодавства (робочий час, час відпочинку, призначення на посаду,
доведення інформації до працівників), а також новим ризикам, що виникають щодо
заподіяння шкоди здоров’ю та отримання травм на роботі; підтримка внутрішньої
європейської професійної мобільності з Європейського соціального фонду;
підтримка посилення кооперації між інститутами трудового ринку, в тому числі з
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державними

установами зайнятості державчленів

ЄС; посилення ступеня

соціального партнерства, підключення всіх можливих служб до розв’язання проблем
у сфері зайнятості; спрямування до розв’язання проблем кооперації у сфері освіти та
навчання.
Завдання державичлени ЄС на національному рівні має реалізовуватися:
впровадженням національних шляхів досягнення гнучкості й безпеки на ринку праці;
переглядом і регулярним відстеженням ефективності податкових та пільгових
систем; підтримкою нових форм балансу роботи і повсякденного життя; підтримкою
й відстеженням ефективності впровадження заходів соціального партнерства;
розробкою та впровадженням європейського рамкового рішення про кваліфікації за
допомогою встановлення національних стандартів кваліфікацій працівників;
налагодженням партнерства між сферами освіти/навчання і зайнятості, зокрема,
шляхом залучення соціального партнерства у плануванні освітніх заходів.
Міжнародні та європейські нормативноправові акти як частина національного
законодавства, а також резолюції, конвенції, які мають статус рекомендаційних
документів, значною мірою впливають на формування змісту підготовки фахівців з
менеджменту освіти в європейських країнах: визначаються методологічні орієнтири
щодо формування базових уявлень управління в освіті, забезпечуються правові
основи фундаментальних, гуманітарних та професійно орієнтованих дисциплін,
сприяють проектуванню і моделюванню стратегій розвитку освітньої галузі та
професійної

підготовки

з

урахуванням

соціальноекономічних,

політичних,

технологічних змін задля духовного й культурного розвитку суспільства. Для
української освіти важливими мають бути дотримання демократичних принципів у
сфері управління, усебічне забезпечення прав і свобод суб’єктів освітнього процесу,
врахування культурних особливостей усіх народів та особливостей підготовки
людини до життя у відкритому мультикультурному суспільстві, інтеграція
загальнонаціональної ідеї із загальноцивілізаційними духовними орієнтаціями.
На основі викладеного вище можна стверджувати, що для реалізації цілей
розвитку освітньої установи суспільство потребує фахівця високої культури,
здатного до рефлексії, до корекції власних дій і вчинків, здатного не тільки говорити,
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але й слухати, розуміти іншого. Все це пов’язано із духовністю, із пізнанням
цінностей особливого, іншого, з установкою на розуміння, з прагненням допомогти
кожному, захистити слабких.

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ
У розділі представлено результати аналізу теорії менеджменту освіти як
комплексу принципів, організаційних норм і технологічних прийомів управління
відносинами у сфері освіти, спрямованого на досягнення та реалізацію суспільнозначимих освітніх цілей.
Обґрунтовано філософію менеджменту освіти як цілісного багатоаспектного
феномену, комунікативного процесу, що забезпечує вирішення завдання розвитку
освітньої установи,

організації,

орієнтованої

освітніх

галузі

а також формування ефективної ринково

послуг,

який

забезпечує

виконання

певних

управлінських дій з розвитку освітніх систем і освітніх процесів (планування,
мотивація і контроль). Менеджмент освіти представлено як управління освітньою
організацією та наукове управління навчальними закладами, як «моделі управління
та дизайну школи»
Описано соціально-психологічний портрет фахівця з менеджменту освіти.
Зокрема описано його особистісні й професійні якості та особливості професійної
діяльності. Фахівець з менеджменту освіти – це особистість, яка володіє такими
рисами характеру як енергійність, здатність і наполегливість у досягненні цілей,
чесність і правдивість, відкритість і прямолінійність у відносинах з іншими,
впевненість у своїх здібностях; умотивований до лідерства, що виражається у
прагненні до впливу на інших, до застосування влади, яка має сформовані
установки на великі завдання, характеризується оптимізмом з приводу подолання
перешкод в їх досягненні; є емоційно зрілим керівником, який здатний до
збереження спокою і врівноваженості в стресових ситуаціях, має реальне уявлення
про власні сильні і слабкі сторони, у якого відсутній егоцентризм та наявне
адекватне сприйняття критики.
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Виявлено, що наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. в європейському освітньому
просторі актуальності набула проблема лідерства, яка безумовно стосується і
підготовки фахівців з менеджменту освіти. Такий підхід відображено в наукових
працях вчених досліджуваних та інших європейських країн (Чехії: Д. Дворжак,
М. Седлачек, Б. Лазарова, М. Пол, П. Матею, Й Стракова, А. Веселі; Болгарії:
Г. Петков, В. Георгиєва, В. Гюрова; Польщі: К. Гавронський, М. Кв’ятковського;
Великої Британії: П. Хейлітгер, К. Лайтвуд, Р. Хек та ін.)
Обґрунтовано принципи підготовки майбутніх фахівців з менеджменту освіти, а
саме: принцип розвитку особистості студента, принцип усвідомлення процесу
професійного навчання, принцип опори на суб’єктивний досвід, принцип
безумовного прийняття та поваги особистості студента, принцип поваги до
партнера, орієнтації на найвищі досягнення партнера, на позитивну перспективу;
принцип толерантності, принцип діалогізму, медіаційної розробки змістів та ін.
Констатовано, що для реалізації цілей щодо розвитку освітньої установи
суспільство потребує фахівця високої культури, здатного до рефлексії, корекції
власних дій і вчинків, здатного не тільки говорити, але й слухати, розуміти іншого.
Виявлено, що специфіка діяльності фахівця з менеджменту освіти спрямована на
залучення до загальнолюдської культури; коригування (регулювання) діяльності
особистості в соціумі; забезпечення ділової комунікації учасників освітнього
процесу; формування стратегій розвитку.
Визначено стратегічні завдання модернізації європейської освіти та їх вплив на
підготовку фахівців з освітнього менеджменту на початку ХХІ ст. За сучасних
умов провідні позиції серед інших посіли завдання, спрямовані на просування
наукового партнерства і посилення взаємодії освіти, бізнесу, досліджень та
інновацій, підтримка нещодавно створених компаній з розробки інноваційних
технологій; гарантування підтримки випускників задля розвитку творчих
здібностей, інновацій та підприємництва; забезпечення пріоритету розвитку
наукових знань; навчання підприємництву через програми мобільності студентів і
викладачів. До найбільш вагомих і таких, що потребують нагального вирішення,
слід віднести завдання щодо підтримки неформального навчання; розроблення і
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впровадження механізмів, що забезпечують зайнятість молоді, а також спрямовані
на стимулювання інвестицій приватного сектору у сферу досліджень і
технологічного розвитку; поліпшення доступу зацікавлених сторін до участі та
підтримки інноваційних досліджень.
Задля вирішення означених завдань необхідно удосконалити зміст підготовки
фахівців з менеджменту освіти в європейській освіті. У працях науковців знайшли
підтвердження, які є суголосними з нашими припущеннями, що у першу чергу слід
посилити методологічне забезпечення системи підготовки фахівців з менеджменту
в рамках європейської освіти. Окрім цього необхідно активізувати стандартизацію
змісту освіти, її ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів,
створити умови для визнання кваліфікацій на рівні вищої освіті; а також
удосконалити системи управління освітою, здійснивши їх децентралізацію і
диверсифікацію.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладені в таких публікаціях
автора: Товканець, 2015b; Товканець, 2016 b; Товканець, 2016e; Товканець, 2016j,
Товканець, 2018b; Товканець,2018e; Товканець, 2018m; Товканець 2019a.
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РОЗДІЛ 4
ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
У розділі представлено результати порівняльного аналізу систем підготовки
фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах, здійснено аналіз
структурування змісту і методів підготовки майбутніх менеджерів освітньої галузі у
центральноєвропейських країн, схарактеризовано освітні рівні і типи закладів освіти
з підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах

4.1.

Порівняльно-педагогічний

аналіз

систем

підготовки

фахівців

з

менеджменту освіти центральноєвропейських країн
Співставлення і порівняння систем підготовки фахівців з менеджменту освітиу
центральноєвропейських країнах вимагає виокремлення структурних компонентів
цих систем, за якими буде здійснюватися аналіз.
Вивчення наукових джерел з проблеми дослідження показало, що найбільш
вагомими компонентами систем професійної підготовки з менеджменту освіти у
досліджуваних країнах є: мета, соціальна місія, принципи, освітні рівні, типи
навчальних закладів, контроль і оцінювання якості вищої освіти, стратегії розвитку
і управління.
Дещо поглибимо опис кожного з них:
-

мета (цілепокладання) – теоретична модель майбутнього результату,

запроектоване бажане освітнє середовище, яке визначається і потребами соціуму, і
конкретної особистості, а також можливостями їх реалізації в умовах конкретного
освітнього процесу;
–

соціальна місія освіти – забезпечує зберігання, генерацію та трансляцію

культурного надбання суспільства, розвиток інтелектуального та культурного
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потенціалу нації, збереження традиційної іформування новоїсистеми цінностей,
менталітету особистості і суспільства, пристосування їх до нових умов буття;
–

принципи модернізації професійної підготовки – основні вихідні положення

системи підготовки фахівців з менеджменту освіти, особливості освітньої політики в
професійній освіті, що впливають на формування освітніх траєкторій;
–

освітні рівні– певні завершені етапи освіти, що характеризуються наявністю

освітніх програм, сукупністю компетентностей, які визначені стандартом освіти та
відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій;
–

типи навчальних закладів – організаційна структура освітньої установи, що на

постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою розвитку,
навчання, виховання, професійної підготовки, в якій створено умови для
самовдосконалення особистості.
–

контроль і оцінювання забезпечення якості вищої освіти – виявлення, вимір і

оцінювання результатів освітньої діяльності різних типів освітніх установ та
результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів; як процедура встановлення
стандартів (планових показників, нормативів тощо);
–

стратегії розвитку і управління– сукупність узагальнення дій, необхідних для

досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів.
Здійснимо порівняльний аналіз систем підготовки фахівців з менеджменту освіти
в центральноєвропейських країнах за визначеними компонентами (Рис. 4.1.).
Мета підготовки фахівців з менеджменту освіти у досліджуваних країнах
спрямована на формування професійних якостей фахівців з менеджменту освіти.
Водночас, кожна країна робить свій акцент у визначенні мети.
Так, у Болгарії такий акцент полягає у підвищенні якості болгарської освіти і
професійної підготовки шляхом забезпечення умов для професійного розвитку та
сприяння досягненню професійної стабільності, підвищення соціального статусу
педагогічних кадрів як ключового чинника, заснованому на знаннях (Bulgaria Higher
Education System. URL).
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Мета
професійної
підготовки

Стратегії
розвитку і
управління

Конроль і
оціювання
діяльності
закладів, з
підготовки
менеджменту
освіти

Соціальна місія
професійної
освіти
СИСТЕМА
професійної
підготовки
фахівців з
менеджменту
освіти у центральноєвропей
ських країнах
Принципи
модернізації
професійної
підготовки
Освітні рівні,
типи
навчальних
закладів з
менеджменту
освіти

Рис. 4.1. Структурні елементи системи професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах
Джерело: систематизовано автором

У Словаччині мета професійної підготовки більш чітко конкретизована і
полягає у забезпеченні підготовки фахівців з менеджменту освіти з урахуванням
вимог європейських і міжнародних стандартів до нових потреб та систем управління
освітніми установами, норм впровадження словацької професійної освіти у вищій
школі та підтримки розвитку безперервної освіти педагогів. Вона детермінується
модернізацією освітніх програм у відповідності до потреб ринку праці; впровадженні
завдань стратегії забезпечення якості як частини стратегічного управління освітою,
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формуванні інтересу до наукового дослідження з проблем розвитку людського
потенціалу на національному та європейському рівні з врахуванням реальності
місцевого, регіонального, національного та європейського життєвого простору
(Slovakia Overview Management and Other Education Staff, URL).
У Словенії цілями проголошуються забезпечення якості освіти на всіх рівнях
через підтримку оптимального фізичного і психологічного розвитку кожної
людини;забезпечення загальної освіти і знань, а також професійних навичок;
розвиток можливостей безперервного навчання і особистісного і професійного
розвитку; забезпечення рівних можливостей в освіті – незалежно від статі,
соціального і культурного походження, релігії, фізичного і психічного стану;
забезпечення підтримки та стимулів для осіб, які їх потребують, і для особливо
талановитих людей, щоб досягти успіху, співпраці між освітніми установами та
широким

співтовариством;

розвиток

здібностей

у

фахівців

до

життя

в

демократичному суспільстві (Slovenia. Other Education Staff or Staff Working in
Higher Education, URL).
У Чехії мета підготовки фахівців з менеджменту освіти спрямована на формування
професійної компетентності щодо виявлення, аналізу та реалізації управлінських
завдань освітньої установи, підвищення якості і ефективності освіти і навчання;
забезпечення методичної компетентності (здобуття нових знань чи удосконалення
навичок

і компетенцій

професійної

діяльності,

структурування

діяльності,

формулювання стратегій), соціальної компетентності (встановлення відносин,
зокрема толерантність у відносинах, активне слухання та виявлення поваги до
інших), особистісної компетентності (здатності до об’єктивної самооцінки,
саморефлексії, особистісної ініціативності, вміння брати на себе відповідальність);
підготовку до навчання впродовж життя; забезпечення реалізації майбутніми
фахівцями творчих можливостей і діяльності в процесі навчання; формування
базових знань щодо основних проблем світу (бідність, соціально-політична
нестабільність, зростання населення, голод, погане здоров’я та ін) (Národní strategie
globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015, URL).
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Узагальнюючи вищевикладене можна констатувати, що мета професійної
підготовки фахівців менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах має як
спільні риси,так і відмінності.
До спільних рис слід віднести: формування професійної компетентності

у

відповідності до вимог європейських і міжнародних стандартів до нових потреб та
систем управління освітніми установами, норм впровадження європейської
професійної освіти у вищій школі та підтримки розвитку безперервної освіти і
особистісного

і професійного

відповідності до

розвитку;

модернізація

освітніх програм

у

потреб ринку праці; підготовка до можливостей коригування

поведінки персоналу у відповідності до розвитку у майбутніх фахівців розуміння
глобальної відповідальності, культурної, етнічної та релігійної терпимості у
мультикультурному середовищі.
Водночас особливості у меті досліджуваного виду підготовки має кожна
країна, що представлені у табл. 4.1.
Таблиця 4. 1.
Зміст мети професійної освіти у сфері підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країнах
Країна

Визначені особливості мети
Забезпечення набуття базових основ і принципів людського знання;

Болгарія

формування загальнолюдських і національних цінностей, громадянської
відповідальності; сприяння справедливості та соціальній згуртованості.
Формування інтересу до наукового дослідження з метою вирішення

Словаччина

проблем

розвитку

людського

потенціалу

європейському рівні з урахуванням

на

національному

та

практичної реальності місцевого,

регіонального, національного та європейського життєвого простору
модернізації освітніх програм у відповідності до потреб ринку праці;
підтримки розвитку освіти дорослих і безперервної освіти педагогів.
Розвиток
Словенія

можливостей

безперервного

навчання

і

постійного

особистісного та професійного розвитку; забезпечення умов для особливо
талановитих людей; забезпечення співпраці між освітніми установами та
широким співтовариством, розвиток лідерства в освіті.
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Підготовка до можливостей коригування поведінки персоналу у
Чехія

відповідності до розвитку у майбутніх фахівців розуміння глобальної
відповідальності, культурної, етнічної та релігійної терпимості у
мультикультурному середовищі; формування професійної компетентності
щодо виявлення, аналізу та реалізації управлінських завдань освітньої
установи, підвищення якості і ефективності освіти і навчання.

Джерело: розробка автора

На початку ХХІ ст. особливо актуальним стає визначення соціальної місії вищої
освіти і професійної підготовки, зокрема підготовки фахівців з менеджменту освіти,
суть якої трактуємо як створення умов для досягнення в суспільстві більшої
справедливості і соціальної стабільності на основі рівноправності в отриманні освіти
та доступу до знань, формуванні творчості і розвитку інноваційного потенціалу
молодого покоління; створенні і примноженні людського капіталу країни, що
підвищує її конкурентоспроможність в глобальному співтоваристві. Актуальним у
цьому плані є підготовка професіоналів, відкритих до інновацій, готових до
«викликів» нового століття і здатних успішно адаптуватися в умовах глобалізації,
створення можливостей творчої самореалізації вчених, викладачів, інтелектуальними
зусиллями яких в університетах створюється позитивне освітнє середовище для
розвитку творчості і практично втілюється «зв’язок поколінь» (Современные
образовательные технологии, URL)
Визначення поняття «місія» є найбільш важливим етапом процесу стратегічного
цілепокладання для складних відкритих систем, зокрема і систем професійної
підготовки фахівців. Процес стратегічного цілепокладання є докладно вивченим в
межах теорії стратегічного управління, класиками якої є І. Ансофф, Б. Карлоф, Р.
Акофф, П. Друкер, А. Томпсон, А. Стрікленд.
Особливої уваги потребує реалізація визначення місії для систем, елементом яких
є людина, тобто систем з соціальноюскладовою. Так, на думку В. Маркової і
С. Кузнєцової, «місія – це відповідальне завдання, роль», що допомагає визначити, до
чого прагне організаційна структура, які її сутність, масштаби, перспективи, і
напрямки росту, відмінність від конкурентів (Маркова, Кузнєцова, 2002, с. 33).
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А. Томпсон і А. Стрікленд розуміють місію системи у її призначенні (Томпсон.,
Стрикленд, 1998, с. 15). Крім того, вони підкреслюють стимулюючий характер місії.,
оскільки відображає філософію відношення системи до зовнішнього середовища і
спосіб взаємодії з нею, сформований з урахуванням наявного в неї потенціалу.
Соціальна місія болгарської системи підготовки фахівців з менеджменту освіти
проголошується як спрямування на підготовку молодих людей до повноцінного та
активного життя в демократичному суспільстві в умовах ринкової економіки, в якій
основне завдання особистості полягає в умінні людини брати на себе
відповідальність за сучасне і майбутнє нації і людства загалом. Болгарська система
вищої освіти повинна забезпечити набуття базових основ і принципів людського
знання; формування загальнолюдських і національних цінностей, чеснот і культури.
Великого значення у цього процесі набуває формування поваги до інших, співчуття і
громадянської відповідальності, а також розвиток особистості та стимулювання
здібностей; здоровий спосіб життя; надання можливостей для задоволення потреб та
розвитку інтересів впродовж усього життя, що ведуть до саморозвитку.
Вища освіта в Словаччині має стати ключовим імпульсом словацьких реформ
щодо соціальної згуртованості, участі всіх партнерів і структур у створенні
конкурентоспроможного та динамічного суспільства, заснованого на знаннях,
узгодженні інтересів ринкової економіки, потреб ділової спільноти, ринку праці та
кар’єрних можливостей випускників, що забезпечить стабільну конкурентну та
інноваційну економіку регіонів. На основі вищевикладеного можна зробити
висновок, що підвищення якості життя та використання природного й людського
капіталу, інтегрований регіональний та територіальний розвиток, розширення
можливостей співпраці європейського і міжнародного співтовариства є потенціалом
словацьких освітніх установ.
Словенія соціальну місію професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти вбачає у забезпеченні оптимального розвитку особистості, незалежно від статі,
соціального або національного походження; вихованні в дусі взаємної терпимості;
підвищенні обізнаності про гендерну рівність, поваги до людської різноманітності і
взаємного співробітництва, навчанні для сталого розвитку та активної участі в
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суспільстві; сприянні навчання впродовж життя; активізації зусиль з просування
системи вищої освіти на національному рівні та забезпечення її порівнянності на
міжнародному рівні, гармонізації з європейськими освітніми стандартами на основі
прозорості і відповідальності ЗВО.
Чехія визначає

соціальну місію професійної підготовки як сприяння

справедливості, соціальній згуртованості та активній громадянськості; формування
усвідомленості зв’язку між поведінкою і способом життя людей та підготовкою до
можливостей коригування поведінки персоналу у відповідності до розвитку у
майбутніх фахівців розуміння глобальної відповідальності; виховання цінностей –
повага до себе та інших, почуття соціальної відповідальності, активний підхід до
навчання (Národní strategie globálního rozvojového vzděláván …2011 – 2015, URL).
Узагальнюючи викладене вище, можна констатувати, що соціальна місія
професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти у центральноєвропейських
країнах має подібні і відмінні риси.
Подібні ознаки соціальної місіі: формування компетенцій майбутніх фахівців з
менеджменту освіти, які забезпечуватимуть соціальну згуртованість, участь всіх
партнерів і структур у створенні конкурентоспроможного та динамічного
суспільства, розширення можливостей співпраці й інформування європейського і
міжнародного співтовариства

щодо потенціалу освітніх установ;

розвиток

компетенцій, необхідних для життя в демократичному суспільстві; професійну
підготовку молодих людей до повноцінного та активного життя в демократичному
суспільстві в умовах ринкової економіки, в якій основне завдання особистості
полягає в умінні людини брати на себе відповідальність за сучасне і майбутнє нації і
людства загалом. Особливості викладено у табл. 4.2.
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Таблиця 4.2
Соціальна місія професійної освіти у сфері підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах
Країна

Особливості
Формування загальнолюдських і національних цінностей, чеснот і культури;

Болгарія

повага до інших, співчуття і громадянської відповідальності.
Спрямування на соціальну згуртованість, участь у створенні конкуренто-

Словаччина

спроможного, динамічного суспільства, заснованого на знаннях, узгодження
інтересів ринкової економіки, потреб ділової спільноти, ринку праці та кар’єрних
можливостей випускників
Акцент на розвиток компетенцій, необхідних для життя в демократичному

Словенія

суспільстві; навчання для сталогорозвитку та активноїучасті в демократичному
суспільстві, зокремавідповідально ставлення до себе, інших людей, своєї й інших
культур, природного і соціального середовища
Сприяння

Чехія

справедливості,

соціальній

згуртованості,

активній

громадянськості; формування усвідомленості зв’язку між поведінкою і способом
життя людей та підготовкою до можливостей коригування поведінки персоналу
у відповідності до розвитку у майбутніх фахівців розуміння глобальної
відповідальності, культурної, етнічної та релігійної ідентичності.

Джерело: розробка автора

Щодо принципів професійної підготовки

фахівців з менеджменту освіти у

центральноєвропейських країнах варто підкреслити, що принцип як педагогічна
категорія є нормативним положенням, яка базується на педагогічній закономірності,
характеризує загальну стратегію розв’язання педагогічних проблем і виступає
одночасно і системоутворюючим фактором для розвитку педагогічної теорії, і
критерієм безперервного вдосконалення педагогічної практики (Aggarwal, 1999, с.
87).
У професійній педагогіці принципи відіграють роль фундаментальних положень,
роль основи. Вони визначають установки, необхідні для організації підготовки
майбутнього фахівця. Варто зауважити, що всі принципи взаємопов’язані між собою
та взаємозалежні, вони доповнюють один одного, утворюючи цілісну систему.
Дослідники Центру досліджень й інновацій у сфері освіти Директорату з освіти
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ОЕСР (OECD) Вінсен-Ланкран Ст., Фотенхауер С. підкреслюють важливість
керівних принципів у забезпеченні

розвитку вищої освіти (Винсен-Ланкран,

Фотенхауэр, 2013, с. 206).
Проаналізуємо принципи модернізації професійної освіти підготовки фахівців з
менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах, які

визначаються як

методологічний аспект у розвитку професійної освіти.
У Болгарії основними принципами модернізаціїпрофесійної освіти підготовки
фахівців з менеджменту освіти є: принцип рівного доступу до системи освіти з
метою адекватної інтеграції всіх, хто знаходиться в соціально незахищених групах;
активного партнерства між усіма суб’єктами навчального процесу (викладачами,
студентами,

роботодавцями,

профспілками,

неурядовими

організаціями);

конкурентності (між школами / вищими школами, заснована на наданні якісної і
привабливої освіти незалежно від форми власності школи / вищої школи;
відкритості, тобто забезпечення гнучкості системи освіти у відповідності до запитів
економіки та ринку праці.
Принципами освітньої політики в галузі підготовки фахівців з менеджменту освіти
в Словаччині та модернізації освіти визначені такі: демократизація як принцип, що
забезпечує доступ громадян до освіти; (Zákon «О výchove a vzdelávaní (školský
zákon).., 2008, URL: NationalEducationSystems. Slovakia, URL); децентралізація
(передача повноваження щодо прийняття рішень про створення, розпуск і
профілювання шкіл і шкільних установ місцевим і регіональним органам влади;
гуманізація (відображає відносини педагога і студента, які проявляються в повазі
особистості і засновані на взаємній довірі); альтернативність (наявність
альтернативних шкіл,освітніх програм); автономність (автономія шкіл, автономія
вчителя. автономія вищих шкіл); мобільність (вертикальна і горизонтальна
мобільність у початковій, середній і вищій школі); порівнюваність і узгодженість з
іншими системами освіти, законодавчими нормами європейських країн; гнучкість
(швидке реагування до постійно мінливих вимог ринку праці); рівність
можливостей для всіх молодих людей незалежно від їх соціального стану, регіону
або етнічної приналежності.
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Принципами модернізації словенської системи освіти є: забезпечення прав людини
і обов’язків як загальноєвропейської спадщини політичних, культурних і моральних
цінностей; автономія закладу вищої освіти, включаючи професійну автономію
працівників освіти і навчальних закладів, що пов’язано з основною метою освіти:
сформувати незалежного, вдумливого і відповідального фахівця, який спирається на
отримані знання, соціальні та інші навички; рівних можливостей для отримання
освіти, а також рівних і неупереджених оцінок знань і рівних неупереджених і
пропорційних позитивних і негативних санкцій.
Найбільш важливими принципами модернізації професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти у Чехії є : глобальна відповідальність - відповідальність за себе
і за світ, в якому живемо, партнерство – співпраця і рівноправне партнерство між
суб’єктами як державними, так і недержавними; солідарність – солідарність з
людьми, що живуть у важких умовах, і готовність їм допомогти; взаємопов’язаність
– сприйняття сучасного світу в цілому і пошук зв’язків між місцевими,
регіональними і глобальними подіями, відкритість і критичне мислення – відкритий
і критичний підхід до інформації і думок, здатність виносити моральні судження і
рішення на основі усвідомленого ставлення, соціальна справедливість – активна
підтримка поваги прав людини, адаптація способу життя до необхідності
підтримувати і покращувати якість освіти і життя для наступних поколінь (Národní
strategie globálního rozvojového vzdělávání. URL).
Вивчення методологічних засад розвитку професійної підготовки та порівняльна
характеристика

принципів

модернізації професійної підготовки

фахівців

з

менеджменту освіти в центральноєвропейських країн дозволяє виокремити спільні і
відмінні риси (Табл.4.3).
Таблиця 4.3.
Принципи модернізації професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країн
Країна
Болгарія

Відмінності провідних принципів
Конкурентність між школами / вищими школами, заснована на наданні
якісної і привабливої освіти незалежно від форми власності школи / вищої
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школи; відкритість і забезпечення гнучкості системи освіти у відповідності
до вимог національного і європейського ринку праці.
Словаччина

Демократизація, децентралізація,гуманізація; альтернативність; мобільність,
порівнянність, гнучкість.

Словенія

Забезпечення прав людини, автономність і прозорість закладів професійної
освіти з підготовки фахівців з менеджменту освіти; зміцнення статусу
студентів в адміністрації вищої освіти.

Чехія

глобальна відповідальність, солідарність , взаємопов’язаність,

соціальна

справедливість, адаптаційність.
Джерело: розробка автора

Спільними є рівний доступ до системи освіти з метою адекватної інтеграції всіх,
хто знаходиться в соціально незахищених групах; автономія закладу вищої освіти,
включаючи професійну автономію працівників освіти і навчальних закладів, що
пов’язано з основною метою освіти: сформувати незалежного, вдумливого і
відповідального фахівця, який спирається на отримані знання, соціальні та інші
навички; партнерство – співпраця і рівноправне партнерство між суб’єктами, як
державними, так і недержавними.
Щодо рівнів підготовки і типів закладі, то слід зазначити, що професійна
підготовка фахівців менеджменту освіти у досліджуваних країнах здійснюється в
університетах і вищих професійних школах на рівні бакалаврату, магістратури та
докторантури, в системі неформальної освіти за різними освітніми програмами..
Акцентуємо увагу на тому, що в Болгарії підготовка фахівців з менеджменту
освіти проводиться як за освітніми програмами першого (бакалаврського), так і
другого (магістерського) рівня, зокрема бакалаврські програми в Софійскому
університеті «Святого Климентія Охридського» -«Освітня програма «Економіка і
адміністративне управління» кваліфікація – «Освітній менеджмент» та у Вищому
училищі франкомовних країн; магістерські програми у закладах вищої освіти Європейський політехнічний університет, м. Пернік (освітня програма підготовки
магістрів «Лідерство і організаційний розвиток»;

освітня програма

підготовки

магістра «Освітній менеджмент»; Софійський університет«Святого Климентія
Охридського» – докторська освітня програма «Теория на възпитанието и дидактика»
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(«Образователен менеджмент»), спеціальність «Педагогічна теорія і управління»,
освітня програма «Педагогічний менеджмент»;освітня програма «Управління
службами і організаціями неформальної освіти», Пловдивський університет
«ПаїсійХилендарски»: спеціальність «Освітній менеджмент» («Образователен
мениджмънт» (Додаток Г1)), Великотрновський університет «Св.Кирила и
Методия»,

магістерська

програма

«Управління

в

освіті»;освіта

дорослих

«Управління службами і організаціями неформальної освіти»
У Словаччині підготовку фахівців з менеджменту освіти мають право здійснювати
в основному університети на різних факультетах: педагогічних (Університет
Коменського в Братиславі, Пряшівський університет, Трнавський університет,
Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Університет Константина Філософа в
Нітрі, Католицький університет в Ружомберку та Університет Я. Сельє в Комарно),
економічних, богословських, факультетах навчання впродовж життя..
Підготовка фахівців з менеджменту освіти у Словенії здійснюється в
університетах та професійних коледжах: Університет м. Любляна,

Університет

м. Марибор, Університет м. Приморск, Університет м. Нова Гора, Університет
м. Нове Місто; Професійний колеж підприємництва – «GEACollege» (Освітня
програма «Управління і основи менеджменту», «Інноваційні маркетингові стратегії і
брендинг»), Університет м. Марібор, факультет організаційних наук, (Освітня
програма «Організація і управління персоналом і системами

освіти»), Новий

університет, м. Нова Горіца (Магістерська міждисциплінарна освітня програма
«Альтернативне вирішення спорів»), Університет м. Любляни (освітня програма
«Персональний і організаційний консалтинг в освіті»).
Поправки до Закону про вищу освіту (sl) 2008 і 2009 рр.Словенії надали
можливість створення міжнародної асоціації університетів і визначили вимоги до
транснаціональної освіти, яка може здійснюватися за контрактами між вищими
навчальними закладами, акредитованими як у Словенії, так і зарубіжними вищими
навчальними закладами. Водночас і вищі навчальні заклади, акредитовані в Словенії
можуть здійснювати вищу освіту за кордоном (Visoka šolaza management v Kopru,
URL;GEA College-Visokasolazaporadjtnstvo, URL).
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У Чехії підготовка

фахівців з менеджменту освіти

здійснюють за різними

освітніми програмами Карлов Університет (бакалаврат: освітня програма «Шкільний
менеджмент»», магістерська програма «Менеджмент освіти», «Андрагогіка і
менеджмент освіти», докторська освітня програма ««Андрагогіка і менеджмент
освіти»); Університет в Чеських Будейовицях (освіта впродовж життя «Підготовка
директорів шкіл і освітніх установ») (Додаток Г2);освіта впродовж життя Карлов
Університет «Менеджмент освіти: маркетинг управління», «Менеджмент освіти:
інформаційні технології», «Менеджмент освіти: мотивація і розвиток працівників у
школі», «Менеджмент освіти: тайм-менеджент» та інші.
Навчання може здійснюватися на педагогічних факультетах, богословських,
факультетах соціальних наук, економічних факультетах тощо (Табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Освітні програми підготовки фахівців з менеджменту освіти
в центральноєвропейських країнах
Болгарія
ОС «Бакалавр»:
ОП «Освітній
менеджмент»
ОС «Магістр» ОП «Економіка і
адміністративне
управління»
спеціалізація –
«Освітній
менеджмент»; ОП
«Лідерство і
організаційний
розвиток»; ОП
«Управління в освіті»
ОС «Доктор
філософії» «Теория
на възпи-танието и
дидактика»
«Образователен
менеджмент», спеціальність
«Педагогічна теорія і
управління», ОП
«Педагогічний
менеджмент»

Словаччина
ОС «Бакалавр»
ОП «Управління
знаннями»; ОП
«Державне управління і
регіональний розвиток»
ОС «Магістр»,
ОП «Управління
знаннями»; ОП
«Державне управління і
регіональний розвиток»
ОС «Доктор
філософії», ОП
«Управління
знаннями»; ОП
«Державне управління і
регіональний розвиток»
Освіта впродовж
життя, ОП
«Менеджмент і
лідерство в освіті»

Словенія
ОС «Бакалавр»:
ОП «Управління і
основи
менеджменту»,
«Інноваційні
маркетингові
стратегії і брендинг»
ОС «Магістр»
ОП «Організація і
управління
персоналом і
системами освіти»,
«Альтернативне
вирішення спорів»,
«Персональний і
організаційний
консалтинг в освіті»,
«Освітня політика»
ОС «Доктор
філософії» ОП
«Освітня політика»
Освіта
впродовж життя

Чехія
ОС «Бакалавр»,
ОП «Шкільний
менеджмент»
ОС «Магістр»
ОП «Менеджмент
освіти»,
«Андрагогіка і менеджмент освіти»,
«Управління
освітою»
ОС «Доктор
філософії» ОП
«Управління
освітою»,
«Андрагогіка і
менеджмент освіти»
Освіта впродовж
життя «Підготовка
директорів шкіл і
освітніх установ»
ОП «Менеджмент
освіти: маркетинг
управління»,
«Менеджмент освіти:
інфор-маційні
технології»,
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«Менеджмент освіти:
мотивація і розвиток
праців-ників у
школі»,
«Менеджмент освіти: тайм-менеджмент»

Освіта впродовж
життя «Управління
службами і організаціями неформальної
освіти»
Джерело: розробка автора

Щодо контролю і оцінювання забезпечення якості вищої освіти передусім слід
зазначити, що забезпечення якості підготовки фахівців з менеджменту освіти в
європейських країнах представляє особливий суспільний інтерес, у зв’язку з чим
держави повинні забезпечити через органи влади відповідність статутних норм
закладів вищої освіти встановленим законом вимогам до того, як вони приступлять
до роботи, щоб забезпечити студентам якісне і безперервне навчання. Сам процес
включає акредитацію ЗВО і освітніх програм, а також контроль і консалтинг в
окремих елементах і аспектах освітньої діяльності. Європейська практика оцінки
якості освіти йде шляхом створення спеціалізованих акредитаційних агенцій –
урядових і громадських організацій, що займаються розробкою інструментарію й
методик оцінки якості, а також здійснюють перевірки якості освіти. У компетенцію
цих агенцій входить також відбір і навчання експертів, що проводять перевірки, а
також періодична публікація матеріалів перевірок.
Забезпечення, підтримання та підвищення якості освітніх послуг ЗВО і
конкурентоспроможності

випускників

обов’язково

необхідно

розглядати

у

взаємозв’язку, орієнтуючись на ті підходи та концепції, які домінують як у межах
країни, так і на рівні освітньої установи.
На рівні освітніх установ ідея підвищення якості і конкурентоспроможності може
бути реалізована, орієнтуючись на формулювання базових орієнтирів та цілей за
трьома ієрархічними рівнями: на рівні освітньої установи: наміри, напрями, цілі
діяльності стосовно якості, офіційно сформульовані та задекларовані керівництвом
установи у політиці якості; на рівні підрозділів: завдання, ресурси, критерії
оцінювання діяльності, пов’язані із забезпеченням якості груп процесів, спрямованих
на створення і надання конкретної послуги; на рівні персоналу: відповідальність,
повноваження, відносини виконавців усіх рівнів щодо питань якості.
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Основою для побудови систем внутрішньої й зовнішньої оцінки та гарантії
якості стали «Стандарти й рекомендації для гарантії якості вищої освіти в
європейському просторі вищої освіти», які ENQA розробила відповідно до
рішення Берлинської декларації (2003). Стандарти і рекомендації насамперед
підтримують дух «Грацької Декларації від липня 2003 року» (GrazDeclaration
2003, URL), проголошеної Європейською асоціацією університетів, де йдеться про
те, що «мета європейського виміру у сфері забезпечення якості – це ствердження
взаємної довіри та забезпечення більшої прозорості в умовах розмаїття
національних

систем

і

предметних

галузей».

Визнається

верховенство

національних систем вищої освіти, важливість автономії освітніх закладів і агенцій
із забезпечення якості.
Проаналізуємо діяльність організаційних структур, які здійснюють оцінку,
акредитацію та постакредитаційні дії щодо забезпечення якості освіти як важливу
складову системи підготовки фахівців з менеджменту освіти.
Нами було проаналізовано діяльність4 акредитаційних органів, що стало
підставою для певних висновків.
У Болгарії на Національне агентство з оцінювання та акредитації, (Национална
агенция за оценка и аккредитация –National Evaluation and Accreditation, URL)
покладені функції спеціалізованого державного органу з оцінки, акредитації та
постакредитаційного моніторингу якості освіти у вищих навчальних закладах. NEAA
відстоює принципи незалежності, гласності та прозорості при проведенні
акредитаційних заходів, підтримує забезпечення якості вищої освіти шляхом
періодичної інституційної та програмної оцінки і акредитації закладів вищої освіти в
Болгарії, професійних сфер, регульованих професій, програм PhD; шляхом оцінки
проектів щодо відкриття нових професійних галузей і постакредитаційного
моніторингу. Результати процедур акредитації враховуються при формуванні
державної освітньої політики в сфері вищої освіти.
У Словаччині Словацьке акредитаційне агентство з вищої освіти (Slovenská
akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ACSR)) діє з

01 січня 2020 року –

Commission of the Slovak Republic (ACSR). ACSR є консультативним органом уряду
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Словацької Республіки. ACSR не забезпечує повного оцінювання ЗВО, але бере
участь в акредитації програм, зокрема, в процесі комплексної акредитації, за якою
кожні 6 років оцінюється рівень результатів науково роботи у відповідних сферах
науки. Органом, який приймає рішення, є МОНДС. Акредитаційна комісія
контролює і оцінює якість викладацької, дослідницької, дослідно-конструкторської,
художньої або іншої творчої діяльності вищих навчальних закладів та сприяє їх
вдосконаленню (EQAR Slovakia. Accreditation Commission, URL).
У Словенії основним акредитацій ним органом є Некомерційна недержавна
організація із фінансовим державним забезпеченням – NAKVIS.Оцінка. Акредитація
є обов’язковою вимогою закону «Про вищу освіту». Рада агентства приймає рішення
за результатами експертного висновку після зовнішньої оцінки установи або
освітньої програми. Акредитація надається на 7 років, на більш короткий
термінабоможе бути позбавлення права на проведення освітньої діяльності
(Slovenian Quality Assurance Agency, URL).
У Чехії – Національне бюро акредитації вищої освіти: (Národní akreditačn íúřad),
метою якого є забезпечення високоякісної вищої освіти в Чехії та розвиток якісної
освітньої культури у вищій школі. Суміжною метою NAU є підтримка розвитку
внутрішніх механізмів забезпечення якості у вищих навчальних закладах. NAU
здійснює забезпечення якості вищої освіти в Чехії, одночасно визнаючи основну
відповідальність вищих навчальних закладів за якість своєї діяльност, проводить
оцінку навчальних програм і оцінку установ з метою інституційної акредитації. Крім
того, NAU проводить зовнішню оцінку діяльності вищих навчальних закладів.
Оцінювання рівня якості освіти в Чехії здійснюється й іншими установами
(«Національне бюро акредитації вищої освіти», «Бюро з акредитації»).
Отже,системи щодо забезпечення якості вищої освіти, складовою яких є
професійна підготовка менеджерів освіти у центральноєвропейських країнах мають
спільні і відмінні ознаки. Спільним є наявність Европейського реестру забезпечення
якості вищої освіти (EQAR), який вважається офіційним регістром QAAEHEA
(EQAR. Czech Republik Accreditation Commission, URL).
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Водночас кожна з досліджуваних центральноєвропейських країн має свої
особливості у системах організації забезпечення якості, які представлені у табл. 4.5.
Таблиця 4. 5
Національні організації центральноєвропейських країн
щодо забезпечення якості вищої освіти
Країна
Болгарія

Особливості
Національне агентство з оцінки і акредитації (National Evaluation and
Accreditation Agency (NEAA) - спеціалізований державний орган з оцінки, і
акредитації і постакредитаційного моніторингу якості освіти у вищих
закладах освіти Болгарії (TheSystem of quality …URL :

Словаччина

Словацьке акредитаційне агентство з вищої освіти (Accreditation
Commission of theSlovakRepubliк) - консультативний орган уряду
Словаччини - здійснює контроль і оцінку якості викладацької,
дослідницької, дослідно-конструкторської, художньої або іншої творчої
діяльності ЗВО та сприяє їх вдосконаленню (Accreditation
CommissionoftheSlovakRepubliк - (ACSR) www.akredkom.sk

Словенія

Національна акредитаційна комісія вищої освіти Словенії (Slovenian
Quality Assurance Agencyin HigherEducation (SQAA/
NAKVIS) - недержавна організація із фінансовим державним забезпеченням.
Рада агентства приймає рішення за результатами експертного висновку після
зовнішньої оцінки установи або освітньої програми.

(Slovenian Quality

Assurance Agencyin HigherEducation (SQAA/NAKVIS) URL //
Чехія

Національне бюро акредитації

з вищої освіти (National Accreditation

Bureau for Higher Education (NAB) – комісія здійснює забезпечення якості
вищої освіти в Чехії та має основну відповідальність за якість наданих
послуг закладом вищої освіти / National Accreditation Bureau for Higher
Education (NAB, URL)
Джерело: розробка автора

Для кожної країни визначальним чинником є перспективи професійної підготовки
фахівців, зокрема

фахівців з менеджменту освіти, які здійснюються на основі

розроблених стратегій розвитку освіти і управління в освітній галузі. Такими в
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центральноєвропейських країнах є «Стратегія розвитку вищої освіти Республіки
Болгарія на період

2014 – 2020 рр.», «Національна програма вищої освіти» в

Словенії, «Стратегіz освіти Чеської Республіки до 2030 р.», Національна програма
розвитку виховання і освіти 2018 – 2027 (NPRVV) в Словаччині. (Národný program
rozvoja výchovy a vzdelávania, URL).
Зазначимо, що всі ці стратегії узгоджуються зі стратегією розвитку європейського
суспільства «Європа 2020». Всі держави-члени ЄС зацікавлені в тому, щоб в повній
мірі використовувати потенціал освіти і культури як рушійної сили для створення
робочих місць, економічного зростання і підвищення соціальної згуртованості, а
також як засіб для формування відчуття європейської ідентичності.
Розробляються ініціативи, спрямовані на сприяння розвитку європейського
освітнього простору, що забезпечить гідну професійну підготовку на національному і
європейському рівнях, визнання кваліфікації всіма країнами ЄС, стандартизації
щодо знання щонайменше двох іноземних мов, доступності до якісної вищої
управлінської освіти незалежно від свого соціально-економічного становища, на
формування

в особистості фахівця,

почуття своєї ідентичності як європейця,

представника культурної спадщини Європи і її різноманітності (На шляху до
європейського простору вищої

освіти, URL; «Рекомендація Європейського

Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього
життя» від 18 грудня 2006 року URL).
На основі вивчення стратегічних документів, аналітичних досліджень і
статистичних даних нами виявлено, що стратегія розвитку освіти щодо професійної
підготовки фахівця з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах
полягає у підтримці і зміцненні розвитку ключових компетенцій і базових навичок,
що включають знання, навички і відносини, необхідні для особистої реалізації і
розвитку, працевлаштування, соціальної інтеграції та активної громадянської позиції.
Наприклад, «Школа європейського і транснаціонального управління» пропонує
забезпечувати

формування

ключових

управлінських

компетенцій

фахівців,

активізуючи вирішення при цьому сукупність проблем (реалізація завдань якості
освіти, професійної підготовки і навчання впродовж життя для всіх; підтримка
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педагогічного

персоналу

у

впровадженні

особистісно

орієнтованого

і

компетентнісного підходів до навчання і освіти фахівців; модифікація організаційних
форм і методів заохочення до навчання, забезпечення умов для системи навчання
впродовж життя; розробка і впровадження нормативів щодо оцінки та підтвердження
ключових компетенцій (The school of european and transnationalgo vernance, URL).
Особливостями визначення стратегії в розвитку освіти та підготовки фахівців з
менеджменту освіти в Болгарія проголощується відкритість доступу до вищої освіти
і збільшенням кількості й відносної частки випускників вищих професійних шкіл й
університетів на основі створення ефективного механізму оцінки професійної рівня
випускників університетів(«Стратегия за развитие на висшетообразование в
РепубликаБългария за периода 2015–2020 г», URL); активізація форм оцінки якості
викладання студентами та академічним складу освітнього закладу; створення
інтегрованої мережі науково-дослідницької

і розвитку інноваційної діяльності;

розробки системи оцінки інноваційного потенціалу університетських викладачів;
створення гнучких дослідних підрозділів між болгарськими університетами і
європейськими та міжнародними дослідними центрами у сфері управління освітою
та освітнього лідерства; гарантування високої якості

навчального процесу,

відповідно до потреб економіки знань, успішної професійної реалізації випускників і
практичних результатів наукових досліджень та конкурентоспроможності.
Стратегія розвитку системи підготовки фахівців, зокрема фахівців з менеджменту
освіти, в Словенії визначена «Національною програмою вищої освіти 2011 по 2020
рр.» (Nacionalni program visokegašolstva 2011-2020: Raziskovalna ininovacijska strategija
Slovenije 2011-2020: URL), її зміст відображають завдання, провідними з яких є:
–

забезпечення для університетів і вищих професійних шкіл автономного

прийняття рішень про внутрішню організаційну структуру;
–

створення системи внутрішньої організації університетів, задля сприяти

співробітництва між кафедрами та впровадження міждисциплінарних програм;
–

створення адекватних умов для спільної підготовки фахівців в умовах

академічної і професійної вищої освіти;
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–

скорочення кількості обов’язкових навчальних програм і забезпечення більшої

вибірковості змісту навчання;
–

оновлення системи заходів та соціальних послуг, спрямованих на опанування

знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному
середовищі: усвідомлення своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей,
розуміння прав та обов’язків.
–

узгодження політики робочого часу та розвитку персоналу;

–

покращення співпраці ЗВО з державними науково-дослідними інституціями, з

економічним і некомерційним секторами.
Стратегія освіти Чехії до 2030 р., яка разом з документом «Керівництво з політики
освіти Чеської Республіки до 2030 р.» визначає такі акценти, зроблені на
спрямування освіти на формування компетенцій, необхідних для активної
громадянської позиції, професійного та особистого життя; зниження міжрегіональної
та внутрішньо регіональної диференціації якості системиосвіти; залежності
освітнього успіху від соціально-економічного і сімейного стану студента/слухача,,
зниження ризику сегрегації та забезпечення стандартів якості освіти та педагогічного
лідерства: прозора система можливих шляхів до кваліфікації вчителя; стандарт
роботи вчителя як інструмент самооцінки і зміцнення престижу; розуміння
професіоналізм учителя як континуум, підбір і підтримка директорів

та

менеджменту освіти.
Отже, аналіз показав, що стратегії розвитку систем професійної підготовки у
досліджуваних країнах, як і інші складові систем має спільні і відмінні ознаки.
Нами виявлено такі спільні ознаки:
 використання потенціалу освіти і культури як рушійної сили підвищення
соціальної згуртованості, а також як засіб формування європейської ідентичності в
усьому її розмаїтті, створення робочих місць, забезпечення економічного зростання;
 забезпечення якісної освіти, професійної підготовки і навчання впродовж
життя;
 підтримка педагогічного персоналу у впровадженні особистісно орієнтованого
і компетентнісного підходів до навчання і освіти;
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 наявність документів (нормативно-правова база) національних рівня та
орієнтація на «Стратегію розвитку європейського суспільства «Європа 2020».
Особливості змісту

стратегій розвитку освіти та підготовки

фахівців

з

менеджменту освіти в центральноєвропейських країн представлено у табл. 4.6.
Таблиця 4.6
Особливості змісту стратегій розвитку освіти та підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країн
Країна

Особливості

створення ефективного механізму оцінки професійної рівня випускників
університетів;
Болгарія

активізація форм оцінки якості викладання студентською громадськістю
та академічного складу;

створення інтегрованої мережі науково-дослідницької діяльності і
розвитку інноваційної діяльності;

система оцінки інноваційного потенціалу університетських викладачів;

гнучкі дослідні підрозділи між болгарськими університетами і
європейськими та міжнародними дослідними центрами.
 активізація розвитку неформальної системи освіти;
Словаччина підвищення якості освіти та зміцнення соціального статусу педагогічних
працівників, фахівців з менеджменту освіти
 -збільшення можливостей для позитивної соціальної мобільності, зміцнення
принципів інклюзивності в системі освіти та забезпечення рівних можливостей
для всіх учнів / студентів, незалежно від їх соціального статусу;
 -подолання структурних нерівностей між освітніми пропозиціями
та
пропозицією ринку праці, підвищення професійної готовності людини до потреб
поточного та майбутнього ринку праці і забезпечення достатніх можливостей
щодо освіти впродовж життя;
 -підвищення якості адміністративних процедур щодо освітньої системи на
регіональному та вищому рівнях освіти.
Національна програма розвитку виховання і освіти 2018 – 2027 (NPRVV) Národnýprogramrozvojavýchovy
a
vzdelávanihttps://www.minedu.sk/data/att/13288.pdf

можливість для університетів і вищих професійних шкіл автономного
Словенія прийняття рішень щодо внутрішньої організаційної структури;

система внутрішньої організації університетів, задля сприяння
співробітництва між кафедрами та / або членами, створення міждисциплінарних
освітніх програм;

адекватні умови для надання можливості функціонування окремо
академічної і професійної вищої освіти;

скорочення кількості обов’язкових освітніх програм і забезпечення
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більшої вибірковості змісту навчання.
«Стратегія розвитку Словенії до 2030 року» - StrategijorazvojaSlovenije 2030
jeVlada RS sprejelanasvoji 159. redniseji, 7. decembra 2017. URL
–
сприяння розвитку інноваційних освітніх технологій в освіті
–
впровадження освітніх інновацій;
Чехія
–
використання потенціалу позашкільної та неформальної освіти та
перспектив освіти впродовж життя
–
зниження міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації в
системі оцінювання і забезпечені якості системи освіти.
–
зниження високої залежність освітнього успіху від соціальноекономічного і сімейного стану студента
Strategierozvojevzdělávání v Českérepublicedoroku 2030. URL:
Джерело: розробка автора

Вивчення, аналіз та узагальнення систем професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах уможливили визначення
певних характерологічних ознак, які мають вияв тенденцій.
Було виокремлено 6 тенденцій.
1. Відповідність професійної підготовки вимогам європейських і міжнародних
стандартів. Зокрема урахування нових потреб та систем управління освітніми
установами, норм впровадження європейської професійної освіти у вищій школі та
підтримки розвитку безперервної освіти педагогів і постійного особистісного
розвитку; модернізація освітніх програм у відповідності до потреб ринку праці;
підготовка до можливостей коригування поведінки персоналу у відповідності до
розвитку у майбутніх фахівців з менеджменту освіти розуміння глобальної
відповідальності, культурної, етнічної та релігійної терпимості у мультикультурному
середовищі.
2. Посилення соціального контексту. Зокрема формування компетенцій, що
сприяють соціальній згуртованості, участь усіх стейкхолдерів і структур у створенні
конкурентоспроможного та динамічного суспільства, створення умов для досягнення
в суспільстві справедливості і соціальної стабільності за допомогою забезпечення
рівних прав в отриманні освіти, вихованні творчості і розвитку інноваційного
потенціалу молодого покоління.
3. Рівний доступ до системи освіти. Зокрема, можливість здобути освіту
соціально незахищеним групам населення; автономія

закладу вищої освіти,
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включаючи професійну автономію працівників освіти і навчальних закладів, що
пов’язано з основною метою освіти: сформувати незалежного, вдумливого і
відповідального фахівця; партнерства – співпраці міжсуб’єктами, як державними,
так і недержавними.
4. Відповідність європейській

трирівневій підготовці. Зокрема підготовка за

трьома рівнями вищої освіти (бакалаврський, магістерський, докторський); активне
впровадження дистанційної форми навчання; посилення уваги до освіти впродовж
життя / освіта дорослих; розвитку неформальної освіти.
5. Посилення контролю і оцінки у забезпеченні якості професійної підготовки.
Зокрема виявлення, вимір і оцінка результатів освітньої діяльності різних типів
освітніх установ та результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів за
стандартами Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (The European
Quality Assurance Register for Higher Education) EQAR.
6. Визначення стратегічних завдань розвитку підготовки фахівців, що
ґрунтуються на європейських цінностях, тобто використання потенціалу освіти і
культури

як

засобу

формування

європейської

ідентичності;

використання

уніфікованих методик педагогічної оцінки освітніх послуг та врахування їх
результатів у процесі прийняття управлінських рішень на різних ієрархічних рівнях
господарювання.
Визначені тенденції притаманні усім центральноєвропейських країнах, натомість
ми виявили сукупність особливостей, які також певною мірою виявляються в усіх
країнах, проте у кожній з країн мають більший або менший вияв.
До таких особливостей ми передусім відносимо розвиток можливостей
безперервного навчання і постійного особистісного та професійного розвитку, що у
свою чергу забезпечує рівні можливості в освіті незалежно від статі, соціального і
культурного походження, релігії, національності, світогляду і фізичного і психічного
стану;

забезпечення

співпраці

між

освітніми

установами

та

широким

співтовариством, розвиток лідерства в освіті. Окремим напрямом ми визначаємо
формування професійної компетентності щодо виявлення, аналізу та реалізації
управлінських завдань освітньої установи, підвищення якості

і

забезпечення
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зрозумілої системи оцінювання, а також специфічну підготовку щодо коригування
поведінки персоналу у відповідності до розвитку у майбутніх фахівців з
менеджменту освіти розуміння глобальної відповідальності, культурної, етнічної та
релігійної терпимості у мультикультурному середовищі.
Водночас національна система професійної підготовки менеджерів для освітніх
закладів у Болгарії вирізняється

наявністю гнучких дослідних підрозділів між

національними університетами і європейськими та міжнародними дослідними
центрами; гарантуванням високої якості навчального процесу відповідно до потреб
економіки знань, успішної професійної реалізації фахівців з менеджменту освіти і
практичних

результатів

наукових

досліджень

та

дедалі

більшої

конкурентоспроможності в європейському та глобальному аспекті.
Водночас для усіх країн притаманним є модернізація освітніх програм підготовки
фахівців з менеджменту освіти у відповідності до потреб ринку праці на основі
принципів

демократизації;

децентралізації;

гуманізації;

альтернативності;

мобільності; порівнянності; гнучкості; забезпечення прав людини, її обов’язків
демократії, терпимості, солідарності і верховенства закону, права вибирати навчальні
програми на рівних умовах; прозорість в системі автономного академічного
прийняття рішень, і зміцнення статусу студентів в адмініструванні вищої освіти;
глобальної

відповідальності,

солідарності,

взаємопов’язаності,

відкритості

і

критичного мислення. Велика увага в усіх країнах науковим дослідженням з метою
вирішення

проблем розвитку людського потенціалу на національному та

європейському рівні з врахуванням художньої, наукової і технічної гуманістичної
культури та практичної

реальності місцевого, регіонального, національного та

європейського життєвого простору; спрямування на соціальну згуртованість, участь
всіх партнерів, структур у створенні конкурентоспроможного та динамічного
суспільства, заснованого на знаннях.
До цікавих особливостей слід віднести і можливість здійснення підготовки
фахівців з менеджменту на різних рівнях, зокрема бакалаврату, магістратури
підготовки в університетах на різних факультетах, наприклад, педагогічних,
економічних, богословських, факультетах навчання впродовж життя.
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Велика увага також приділяється зростанню соціальної мобільності, зміцнення
принципів інклюзивності в системі освіти та забезпечення рівних можливостей для
всіх здобувачів освіти, незалежно від їх соціального статусу та подоланню
структурних нерівностей між освітніми пропозиціями та пропозицією ринку праці,
забезпечення достатніх можливостей щодо освіти впродовж життя. Освітні заклади
набувають дедалі більшої самостійності у прийняття рішень про внутрішню
організаційну структуру, що буде сприяти співробітництву між кафедрами та
підтримувати більшу кількість міждисциплінарних освітніх програм; скороченні
кількості обов’язкових освітніх програм і забезпечення більшої вибірковості змісту
навчання; покращення співпраці ЗВО з державними дослідними інститутами.
Надзвичайно цінним досвідом є використання потенціалу позашкільної та
неформальної освіти і окреслення перспективи освіти впродовж життя щодо
професійної підготовки і удосконалення управлінських компетенцій фахівців з
менеджменту освіти. Не можемо також залишити поза увагою і такий факт як
зниження міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації якості системи
освіти та забезпечення контролю і оцінювання якості викладацької, дослідницької,
дослідно-конструкторської, художньої або іншої творчої діяльності ЗВО та сприяння
їх вдосконаленню через національні акредитаційні структури, зокрема Національне
агентство з оцінки і акредитації в Болгарії, Словацьке акредитаційне агентство з
вищої освіти, Недержавну організація «Національна агенція з якості вищої освіти
Республіки Словенія», Національне бюро акредитації вищої освіти та Національне
бюро акредитації з вищої освіти в Чехії.
Урахування особливостей, спільних ознак та відмінностей, притаманних
досліджуваним країнам, спонукали до створення концептуальної моделі професійної
підготовки фахівців менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах (Рис.
4.2).
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Рис. 4.2. Схема концептуальної моделі підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країнах
Джерело: розробка автора

На рисунку схематично показано структурні компоненти (сегменти) моделі та
її складові. У табл.4.7. подано характеристику складових елементів концептуальної
моделі підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських
країнах.
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Таблиця 4.7
Характеристика складових елементів концептуальної моделі

Практико-орієнтований сегмент

Методологічний сегмент

Сегме
нт

Компоненти

Зміст компонентів

Формування професійної компетентності у відповідності до вимог
Мета
європейських і міжнародних стандартів та з урахуванням потреб ринку
праці
забезпечення національного ринку праці фахівцями з менеджменту
освіти; розширення можливостей співпраці й інформування
Місія
європейського і міжнародного співтовариства щодо потенціалу освітніх
установ;сформованість у фахівців брати на себе відповідальність за
сучасне і майбутнє нації і людства.
Рівного доступу до системи освіти, автономія ЗВО, партнерство,
конкурентність, відкритість, гнучкість, демократизація, децентралізація,
Принципи
гуманізація; альтернативність;
мобільність; порівнювальність,
солідарність, взаємопов'язаність, соціальної справедливості, адаптаційніст
Теорій менеджменту: управління і планування (П.Друкер); наукове
управління (Ф. Тейлор); управління на основі мотивів груп та
Теорія
інтеграційної
єдності (М.Фоллетт); теорії організації як системи
менеджменту здійснення скоординованих дій (Ч. Барнард); концепція людських
освіти
стосунків (Е. Мейо)»; концепція людських ресурсів (А. Маслоу); теорія
адміністрування (А. Файоль);теорії Х, Y (Д. МакГрегор); управління як
мистецтво спілкування (Д. Карнегі)
Система освіти як модель, яка об’єднує інституційні структури і
Національні
державні, і приватні (школа, університет, дошкільні освітні установи,
системи освіти
коледжі тощо), які забезпечують усі рівні освіти, здобуття спеціальності
та рівні
або кваліфікації, підготовку або перепідготовку кадрів для економіки й
управління в
культури; Національний, регіональний, місцевий, рівень освітнього
освіті
закладу.
Заклади і
Університети і вищі професійні школи; система неформальної освіти та
установи
навчання впродовж життя; в педагогічних економічних, богословських,
(типи):
університетах на різних факультетах; транснаціональні освітні програми
Рівні освіти:
бакалаврський, магістерський, докторський; освіта впродовж життя
ОС «Бакалавр»: «Освітній менеджмент»,Управління знаннями»; ОП
«Державне управління і регіональний розвиток», «Управління і основи
менеджменту»,
«Інноваційні
маркетингові
стратегії
і
брендинг»«Шкільний менеджмент»; ОС «Магістр» - «Економіка і
адміністративне управління» (спеціалізація – «Освітній менеджмент»),
Освітні
«Лідерство і організаційний розвиток»,«Управління в освіті» ,
програми
«Управління знаннями»; «Державне управління і регіональний розвиток»
та ін.; ОС «Доктор філософії»
«Теорія виховання і дидактика» ,
Освітній менеджмент», «Педагогічна теорія і управління», «Педагогічний
менеджмент»,«Управління
знаннями»;«Управління
освітою»,
«Андрагогіка і менеджмент освіти» та ін.; Освіта впродовж життя :
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Сегмент оцінювання якості освіти та стратегії розвитку

«Управління службами і організаціями неформальної освіти»,
Менеджмент і лідерство в освіті»,«Менеджмент освіти: мотивація і
розвиток працівників у школі», «Менеджмент освіти: тайм-менеджент» та
ін.
управлінські, міжособистісної взаємодії, забезпечення мотиваційного
Компетенції освітнього середовища, навички прийняття рішень, здатність управляти
та особистісні змінами,прогностич-ність,лідерські
якості,
підприємливість,
якості
організаторські,
організаторські
здібності,
емоційна
стійкість,
стресостійкість, чесність, повага до людини, чесність, оптимізм.
оцінка якості закладів освіти з підготовки фахівців з менеджменту
Європейські
освіти
на основі спеціалізованих акредитаційних агенцій, на які
стандарти
покладені функції спеціалізованого органу з оцінки, акредитації та
якості освіти
постакредитаційного моніторингу якості освіти
Нац.
Словацьке акредитаційне агентство з вищої освіти (Словаччина);
політика
некомерційнанедержавна
організація
із
фінансовим
органи
державнимзабезпеченням – NAKVIS. (Словенія); Національне бюро
забезпечення
акредитації вищої освіти – Національний акредитаційний уряд (Чехія).
якості освіти
Сталий розв
Пріоритети:
розумний
розвиток;сталийрозвиток
;розвиток,
иток 2020
щосприяєсоціальній та територіальнійзгуртованості
Підготовка фахівців як засобу формування європейської ідентичності,
як стратегіїстворення робочих місць, як мета забезпечення економічного
зростання; забезпечення якісної освіти, професійної підготовки і навчання
Національні
впродовж життя; підтримка педагогічного персоналу у впровадженні
стратегії
особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів до навчання і
розвитку
освіти;
освіти
Документи: «Стратегія розвитку вищої освіти Республіки Болгарія на
період 2014 – 2020 рр.», «Національна програма вищої освіти Словенії»,
«Стратегія освіти Чеської Республіки до 2030 р.», Національна програма
розвитку виховання і освіти 2018 – 2027 Словаччини.
Джерело: розробка автора

Концептуальна

модель підготовки фахівців з

центральноєвропейських країнах характеризується

менеджменту освіти в

такими особливостями: суть

моделі складає комплекс методологічного, практико-орієнтованого сегментів та
сегменту оцінювання якості освіти і стратегій розвитку; в основу моделі покладені
підсистеми, які утворюють систему підготовки фахівців з менеджменту освіти

в

центральноєвропейських країнах; модель є теоретико-методологічним комплексом
побудови аналогічних моделей творчого впровадження прогностичних ідей в
українській системі підготовки фахівців з менеджменту освіти.
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4.2. Характеристика освітніх рівнів і типів закладів освіти

з підготовки

фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах
Професійна підготовка фахівців з менеджменту освіти у центральноєвропейських
країнах має рівневий характер та вирізняється певними особливостями.
Принагідно підкреслимо, що організація підготовки фахівців певної галузі
відбувається за відповідними професійної (освітніми) рівнями. Професійний
(освітній) рівень – це завершений етап підготовки фахівців у системі неперервної
освіти, що характеризується певним обсягом і співвідношенням загальної і
професійної освіти,

необхідної для оволодіння

професією (спеціальністю).

Сукупність ступенів кваліфікації становить кваліфікаційну структуру професійної
освіти, яка відображає традиції й тенденції розвитку професійної підготовки.
Проаналізуємо

рівневу

підготовку

фахівців

з

менеджменту

освіти

у

досліджуваних країнах.
У Болгарії відповідно до Закону про вищу освіту, вищі навчальні заклади
користуються академічною автономією, яка включає академічні свободи, академічне
самоврядування і недоторканність території вищих шкіл. Вищі школи здійснюють
свою загальну діяльність відповідно до принципу академічної автономії і відповідно
до болгарського законодавства.
Система вищої освіти країни пропонує академічну підготовку після завершення
середнього рівня і включає три рівні:
I. Бакалаврський рівень. Цей рівень вимагає опанування не менше як 180
кредитів з мінімальною тривалістю навчання три роки - «професійний бакалавр в ...»;
240 кредитів з мінімальною тривалістю навчання чотири роки - «бакалавр».
Підготовка до отримання ступеня бакалавра відповідно до освітньої програми
повинна передбачати спеціальну професійну підготовку за професійними напрямами
і спеціальностями.
II. Магістерський рівень. Цей рівень вимагає опанування не менш як 300 кредитів
відповідно до навчальної програми з мінімальною тривалістю навчання п’ять років;
не менше 120 кредитів після отримання «професійного ступеня бакалавра в галузі
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освіти і кваліфікації»; не менше 60 кредитів після отримання освітнього ступеня
«бакалавр».
III. Докторський рівень. Навчання у докторантурі організовується після отримання
ступеня магістра. Тривалість навчання і самостійних досліджень для регулярного і
самостійного навчання становить до 3 років, а для заочного та дистанційного
навчання - до 4 років. Цей термін може бути продовжений, але не більше, ніж на
один рік.
У Словаччині професійна підготовка фахівців з менеджменту освіти та педагогів
на рівні вищої школи проходить у таких формах: бакалаврські, магістерські та
докторантські програми в рамках денної та заочної форми навчання; додаткове
педагогічне навчання, що дозволяє поряд з основною непедагогічною спеціальністю
здобути педагогічну кваліфікацію; курси підвищення кваліфікації для вчителів,
випускників вищих шкіл за педагогічним фахом.
Відповідно до Постанови МОНСД СР «Про кредитну систему навчання» від
27.09.2002 р. та національної рамки кваліфікацій (National EducationSystems. Slovakia.
URL) структурування навчальних спеціальностей і програм передбачає поділ на три
рівні: програми для бакалаврів (1-й рівень), магістрів (2-й рівень) і докторантів (3-й
рівень). На першому (бакалаврському) рівні навчання здійснюється на основі 180-240
кредитів і спрямовується на формування загальнопрофесійних, практичних і
методичних знань у сфері управління та менеджменту освіти, креативного і
критичного мислення, забезпечення можливості реалізації таких знань на практиці,
вміння модифікувати та приймати професійні управлінські рішення використовувати
творчі методи, інструменти і засоби в управлінській діяльності.
На магістерському рівні здійснюється підготовка фахівців до реалізації та
оцінювання методичних, професійних, практичних або наукових проблеми в сфері
управління освітою, можливість вирішення освітніх і управлінських

завдань в

умовах передбачуваного і непередбачуваного середовища на основі високого
ступеня незалежності, ініціативності та відповідальності, інноваційності, креативного
мислення управління колективом. Навчання здійснюється в межах 90 - 120 ECTS
(мінімум 60 кредитів у ІІ циклі), 1-3 стандартних років навчання, якщо магістерська
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програма відповідає ступеня бакалавра 60 -180 ECTS кредитів 4-6 стандартних років
навчання, якщо програма магістра не відповідає ступеня бакалавра 240 - 360 ECTS
кредитів та присвоєння ступеня магістр («Mgr.»).
На докторському рівні навчання спрямоване на формування критичного,
незалежного та аналітичного мислення в непередбачуваних змінних умовах;
розуміння

соціальних, науково-етичних аспектів подальшого розвитку галузі

створення та формулювання нових теорій, гіпотез, суджень та стратегій для
подальшого розвитку науки і освітньої галузі; застосування результатів, отримані в
процесі дослідження, теоретичного аналізу та власних наукових досліджень
складних освітніх та міждисциплінарних проблем.
Стандартний термін підготовки – 3-4 роки з присвоєнням академічного ступеня
«Доктор» («Ph.D.») або «Доктор теології» («Th.D. в галузі теології) (Slovakian
Referencing Report... URL).
У Словенії

за законом «Про вищу освіту» забезпечено правову основу для

трирівневої системи вищої освіти. Програми навчання першого циклу або програми
бакалаврату є академічними або професійними. Освітні програми другого циклу є
основними програмами, які забезпечують підготовку за спеціальностями у
відповідності до вимог ЄС. Програми третього циклу – програми PhD. На всіх трьох
рівнях студенти можуть вибрати комбіновані навчальні програми. ЗВО можуть
розробляти, акредитувати і впроваджувати програми подальшого навчання в рамках
освіти дорослих. Програми навчання першого циклу в Словенії вважаються
програмами бакалаврату, а програми другого і третього ступеня –програми
післядипломної освіти. Професійні навчальні програми вищої освіти дозволяють
студентам здобувати досвід і компетенції, які дають можливості забезпечувати
вирішення складних професійних і робочих завдань, розвивати здатність до
професійного і між професійного спілкування,

професійну критичність і

відповідальність, ініціативність і автономність у прийнятті рішень і лідерство.
Обов’язковим компонентом цих навчальних програм є практичне навчання
безпосередньо в робочому середовищі або участі у дослідницькій роботі.
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Магістерські програми дозволяють студентам поглиблювати свої знання в
широких професійних сферах, навчають їх знаходити нові джерела знань у
професійній і науковій сферах, застосовувати методи наукових досліджень в
широкому спектрі проблем і в нових або змінених умовах, брати на себе
відповідальність за управління найбільш складними системами роботи і розвивати
критичне мислення, рефлексію, соціальні та комунікативні навички, щоб бути
лідером в освітній організації чи установі. Обов’язковими компонентами цих
програм є виконання проектного завдання або фундаментальних, прикладних або
дослідницьких завдань.
Програми докторантури дають студентам глибоке розуміння теоретичних і
методологічних концепцій, а також здатність самостійно розвивати нові знання і
вирішувати найскладніші проблеми шляхом тестування і вдосконалення традиційних
й інноваційних методів

прийняття рішення, управляти найбільш вимогливими

системами роботи і науково-дослідними проектами в широкій професійній, науковій
або мистецькій сфері. Основні або прикладні дослідницькі завдання також є
невід’ємною частиною цих програм. Цілі і відправні точки для розробки навчальних
програм більш детально викладені в національних рамках кваліфікацій вищої освіти.
Обсяг навчання за навчальними програмами оцінюються у кредитах ECTS. Обсяг
щорічної навчальної програми становить 60 кредитів.Професійні програми вищої
освіти і програми навчання в університеті варіюються від 180 до 240 кредитів і
тривають три-чотири роки. Програми магістратури варіюються від 60 до 120
кредитів тривалістю навчання впродовжодного-двох років, але в одній і тій самій
професійній галузі вони тривають не менше п’яти років разом з програмою навчання
першого циклу. Обсяг кредитів програми докторантури варіюється від 180 до 240,
навчання за якою триває три-чотири роки.
УЧехії підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на рівні вищої
професійної освіти (6 рівень Рамок кваліфікації), як правило у професійних школах з
терміном навчання 3-3,5 роки, з обсягом 180 кредитів ECTS. «Кваліфікований
фахівець» («ДіС». Після назви). Ця кваліфікація є неповною вищою освітою, перший
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рівень вищої освіти з терміном навчання 3-4 роки та здійснюється у вищих школах,
обсяг - 180 – 240 кредитів ECTS (National Education Systems. Czech Republic,URL).
Випускники бакалаврського рівня повинні продемонструвати знання передових
технологій у освітній сфері, зокрема критичне розуміння теорій і принципів;
просунуті

навички,

новаторство,

необхідні

для

вирішення

складних

і

непередбачуваних проблем в спеціалізованій сфері роботи або навчання; виявляє
здатність керувати складною технічною або професійною діяльністю або проектами і
нести відповідальність за прийняття рішень в контексті непередбачуваної роботи або
освітнього контенту нести відповідальність за управління професійним розвитком
окремих осіб і груп.
На магістерському рівні навчання здійснюється впродовж 1-3 років з обсягом
кредитів 60 – 180.
Випускник магістратури: демонструє вузькоспеціалізовані знання, інноваційних
технологій

в

сфері

управління

міждисциплінарного підходи; має

освітою,

критичне

мислення

на

основі

спеціальні навички, необхідні для вирішення

дослідницьких і / або інноваційних завдань, для розробки нових знань і практики та
інтеграції знань з різних галузей; виявляє компетенції, які забезпечують управління
складними, непередбачуваними та такими, що вимагають нових стратегічних
підходів умовами праці або освіти нести відповідальність за внесок у професійні
знання і практику і / або за оцінку стратегічних результатів групи чи організації.
Випускникам магістерської програми присвоюються вчені ступені: «Інженер»
(«Інж.» Перед назвою) в галузі економіки, техніки наука і техніки.
На докторському рівні навчання здійснюється впродовж 3 - 4 років. Випускники
докторських освітніх програм повинні продемонструвати компетенції на основі:
сучасних міждисциплінарних знань в сфері управління освітою та менеджменту
освітніх організацій; високорозвинені і спеціалізовані навички застосування методів
аналізу, синтезу (NÚV. Národního ústavu pro vzdělávání, URL).
Вивчення систем освіти в центральноєвропейських країнах дає підстави
стверджувати, що традиційні програми навчання в ЗВО таких країн пропонуються
державними або приватними університетами і закладами вищої освіти інших типів,
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які охарактеризуємо нижче.
Схарактеризуємо типи вищих навчальних закладів у Болгарії..
Вищі школи включають університети, спеціалізовані вищі школи і автономні
коледжі.
Спеціалізована вища школа забезпечує проведення наукових досліджень і
пропонує курси навчання в одній з основних галузей науки, мистецтва, фізичної
культури і педагогічної науки. Її найменування повинне позначати конкретну сферу,
в якій здійснюється підготовка фахівців. Ці вищі школи можуть також пропонувати
навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» та освітньо академічного
ступеня «доктор».
Автономний коледж повинен забезпечити підготовку для отримання освітнього та
кваліфікаційного ступеня «професійний бакалавр в (галузь)...». У коледжі повинен
бути штатний викладацький склад, який має проводити не менше половини
аудиторних занять та практичних занять по кожній спеціальності. Коледж може бути
також створений в рамках структури університету або спеціалізованої вищої школи,
акредитованої

за

спеціальностями.

Коледж

проводить

навчання

за

освітньокваліфікаційним ступенем «професійний бакалавр в (галузь)... ».
Університет – це заклад вищої освіти, який забезпечує підготовку з широкого кола
предметів в професійних сферах, щонайменше, в трьох з чотирьох основних галузей
науки – гуманітарних, природничих, соціальних і технічних наук; пропонує навчання
за освітніми ступеня бакалавра, магістра та доктора в відповідних основних сферах
науки; має науковий і творчий потенціал і завдяки своїй діяльності сприяє розвитку
основних галузей науки і культури.
Навчання за докторськими програмами, окрім університетів, також може
здійснюватися в науководослідних організаціях, таких як Болгарська академія наук,
Сільськогосподарська академія тощо.
Наведемо приклад. У Південнозахідному університеті «Неофит Рилски»
(м. Благоєвград) за бакалаврською освітньопрофесійною програмою «Педагогіка та
освітній менеджмент» здійснюють підготовку менеджера освіти та педагогічного
консультанта, який може виконувати організаторську діяльність з розробки та
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реалізації стратегічних і оперативних завдань в різних освітніх організаціях,
муніципальних, державних і приватних навчальних закладах (школи, освітні центри,
клуби, центри професійної підготовки, організаційні структури для безперервної
освіти, проектні групи тощо) (Югозападен университет «НеофитРилски», URL).
Навчання в рамках цієї програми передбачає:глибоку науковотеоретичну і
спеціалізовану міждисциплінарну підготовку, що забезпечує поєднання набуття
теоретичних знань та формування умінь та навичок галузі науки, освіти, теорії
управління та законодавчих основ освіти;осягнення основ наукових досліджень і
наукової діяльності з метою інноваційного розвитку і самоорієнтування в теорії і
практиці сучасних освітніх процесів;розвиток потенціалу для адаптації з точки зору
соціальних, економічних і технологічних процесів створення умов для формування
сучасного спектра компетенцій, закріплених в різних навчальних програмах, зокрема
професійних знань (природа і специфіка управління освіти та управління освітніми
процесами; політики в галузі освіти і права, фінансування, планування та
організаційне проектування освітніх процесів в рамках формальної та неформальної
освіти; методи навчальної і діалогової роботи; специфіка організації освітньої
діяльності та організаційної культури, організаційної поведінки та взаємовідносин
освітніх установ з громадськістю; інформаційні та

комунікаційні

технології в

управлінні освітою і системи моніторингу), професійних умінь та навичок
(оперативне управління, організаційний розвиток і організаційні зміни з вивченням і
впровадженням інноваційних процесів в рамках безперервної освіти, міжособистісне
спілкування,

заохочення,

мотивація,

педагогічна

підтримка

та

супровід,

консультування студентів, батьків і вчителів, а також інших контактних груп, таких
як роботодавець чи представник громадської організації, ведення переговорів тощо).
Випускник спеціальності «Педагогіка і освітній менеджмент» підготовлений до
виконання наступних функцій: ініціювати, організовувати, координувати освітні
заходи і проекти; здійснювати керівництво командою розробників, проводити
консультації, моделювати нову організаційну структуру в освітніх установах та
організаціях; визначати місії, цілі і стратегії розвитку освітніх установ, ініціювати і
приймати обґрунтовані управлінські рішення; здійснювати управління фінансовими,

279

матеріальними та інформаційними ресурсами і узгодження сучасних критеріїв
контролю якості та ефективності процесів, що відбуваються в освітній організації;
мотивувати, стимулювати, оцінювати і здійснювати керівництво освітніми
організаціями, створювати сприятливу психологічну і моральну атмосферу в
освітньому співтоваристві.
Підготовка фахівців з освітнього менеджменту за спеціальністю «Педагогіка та
освітній менеджмент» забезпечує потреби ринку праці за кваліфікаціями керівника у
сфері освіти, керівника навчальнометодичного центру, вихователя, старшого
вихователя, педагогічного радника, консультанта з управління освітою, спеціаліста з
комунікації в освіті, спеціаліста з якості у галузі освіти, координатора програм
освітніх радіота телевізійних програм, експерта освітніх програм та проектів,
експерта міжнародних освітніх організацій, співробітника управління європейськими
програмами і проектами, експерта з підготовки та розвитку персоналу, спеціаліста з
навчання та розвитку у процесі внутрішньофірмової підготовки, організатора
навчання в системі неперервної освіти (Югозападен у-т «Неофит Рилски» URL).
Магістерська програма «Освітній менеджмент» у Європейському політехнічному
університеті (м. Пирнік) спрямована на підготовку менеджерів і керівників для
управління

навчальними закладами та проектами у формальній і неформальній

освіті. Європейський політехнічний університет є багатонаціональним центром
освітньої і науководослідницької діяльності, інноваційних досліджень, а також
академічного і ділового співробітництва. Зміст даної навчальної магістерської
програми аналогічний змісту подібних програм в Великобританії, США, Канаді,
Нідерландах та Австралії. Навчальна програма включає курси, які забезпечують
вибір і широкий спектр підготовки з адміністрування, управління і лідерства в галузі
освіти, освітніх інновацій. Навчання проводиться на основі застосування сучасних
інформаційнокомунікаційних засобів і технологій. Студенти набувають навички
виконання функцій керівника навчального закладу, компетенцій менеджера, лідера,
новатора, командного гравця, консультанта, тренера, посередника, модератора.
Європейський рівень якості освіти підтверджується наявністю національної та
міжнародної акредитації, застосуванням міжнародної системи обміну студентами
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між університетамипартнерами (Master of Educational Management European
Polytechnical University URL).
У Словаччині підготовку фахівців здійснює 20 закладів вищої освіти, з них, за
нашим дослідженням, – 7 здійснює підготовку фахівців з менеджменту освіти.
Відповідно до закону «Про вищу освіту» всі вищі навчальні заклади здійснюють
підготовку за першим (бакалаврським) рівнем. Професійні вищі школи надають
тільки програми навчання бакалавра. Університети основну увагу приділяють
фундаментальним дослідженням і програмам докторантури. Програми навчання в
докторантурі також можуть бути надані іншим закладом вищої освіти, який має
дозвіл на провадження освітньої діяльності за докторським рівнем згідно
законодавства. В цьому випадку дослідницька частина докторантури проводиться в
зовнішньому навчальному закладі, однак здобувач є студентом ЗВО, але деякі
аспекти його навчання визначаються або спільно вирішуються з іншими
навчальними закладами.
У Чехії

заклади вищої освіти можуть бути як університетського, так і

неуніверситетського типу, і забезпечують надання освіти на трьох рівнях. Вищі
професійні школи є професійно і практично орієнтованими. Програма бакалаврату є
підготовкою до професійної діяльності і необхідною умовою для продовження
навчання за освітніми програмами магістратури. Основна увага приділяється
придбанню теоретичних знань.
Другий рівень вищої освіти включає аспірантуру з захистом дисертації і складання
іспиту за програмою докторантури, які спрямовані на наукові дослідження і
самостійну творчу діяльність.
Вищою ланкою в системі освіти в Чеській Республіці є університети . Це центри
освіти, знань, наукової і творчої діяльності. Вони відіграють важливу роль в
науковій, культурній, економічній сфері, а також у соціальному житті суспільства і
його розвитку. Університети є державними, комунальними і приватними. Відповідно
до закону «Про вищу освіту» вищі навчальні заклади бувають університетського
типу (24 державних, 2 державних і 3 приватних), які забезпечують всі три рівні
освіти, і неуніверситетського (2 державних, 38 приватних), які в основному
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забезпечують підготовку за освітніми програмами бакалаврату або магістратури,
навчання в яких може проходити у очній,заочній або комбінованій формі навчання.
Програми докторантури зорієнтовані на наукові дослідження і самостійну творчу
діяльність у відповідній галузі. Стандартний термін навчання складає не менше трьох
і не більше чотирьох років. Водночас університети можуть визначати максимальний
термін навчання самостійно.
У Словенії існує кілька типів вищих навчальних закладів, а саме університети,
факультети, художні академії і незалежні вищі навчальні заклади. На сьогоднішній
день

функціонують

чотири

провідні

університети

(Університет

Любляни,

Університет Марібор, Університет Приморська і Університет Нової Гориці),
державний незалежний вищий навчальний заклад (Факультет інформаційних
досліджень НовоМєсто), Міжнародна асоціація університетів (EMUNIEURO).
Середземноморський університет) та 44 приватних вищих навчальних заклади.
Закладами вищої освіти, які забезпечують фахову вищу освіту, зокрема підготовку
фахівців з менеджменту освіти, у Словенії є університети та інші заклади
професійної освіти. Професійну вищу освіту з коротким циклом забезпечують
дворічні професійні програми вищих професійних коледжів. Практикоорієнтовані
професійні програми надають студентам компетенції для заняття конкретними
професіями.
Вища освіта в Cловенії регулюється

законом «Про вищу освіту» (1993 р. зі

змінами 1999, 2001, 2003 і 2004 рр.) (Zakon o visokemšolstvu URL). Найбільш
важливими особливостями, введеними новим законодавством, є: нова роль
університету (перехід від об’єднання незалежних факультетів до інтегрованого
університету) і створення потужних ЗВО, поділ деяких великих факультетів на кілька
дрібніших. Навчальні програми для отримання ступеня поділяються на три цикли
наступним

чином:

перший

цикл

(програми

академічного

навчання

і

професійноорієнтовані навчальні програми), другий цикл (програми магістерської
підготовки) і третій цикл (докторські освітні програми). Програми навчання першого
циклу знаходяться на рівні бакалаврату, програми навчання другого і третього циклу
знаходяться на рівні магістратури.
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Заклади вищої освіти Словенії і їх факультети є автономними у створенні освітніх
програм. Правові норми регулюють деякі основні вимоги до навчальних програм,
такі як стандартне навантаження на студента (60 кредитів на навчальний рік),
обмеження на стандартну тривалість навчання або поділ предметів на обов’язкові і
факультативні. У той же час вчасне завершення навчання залежить від захисту
дипломної роботи бакалавра.
Освітня програма є комплексом освітніх організаційних заходів, таких як лекції,
семінари, вправи, лабораторні роботи, практика, дипломні роботи і дисертації,
проекти і звід правил, складених таким чином, щоб успішне виконання освітніх
обов’язків, відповідно до вищезазначених правил, зберігалося, дало можливість
отримати вищу освіту. Дипломна робота відповідно до кожної навчальної програми
є заключним тезисом, його захист є елементом державної атестації. Студент виконує
навчальну програму відповідно до навчального плану, який він сам складає, тобто
формується індивідуальний план навчання. Всі студенти, які навчаються за
освітньою програмою, повинні вивчити всі обов’язкові предмети, частину
обов’язкових додаткових предметів, та додаткових дисциплін вільного вибору, на
основі яких здійснюється накопичення балів.
Таким чином характеристика професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країн дає підстави для висновку про наявність
спільного і відмінного у цій підготовці.
Беззаперечно до спільних ознак слід віднести:
1. Рівневість

підготовки

–

класифікація

рівнів

вищої

освіти:

перший

(бакалаврський), другий (магістерський), третій (докторський).
2. Наявність форми навчання – денна, заочна, дистанційна.
3. Поширення програм освіти впродовж життя – підвищення кваліфікації.
–

Спрямування освітніх програм: бакалаврського рівня – підготовка фахівців

щодо формування загальнопрофесійних, практичних і методичних знань у сфері
управління та менеджменту освіти, креативного

і критичного

мислення,

забезпечення можливості реалізації таких знань на практиці, вміння модифікувати та
приймати професійні управлінські рішення використовувати творчі методи,
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інструменти і матеріали в управлінській діяльності; магістерського рівня підготовка до реалізації та оцінювання методичних, професійних, практичних або
наукових проблеми в сфері управління освітою, можливість вирішення освітніх і
управлінських завдань в умовах передбачуваного і непередбачуваного середовища
на основі високого ступеня незалежності, ініціативності та відповідальності,
інноваційності, креативного мислення управління колективом; докторського рівня формування критичного, незалежного та аналітичногомислення у непередбачуваних
змінних умовах; розуміння

соціальних,науково-етичні аспектів подальшого

розвитку галузі і освітньої установи;можливість представлення результатів
дослідження на основі формулювання нових гіпотез, суджень та стратегій для
подальшого розвитку науки і освітньої галузі.
Водночас кожна країна має свої особливості у визначенні рівнів професійної
підготовки у вищій освіті, представлені у табл. 4.8.
Таблиця 4.8.
Особливості рівнів професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти
в центральноєвропейських країн
Країна
Болгарія

Словаччина

Словенія

Особливості рівнів підготовки у ЗВО центральноєвропейських країнах
Ступінь бакалавра: не менше 180 ECTS кредитів з мінімальною тривалістю
навчання три роки - «професійний бакалавр в ...» 240 кредитів з
мінімальною тривалістю навчання чотири роки - «бакалавр»; ступінь
магістра:не менш як 300 кредитів відповідно до навчальної програми з
мінімальною тривалістю навчання п’ять років;не менше 120 кредитів після
отримання «професійного ступеня бакалавра в галузі освіти і
кваліфікації»;не менше 60 кредитів після отримання освітньої та
кваліфікаційної ступеня «бакалавр»; докторантура (на – основі ступеня
магістра) - 3 роки, а для заочного та дистанційного навчання - до 4 років.
Ступінь бакалавра: 180-240 ECTS, Ступінь магістра:60-90 – 120 кредитів
ECTS – на основі ступеня «Бакалавр»; докторська студія- 180 кредитів –
впродовж трьох років (денна форма навчання)– 4 роки (заочна).
Професійні програми вищої освіти і програми навчання в університеті
варіюються від 180 до 240 кредитів і тривають три-чотири роки; програми
магістратури -від 60 до 120 кредитів, тривалість – 1-2 роки, але в одній і тій
самій професійній сфері вони тривають не менше п’яти років разом з
програмою навчання першого циклу. Програми докторантури варіюються
від 180 до 240 кредитів і тривають три-чотири роки.
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Перший рівень (бакалаврський) вищої освіти - 180-240 кредитів ECTS,
навчання впродовж 3-4 стандартних років навчання; другий рівень
(магістерський) вищої освіти - 90 – 120 кредитів ECTS (випускникам
магістерської програми присвоюються вчені ступені: «Інженер» («Інж.»
Перед назвою) в галузі економіки, техніки наука і техніки, «Магістр» («Mg».
Перед іменем).
Третій рівень (докторський ) вищої освіти освіта навчання 180 – 240
кредитів ECTS. Випускниками докторських навчальних програм
присвоюється вчене звання -Ph.D. (за напрямом). Тривалість навчання за
таким рівнем - 3-4 роки.

Чехія

Джерело: систематизовано автором

Менеджер освіти у центральноєвропейських країнах (управлінець, директор,
адміністратор, найманий професійний керівник) – це професіонал, який здійснює
організацію і координацію діяльності колективу на основі врахування об’єктивних
законів та закономірностей економіки, соціології, психології, конфліктології. На
нього покладається відповідальність за прийняття і виконання рішень, спрямованих
на забезпечення ефективного виконання завдань, які висувають перед установою,
якою він керують. Професійну підготовку варто спрямовувати на формування якісно
нових ознак суспільної свідомості й практики, нового типу культури, мислення та
ринкового господарювання, правильного розуміння якості та управління якістю,
особистості, здатної до реалізації змін в освіті, удосконалення професійної
компетентності та управлінської культури.
4.3. Педагогічний аналіз структурування змісту підготовки
майбутніх

фахівців

з

менеджменту

освітньої

галузі

у

центральноєвропейських країнах
Слід зазначити, що у професійній підготовці менеджерів освіти з метою
конкретизації наукового пізнання та визначення логіки психологопедагогічного
процесу

моделюють

як

зміст

освіти,

так

і

навчальну

діяльність.

У

вузькопредметному сенсі створюють наукові моделі як механізм для укладання і
структурування змісту конкретних навчальних дисциплін. Достатньо широко
застосовується

моделювання

навчального

матеріалу

для

його

логічного
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упорядкування, побудови семантичних схем, подання навчальної інформації в
наочній формі і в розрахунку на образні асоціації за допомогою мнемонічних
правил.
Отже, педагогічне моделювання змісту професійної підготовки менеджерів освіти
в європейській вищій школі можна представити як постановку цілей підготовки
через особливості розвитку освіти і трансформацій параметрів управлінської
культури, конструювання професійної підготовки через підбір навчальних
матеріалів, управлінських завдань, розвиток особистісної управлінської практики
через оцінку сформованості міжкультурної компетентності як структурного
компонента професійної діяльності
Побудова моделі професійної підготовки

менеджерів

освіти передбачає

врахування чинників, що мають істотний вплив на ефективне функціонування
освітньої

установи.

Структурними

системоутворювальними

компонентами

сучасної професійної підготовки менеджера освіти є змістове наповнення
навчального плану, спрямованого на якість підготовки і формування ключових
компетентностей щодо визначення цілей, створення позитивного клімату і
сприятливого освітнього середовища освітньої установи; формування лідерських
якостей фахівців з менеджменту освіти; ціннісна орієнтація програми на сприяння
становленню

управлінця

як суб’єкта

освітньої політики

громадянського

суспільства.
Аналіз наукової літератури, нормативних джерел, статистичної інформації дає
підстави для висновку, що студійні програми вищих навчальних закладів
центральноєвропейських

країн

ґрунтуються

на

комплексному

підході

до

формування професійних компетенцій фахівців з менеджменту освіти.
Студійні програми в центральноєвропейських країнах забезпечують підготовку
фахівців з освітнього менеджменту згідно Європейського стандарту, які повинні
знати сучасні концептуальні теорії у сфері освітнього менеджменту; наукові підходи,
наукові школи, методологію, теорію і напрямки розвитку освітнього менеджменту.
Кваліфікаційними характеристиками випускників студійних програм є сформовані
спеціалізовані вміння, які включають критичний аналіз, інтерпретацію і оцінку
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складної інформації, концепцій і теорій, а також інтеграцію знань з різних галузей
для проведення наукових досліджень, здійснення інновацій і створення нових знань і
процесів; вміння вибирати і використовувати необхідні методики і підходи, критично
оцінювати дії, методи і результати та їх короткострокові і довгострокові наслідки
(National frame work for qualifications.., URL).
Особистісними

характеристиками

фахівця

з

менеджменту

освіти

є

відповідальність за розробку процесів педагогічної діяльності; високий ступінь
самостійності; ініціювання та керівництво виконанням складних завдань і процесів,
відповідальність за розвиток знань в сфері професійної діяльності та керівництво і
оцінка діяльності інших; прагнення до організації і планування підготовки фахівців з
освітнього менеджменту; участь в плануванні та розподілі ресурсів.
Вивчення ролі студійних програм у формуванні професійної компетентності
фахівців з освітнього менеджменту в центральноєвропейських країнах засвідчує, що
підготовка здійснюється за трьома концептуальними напрямами:
1) управління як нормативне керівництво;
2) управління як сервіс (ключові позиції – допомагати, не протидіяти, не
заважати), коли управління розуміється як менеджмент;
3) управління як випереджаюча зміна концепцій, як освітня політика, як
управління розвитком, як інноваційний менеджмент.
Пріоритетними напрямами освітньої політики розвитку європейського простору
постають формування загальнолюдських й національних цінностей і цілей;
особистісний розвиток науково-педагогічних працівників; постійне підвищення
якості освітніх послуг, оновлення змісту та форм організації їх

надання;

впровадження освітніх інноваційних технологій в навчальний процес.
Проаналізуємо більш детально досвід професійної підготовки фахівців з
освітнього менеджменту у Чехії, оскільки саме чеська система, на нашу думку,
спрямована на формування професійної компетентності, практичних, прагматичних і
гуманістичних орієнтацій.
Звернемо увагу, що в чеській системі освіти підготовка фахівців з менеджменту
освіти здійснюється більшою мірою в контексті післядипломної підготовки та в
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системі освіти впродовж життя.
Наведемо конкретні приклади змісту підготовки фахівців з менеджменту освіти.
Центр додаткової освіти педагогічного факультету Університету в Оломовці
(Чехія) здійснює підготовку на спеціалізованих акредитованих курсах для
педагогічних кадрів управління за спеціальністю «Управління в школі». Цільова
група – керівники педагогічного персоналу. Форма організації – комбінована з
орієнтацією на енавчання. Освітня мета – надання знань щодо формування вмінь та
навичок слухачів у галузі освітнього менеджменту, кар’єрне зростання педагогічних
працівників.
Програма підготовки складається з п’яти основних модулів: «Теорія і практика
управління

освітою»,

«Нормативноправове

забезпечення»,

«Економіка

та

управління фінансами», «Управління навчальним процесом», «Лідерство» (Studium
pro ředitele škol a školských zařízení UO., URL).
Центр післядипломної освіти педагогічного факультету Університету в Остраві
(Чехія) (Ostravská univerzita – pedagogická fakulta .Сentrum dalšího vzdělávánі... URL)
здійснює перепідготовку керівників освітніх установ на курсах із забезпеченням
додаткової кваліфікації – «Освітній менеджмент».
Зміст підготовки включає п’ять модулів:

1.Теорія і практика шкільного

менеджменту. 2. Право. 3 Керівництво. 4. Економіка і фінансовий менеджмент.
5.Управління педагогічним процесом.
Увага акцентується на вивченні дисциплін менеджерського типу: «Концепція
сучасного менеджменту» (12 год.), «Функції управління» (12 год.), «Персональний
менеджмент та розвиток людських ресурсів» (12 год.) та практичній підготовці.
Підсумкова атестація проводиться у формі комплексного екзамену, в який
включені питання з усіх модулів, та захисту дипломної роботи. Формами організації
навчального процесу є індивідуальні консультації та онлайн і оффлайн спілкування
зі слухачами через систему дистанційного навчання Moodle (Там само) (Табл. 4.9).
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Таблиця 4.9
Студійна програма Центру післядипломної освіти педагогічного
факультету Університету в Остраві, спеціальність «Освітній менеджмент»
Назва предмету

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр
УН
К
УН
К
УН
К
УН
К
Модуль 1. Теорія і практика шкільного
менеджменту
Концепція сучасного менеджменту
12
6
функції управління
12
6
Етичні аспекти управління і
8
6
організаційна культура
Управлінська практика до модуля 1
20
Заключний семінар
4
Модуль 2. Право
Основи права
4
3
Адміністративне право
8
4
Договірне (зобов’язувальне) право
8
4
Трудове право
4
3
Законодавство в галузі освіти
8
4
Управлінська практика до модуля 2
20
Модуль 3. Керівництво
Лідерство і стиль управління
8
6
Мотивація професійної діяльності
8
4
Кар’єра менеджера
4
2
Персональний менеджмент та
12
6
розвиток людських ресурсів
Управлінська практика до модуля 3
20
Модуль 4. Економіка і фінансовий менеджмент
Компетенції засновника
8
6
Прямі витрати на освіту
8
6
Управління бюджетом шкіл
8
3
Облік і контроль
8
3
Управлінська практика до модуля 4
10
10
Модуль 5. Управління педагогічним процесом
Роль і функції керівника школи в
8
4
управлінні педагогічним процесом
Управління школою і навчальний
4
2
процес в ЄС
Рамкові і шкільні освітні програми
4
2
Стратегічне планування і концепції
8
4
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педагогічної діяльності
Психологічна атмосфера школи
Оцінка і самооцінка
Менеджерська практика
Екзамени
Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
Модуль 4.
Модуль 5
Всього годин – 354

4
4

2
4
20

Е
Е
Е

48

45

40

43

44

54

Е
Е
48

32

К - Консультації - безпосередня робота зі студентами. УН - Управління навчанням - он-лайн і
офф-лайн спілкування зі слухачами через систему дистанційного навчання Moodle .
Джерело: укладено на основі (Ostravskáuniverzita – pedagogická fakulta centrum dalšího vzděláváni.
Přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2017 -2018 URL).

У табл. 4.10. представлено розподіл часу на курсах для керівників шкільних
установ в університеті м. Острава.
Таблиця 4.10
Курси для керівників шкіл і шкільних установ Університет Острави
Назва

Назва предмету

1
2
семестр семестр

Мод
уль 3

Модуль 2

Модуль 1

Т

Вступ до студії
Базові законодавчі акти в галузі освіти
Система освіти і надання освітніх послуг
Контроль ČŠI , обробка інформації
Охорона приватного власності, надання інформації
Адміністративне право та державне управління в сфері освіти
Основні закони і їх застосування в освіті // Модульний контроль
Трудове право в освіті
Працевлаштування
Проблема зайнятості в освіті
Припинення трудових відносин
Трудове право / Модульний контроль
Законодавчі забезпечення фінансування шкіл і фінансових
потоків у сфері освіти /
Бюджет заробітної плати в школі

Пр

Т

2
6
8
4
8
4
М
К

8
4
8
4
МК

4
4

Пр

Модуль 4

290

Операційний бюджет для шкіл /
Організація оподаткування, контролю, зберігання матеріальних
цінностей /
Організація бухгалтерського обліку /
Організація і управління харчуванням в школі
Фінансування школи /Модульний контроль

4
8

Школа як сучасна освітня система, структура дисциплін
Керівництво і організація школи
Педагогічна документація, плани, структура школи
Контроль господарської діяльності, оцінка і самооцінка /
Консультування та організація безпеки життєдіяльності
Організація школи та педагогічного процесу Модульний
контроль
Практика в школах
Всього годин = 130

4
4
10
6
4

4
4
М
К

М
К

56

12
12

56

6
6

Т – теоретичне навчання; Пр - Презентація
Джерело: укладено на основі (Ostravská univerzita, URL).

Карлов Університет (м. Прага) здійснює підготовку фахівців з освітнього
менеджменту на рівні бакалаврату в рамках навчальної програми «Спеціалізація в
педагогіці», напрям «Освітній менеджмент» (Studijníplány – Karolinka. URL).
Навчальний план за цим напрямом містить дисципліни:
–

нормативні: «Вступ до освітнього менеджменту», «Теорія і практика

освітнього менеджменту», «Вступ до управління педагогічним процесом»,
«Економіка освіти», «Фінансовий менеджмент», «Основи права», Трудове і освітнє
право», «Практика з управління», «Практикум з формування управлінських
навичок»,

«Управління

педагогічним

процесом»,

«Управління

людськими

ресурсами», «Самоврядування», «Бізнес і корпоративне управління», «Комунікації в
освітньому процесі», «Презентаційна та комунікаційна діяльність», «Управління
навчальним процесом», «Управління економічними процесами в школі», «Актуальні
правові проблеми школи», «Методологія наукових досліджень», окремі модулі
«Підготовка бакалаврської роботи», «Підготовка до державної атестації» та інші;
–

вибіркові: «Актуальні проблеми освітнього менеджменту» (15 кредитів), курс,

який розподіляється на декілька частин, як правило – на п’ять (по три кредити на
окрему дисципліну). Наприклад: одна із частин – 3 кредити – на вивчення
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тематичних напрямів «Закон про освіту» в дії», «Рекомендації з первинної
профілактики соціально-патологічних явищ, дітей, школярів та студентів в школах і
освітніх установах», «Правила роботи для співробітників шкіл», «Практичні аспекти
«Закону про зайнятість» в галузі освіти» тощо. З метою обміну досвідом
обов’язковим є проведення круглого столу. Компонентами державної атестація є
складання комплексного екзамену та захист дипломної роботи.
Метою проекту

«Розвиток компетентності управлінських кадрів в школах і

навчальних закладах Кралове Градця – Модель професійної освіти» (Školské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, URL), що
реалізовується в Університеті Градец Кралов є забезпечення професійної
менеджерської підготовки керівників шкіл і навчальних закладів та потенційних
кандидатів на керівні посади в цих установах. Навчання здійснюється на основі
восьми навчальних модулів, які включають в себе теоретичну підготовку, практичні
заняття та стажування в національних і міждержавних освітніх установах, а також за
кордоном. Результатом проекту є формування ключових компетенцій, необхідних в
управлінській

діяльності

керівника

освітньої

установи

чи

підрозділу:

організаторських (проектування організаційної структури освітньої установи,
делегування повноважень, уміння передбачати необхідність організаційних змін,
організаційне

управління

документацією

планування); маркетингових (уміння

школи,

здійснення

стратегічного

визначати концепцію і зміст шкільного

маркетингу, здійснювати аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища освітньої
установи, інформаційної системи шкільної освіти, забезпечувати зв’язки з
громадськістю, здійснювати оцінку діяльності школи); менеджерських (визначення
стратегії і тактики управління;
особливостей

управління

здійснення управління розвитком, знання

освітньою

установою;

управлінських (вироблення

культури прийняття рішень , застосування методів прийняття рішень, визначення
ознак та принципів ефективного управління, основних типів і форм контролю,
управління надзвичайними ситуаціями); етичних (знання етичних норм, правил
особистісної етичної поведінки та ділової етики, професійних етичних кодексів,
інституціоналізації управлінської етики, кодексу менеджера з питань етики,
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соціальної

відповідальності

менеджера);

культурних

(знання

елементів

корпоративної культури її розвитку).
Мета студійної програми: підготовка фахівців у сфері організації діяльності
освітніх установ.
Студійна програма забезпечує майбутніх менеджерів освіти знаннями з розробки
інноваційних методів управління та впровадження їх в практичній діяльності,
вміннями проведення наукових досліджень та можливості реалізації результатів
дослідження в освітній і управлінській діяльності.
Зміст підготовки забезпечують навчальні модулі: інституціалізація управлінської
діяльності в освітній галузі; організація системи післядипломної освіти; інформація і
управління знаннями; міжнародна система маркетингу; управління і контролінг
фінансових ресурсів; управління людськими ресурсами; стратегічний менеджмент;
управління проектами; стратегія управління змінами. Випускники, повинні
продемонструвати свої знання у мультидисциплінарному контексті, пов’язаному з
менеджментом освіти; виявляти здатність до аналізу управлінської інформації;
проектувати освітній процес; прагнути до самовдосконалення, навчання впродовж
життя (National frame work for qualifications and other learning Reports of the Ministry of
Education 2009: 24, URL).
У системі формальної освіти в Чехії здійснюється підготовка менеджерів освіти
на рівні бакалаврату, магістратури та докторантури. Випускникам, які закінчили
програми за відповідним освітнім рівнем, на основі державної атестації
присвоюється академічний ступінь. Стандартна тривалість навчання становить для
ступеня бакалавра від трьох до чотирьох років. Програма завершується підсумковою
державною атестацією яка, як правило це захист випускної роботи. Форма навчання
може бути очною і комбінованою (Trojan, 2011, с. 115).
Зміст навчання за освітньою програмою підготовки випускника з освітнім
ступенем бакалавр за спеціальністю «Освітній менеджмент» в чеських університетах
визначається переліком мінімально необхідних особистісних інтелектуальних і
соціальних компетентностей та переліком професійних компетенцій, передбачених
для розв’язання складних задач і проблем у професійній діяльності у сфері
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освітнього менеджменту або у процесі навчання, що передбачає виконання функцій
керівника освітньої установи чи її структурного підрозділу у відповідності до
нормативних вимог. Базові знання, уміння та навички з освітнього менеджменту
забезпечують бакалаврські програми підготовки, які є у різних університетах Чехії,
зокрема в Університеті Ф. Палацького в Оломовці, Карловому Університеті в Празі,
Університеті

ГрадцяКралове, Університеті Я.Є. Пуркіне в Усті-над- Лабем,

Університеті в Остраві та інших.
Здійснимо більш детальний порівняльний аналіз освітніх програм підготовки
фахівців з освітнього менеджменту у трьох університетах Чехії: Університеті Ф.
Палацького в Оломовці, Карловому Університеті в Празі, Університеті Я.Є. Пуркіне
в Усті-над-Лабем.
В Університеті Ф. Палацького в Оломовці підготовка фахівців з освітнього
менеджменту здійснюється на філософському факультеті на кафедрі соціології й
андрагогіки за бакалаврською акредитованою програмою спеціальності «Освітній
менеджмент». Мета студійної програми полягає у підготовці до професійного
виконання управлінських функцій в освітніх закладах

(Univerzita Palackého v

Olomouci. URL).
У Карловому Університеті в Празі підготовка фахівців з освітнього менеджменту
здійснюється на педагогічному факультеті в Центрі освітнього менеджменту за
бакалаврською акредитованою програмою спеціальності «Освітній менеджмент» з
трирічним терміном навчання. Профіль і кваліфікація випускників: виконання
функцій управління в нижній, середній і вищій ланках в школах, навчальних
закладах; фахівці державного управління в сфері освіти, співробітники управління
системою освіти відповідно до чинного законодавства в Чехії, виконання функцій
директора школи тощо (Univerzita Karlova v Praze. URL; Strategie vzdělávací politiky
České republik ydoroku 2020. URL).
В Університеті Я. Є. Пуркіне в Усті-над-Лабем підготовка фахівців з освітнього
менеджменту

здійснюється

за

бакалаврською

акредитованою

програмою

спеціальності «Освітній менеджмент» на педагогічному факультеті на кафедрі
педагогіки. Мета студійної програми: надати студентам базові знання теорії
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управління освітою в країнах ЄС, знайомство з юридичними та економічними
нормативними актами, застосування їх в школах регіонів Чехії, забезпечення
психологічної

основи

стратегічного

і

рефлексії

концептуального

та

саморефлексії

мислення,

управлінця,

практичних

формування

навиків

лідерства

(UniverzitaJanaEvangelistyPurkyně v Ústínad Labem.URL) Профіль і кваліфікація
випускників: забезпечення теоретичних і практичних знань і навичок, необхідних
для виконання функцій менеджера освіти. Випускники університету оснащені
знаннями законів і правил, пов’язаних з виконанням обов’язків директора школи,
принципів фінансового управління в освіті, принципів освітньої політики, розуміння
прагматичного і філософського виміру освіти, управління в освіті. Освітні програми
включають значний перелік дисциплін, які забезпечують змістову підготовку
фахівців з освітнього менеджменту та формування професійної компетентності.
Перелік дисциплін у навчальних планах представлений в таблиці 4.11.
Таблиця 4.11
Перелік дисципліни у навчальних планах
підготовки фахівців з освітнього менеджменту в університетах Чехії
Університет Палацького
в Оломовці

Карлов Університет в
Університет Я. Є.
Празі
Пуркіне, Усті-над-Лабем
1 рік навчання, осінній семестр
Персональний
Управління людськими
Вступ до освітнього
менеджмент і соціальний
ресурсами
менеджменту
розвиток І
Основи економічних
Теорія і практика
Управління освітою в
принципів
управління школою
країнах ЄС
Основи управління
Вступ до управління
Вступ до теорії
педагогічним процесом
навчальним процесом
менеджменту
Формування
Основи менеджменту
Практика з управління І
управлінських навичок І
Основи права
Практикум з менеджменту І
Освітня політика
Актуальні питання
Основи права і сімейне
Основи психології
шкільного управління I
право
Актуальні проблеми
освітнього менеджменту І
1 рік навчання, весняний семестр
Педагогічне оцінювання
Економіка освіти
Економіка освіти
Шкільний менеджмент

фінансовий менеджмент

Персональний
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Фінансовий облік
Основи приватного права
Психологія в управлінні
школою

основи права
Освітнє право
Практикум з управління ІІ
Практикум з менеджменту ІІ

Основи адміністративного
права
фінансовий менеджмент
Основи публічного права
Оцінювання роботи
вчителя
Навчальний план і його
формування
Антикризовий менеджмент

менеджмент і соціальний
розвиток ІІ
Трудове право
Управління організацією
Стратегія розвитку освіти І
Формування
управлінських навичок ІІ
Актуальні проблеми
освітнього менеджменту ІІ

Актуальні питання
шкільного управління IІ
2 рік навчання, осінній семестр
Управління педагогічним
Фінансовий менеджмент в
процесом
освіті
Управління персоналом
Практикум з менеджменту І
Практикум з управління ІІІ
Стратегія розвитку освіти ІІ
Практикум з менеджменту ІІІ
Самоменеджмент

Освітнє право
Управління персоналом в
організації І

Актуальні питання
шкільного управління IІІ

Управління проектами
2 рік навчання, весняний семестр
Актуальні проблеми
Управління освітнім
ІКТ у плануванні освітою
сучасної школи
процесо ІІ
Адміністративні акти в
Виробничий і корпоративОпераційний менеджмент
галузі освіти
ний менеджмент
Стратегічне управління
Управління педагогічним
Практикум з управління ІV
школою
процесом
Семінар до виконання
Семінар до бакалаврської
Фінансування шкіл і освіти
дипломної роботи I
роботи
Презентаційні та
Вступ до персонального
Маркетинг освіти
комунікативні навички I
менеджменту
Основи наукового
Управління персоналом в
Практикум з управління ІV
дослідження в галузі освіти
організації ІІ
Методологія підготовки
Актуальні питання
бакалаврської роботи І
шкільного управління IV
Профілактика соціальнопатологічних явищ і
інтеграція (предмет
обов’язкового вибору)
3 рік навчання, осінній семестр
Управління школи в
Практика
Практикум з менеджменту І
економічній сфері
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Альтернативні школи
Методи управління
Специфічні напрями
управління школою
Концепція педагогічної
праці в школі
Методологія підготовки
бакалаврської роботи ІІ

Практикум з управління V
Семінар до виконання
дипломної роботи IІ
Презентаційні та
комунікативні навички IІ
Основи наукових
досліджень
Актуальні правові основи
освітнього права

Операційний менеджмент
Соціальне середовище і
колектив
Колективний менеджмент
ІКТ і праці менеджера

Актуальні питання
шкільного управління V
3 рік навчання, весняний семестр
Семінар до виконання
Актуальні проблеми
Cемінар з андрагогіки
дипломної роботи IІІ
освітнього менеджменту
Підготовка до захисту
Коучинг в менеджерській
Управлінська практика
дип-ломної роботи і захист
діяльності
БР
Актуальні питання
Управління педагогічним
Якість управління школою
шкільного управління VІ
процесом І
Семінар до державної
Практикум з менеджменту
атестації
Управління персоналом
Бакалаврська робота
Cтресові ситуації
Прикладна психологія
податкова система
ЄС і освіта
Казуїстичний семінар з
економіки
Казуїстичний семінар з
права
Проектування освітніх
моделей
Джерело:укладено на основі: UniverzitaJanaEvangelistyPurkyně v ÚstínadLabem. URL; Univerzita
Karlova v Praze:URL; Palackého v Olomouci: URL).

Аналіз освітніх програм показав, що зміст підготовки складається з певних
дисциплін: менеджерського циклу, управління педагогічним процесом, управління
персоналом,

правові

дисципліни,

економічного

спрямування,

дисципліни

загальнонаукового циклу і циклу загальної професійної підготовки.
Зазначимо, що у всіх освітніх програмах трьох університетів представлені
дисципліни менеджерського циклу «Основи менеджменту», «Освітній менеджмент»,
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«Маркетинг освіти», «Стратегічне управління освітою», «Менеджерська техніка»,
«Практикум з менеджменту». Водночас є специфіка змістового наповнення освітніх
програм (Рис. 4.3).
В Університеті Ф. Палацького в Оломовці вивчаються дисципліни «Кризовий
менеджмент», «Управління проектами»; в Університеті Я.Є. Пуркіне в Усті-надЛабем – «Операційний менеджмент», «Менеджмент групи і колективу», «Коучинг»,
спостерігається спрямування на формування практичних навичок

у процесі

вивчення дисциплін «Практикум з менеджменту І, ІІ», «Формування управлінських

Дисципліни менеджерського спрямування

умінь і навичок І, ІІ» тощо.

Університет
Палацького в Оломовці

Карлов
Університет в Празі

Університет
Й.Пуркіне в Усті над Лабе

Основи менеджменту
Освітній менеджмент
Маркетинг освіти
Стратегічне управління освітою;
Менеджерська техніка;
Практикум з менеджменту;
Менеджерська практика;
Кризовий менеджмент;
Управління проектами;
Специфічні сфери в управлінні

Теорія і практика освітнього
менеджменту;
Формування управлінських
умінь і навичок І, ІІ; ІІІ, IV;
Виробничий і корпоративний
менеджмент
Вступ до теорії менеджменту;
Формування управлінських
умінь і навичок І, ІІ;
Управління організацією;
Стратегічний розвиток освіти І,
ІІ;
Практикум з менеджменту
І, ІІ; Операційний менеджмент І,
ІІ;
Менеджмент групи і
колективу;
Коучинг в
менеджерській діяльності

Рис.4.3. Дисципліни менеджерського спрямування у підготовці фахівців з
освітнього менеджменту в університетах Чехії
Джерело: укладено на основі: UniverzitaJanaEvangelistyPurkyně v ÚstínadLabem. URL;
UniverzitaKarlova v Praze:URL; Palackého v Olomouci,URL.

298

Даний цикл дисциплін спрямований на удосконалення професійних знань
управлінця, його умінь та навичок, особистісних якостей, особливостей поведінки та
деяких інших характеристик, що відображаються у стилі управління. Задля
застосування оптимальних прийомів та методів вирішення ситуації, використання
найбільш ефективних шляхів виходу зі складного становища, прийняття рішень в
екстремальних, змінюваних умовах, мобілізація зусиль підлеглих на спільні дії.
Наступною групою є цикл дисциплін освітніх програм, спрямованих на вивчення
управління освітнім процесом (Рис.4. 4.).

Управління освітнім процесом

Університет
Пальцького в Оломовці

Основи педагогічногопроцесу
Актуальні проблеми освітньої
політики
Педагогічне оцінювання
Оцінювання роботи вчителя
Навчальний план і його
формування
Якість управління школою
Концепція пед. роботи школи
Освіта в країнах ЄС
Альтернативна школа

Карлов
Університет в Празі

Вступ до управління освітнім
процесом
Управління освітнім процесом І
Управління освітнім процесом ІІ

Університет
Й.Пуркіне в Усті над Лабе

Управління освітою в країнах
ЄС Освітня політика Управління
освітнім процесом І Управління
освітнім процесом ІІ Соціальне
середовище і колектив

Рис. 4.4. Дисципліни управління освітнім процесом у підготовці фахівців з
освітнього менеджменту в університетах Чехії
Джерело: укладено на основі: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. URL;
Univerzita Karlova v Praze:URL; Palackého v Olomouci: URL.

299

Мова йде не тільки про процес управління, а і про формування поняття освітнього,
педагогічного процесу. У всіх освітніх програмах є орієнтація на дисципліни, змістом
яких є управління освітнім процесом, зокрема «Управління освітнім процесом І» і
«Управління освітнім процесом ІІ» (Карлов Університет і Університет Я.Є. Пуркіне).
«Основи управління освітнім процесом» вивчають в Університеті Ф. Палацького, а
«Вступ до управління освітнім процесом» в Карловому Університеті. Є значна
диференціація в кількості дисциплін, які спрямовані на управління освітнім
процесом.
Так, в Університеті Ф. Палацького дев’ять дисциплін

представляють блок

дисциплін з управління освітнім процесом, зокрема «Основи освітнього процесу»,
«Актуальні проблеми освітньої політики», «Педагогічне оцінювання», «Оцінювання
роботи вчителя», «Навчальний план і його формування», «Якість управління
школою», «Концепція педагогічної роботи школи», «Освіта в країнах ЄС»,
«Альтернативна школа», в Університеті Й.Є Пуркіне – п’ять («Управління освітою в
країнах ЄС», «Освітня політика», «Управління освітнім процесом І», «Управління
освітнім процесом ІІ», «Соціальне середовище і колектив), а в Карловому
Університеті – всього 3 («Вступ до управління освітнім процесом», «Управління
освітнім процесом І», «Управління освітнім процесом ІІ»).
Аналіз освітніх програм засвідчує, що в Чехії в університетах у підготовці фахівців
з освітнього менеджменту в контексті управління освітнім процесом надається
перевага

формуванню,

насамперед,

цілісного

бачення

освітнього

процесу,

оцінюванню педагогічної праці, моделюванню та проектуванню альтернативних
шкіл тощо. Окрім цього увага приділяється формуванню оцінної компетентності як
здатності оцінювати результати педагогічної діяльності та аналізувати соціальні
наслідки впливу освітньої системи на оточуючий соціум, педагогічного та
управлінського впливу на тих, хто навчається, на основі застосування комплексу
професійних знань методологічного, аналітичного, діяльнісного, прогностичного,
аксіологічного характеру, навичок використання сучасних оцінних (у т.ч. тестових)
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технологій та інтерпретації результатів вимірювань, кваліметричних методів
вимірювання.
На формування у майбутніх фахівців з освітнього менеджменту розуміння ролі
лідера і керівника, лідерського мислення, усвідомлення проблем управлінської
культури спрямовані дисципліни, які умовно можна об’єднати як дисципліни у сфері
управління персоналом (Рис.4. 5).

Управління персоналом

Університет
Палацького в Оломовці

Карлов
Університет в Празі

Університет
Й.Пуркіне в Усті над Лабе

Розвиток людських ресурсів
Управління персоналом
Управління людськими
ресурсами

Управління персоналом
Самоменеджмент Презентаційні
та комунікаційні навички І
Презентаційні та комунікаційні
навички ІІ

Особистісний і соціальний
розвиток менеджера І
Особистісний і соціальний
розвиток менеджера ІІ
Управління персоналом в
організації І
Управління персоналом в
організації ІІ
Вступ до персонального
менеджменту

Рис. 4.5. Дисципліни з управління персоналом спрямування у підготовці
фахівців з освітнього менеджменту в університетах Чехії
Джерело: укладено на основі: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústínad Labem. URL;
Univerzita Karlova v Praze:URL; Palackého v Olomouci: URL.

У порівнюваних університетських освітніх програмах з управління персоналом
знаходимо аналогію в дисциплінах управлінського циклу (Карлов Університет і
Університет Я.Є.Пуркіне) – «Управління персоналом в організації І», «Управління
персоналом в організації ІІ». Ще одна спільна риса щодо проблеми управління
персоналом – наявність дисциплін, спрямованих, на особистісний розвиток
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менеджера

освіти,

що

реалізується

в

процесі

вивчення

дисциплін

«Самоменеджмент» (Карлов Університет), «Особистісний і соціальний розвиток
менеджера І», «Особистісний і соціальний розвиток менеджера ІІ» ((Університет
Я.Є.Пуркіне)), «Управління персоналом» (Університет Ф. Палацького в Оломовці,
Карлов

Університет

в

Празі).

Значної

уваги

приділяється

формуванню

комунікаційних та презентаційних навичок (Карлов Університет) (Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v ÚstínadLabem. URL; Univerzita Karlova v Praze:URL; Palackého v
Olomouci: URL).
Підкреслимо, що розвиток людського потенціалу керівників освітніх установ
передбачає як інструментальні, так і мотиваційні засоби, з метою розширення
потенціалу людини та можливостей її самореалізації. Багатомірність розвитку
людського потенціалу полягає в тому, що в даному процесі мають враховуватися
різні чинники: соматичне та психічне здоров’я, соціальні можливості, матеріальні та
духовні потреби, соціокультурна мотивація.
Ціннісним феноменом є лідерство: цінності передаються в процесі комунікації на
різних рівнях та демонструються на рівні поведінкових проявів. Лідерство та ідея
служіння пов’язані між собою, оскільки вони ґрунтуються на відданості ідеї та
усвідомленні відповідальності за свої дії та колектив, за тих, з ким працюєш і для
кого. Особливо важливе значення це має для сфери освіти, оскільки ідея служіння
громадськості, дотримання суспільних інтересів має бути визначальною. За
результатами дослідження в країнах ЄС, ключові компетенції європейських лідерів є
такими: відкритість до нових ідей, доброчесність, інноваційність, соціальні навички
(включно з комунікативними), ведення переговорів та розвиток мереж, орієнтація на
результат, організаційні навички, володіння знаннями, що включають знання на рівні
ЄС та знання на рівні країн-членів (Excellent Organisation…, URL). Важливим є
формування навичок та умінь використовувати свій особистісний потенціал для
досягнення професійно значущих цілей, розвивати потенціал лідера для більш
ефективної реалізації себе в управлінській діяльності
Не менш важливим є набуття знань щодо управління людськими ресурсами
(спроможність дотримуватися стратегічного підходу в управлінні людськими
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ресурсами, нести відповідальність за добір кадрів, розвиток їхньої спроможності та
організацію діяльності), ознайомлення студентів зі сучасною системою комунікації
та формування вміння професійного спілкування в межах ділового стилю, ведення
переговорів. формування навичок і умінь використовувати технології стратегічного
управління людськими ресурсами, командної роботи та організації ефективної
команди.

Питання

саморозвитку,

самовдосконалення

та

самореалізації

є

пріоритетними у професійному навчанні та своєрідним мірилом професійноособистісного поступу.
Важливим компонентом освітньої програми є правові дисципліни, що спрямовані
на формування у студентів професійно-правової компетентності як інтегративного
особистісного

утворення

(сукупності

професійних

знань,

умінь,

способів

використання правових знань, досвіду професійно-правової поведінки), що
сприятиме забезпеченню належного виконання всіх функцій професійної діяльності,
які вимагають правового регулювання. Зокрема, у всіх закладах вивчаються
дисципліни «Основи права», «Приватне право», «Адміністративне право» тощо.
Особливостями є те, що Університет Ф. Палацького в Оломовці має загальні
навчальні курси «Трудового права», тоді як у в Університеті Й.Є. Пуркіне вивчають
«Сімейне право». У навчальний план Карлового університету включено «Освітнє
право».
Цикл дисциплін економічного спрямування забезпечує формування системного
мислення при вирішенні економічних проблем в освіті, системних наукових знань,
на основі яких тільки й може виникнути науковий економічний світогляд та
здійснюватимуться практичні дії (Рис.4.6.).
Усвідомлення соціальних явищ, теоретичне обґрунтування економічних законів,
психологічних закономірностей дозволяє сформувати в студентів розуміння цілісної
картини соціальних та економічних проблем суспільства..
Кожна з порівнюваних освітніх програм щодо дисциплін економічного
спрямування включає «Фінансовий менеджмент». Окрім цього в Університеті
Ф. Палацького в Оломовці вивчають «Основи економічної теорії», «Бухгалтерський
облік», «Фінансування освіти», «Податковий облік», та обов’язковий факультатив –
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«Казуїстичний семінар – економіка». Специфічний курс економічного спрямування
вивчається в Карловому Університеті в Празі – «Управління економічною сферою в
освіті», а в Університеті Й.Є Пуркіне в Усті-над-Лабем - спеціалізований курс

Дисципліни економічного спрямування

«Фінансовий менеджмент в освіті».

Університет
Пальцького в Оломовці

Карлов
Університет в Празі

Університет
Й.Пуркіне в Усті над Лабе

Основи економічної теорії
Фінансовий облік;
Фінансовий менеджмент;
Економіка освіти
Податковий облік
Казуїстичний семінар економіка

Економіка освіти;
Фінансовий менеджмент;
Управління економічною
сферою в освіті

Економіка освіти;
Фінансовий менеджмент в освіті

Рис. 4.6. Дисципліни економічного спрямування та фінансування освіти у
підготовці фахівців з освітнього менеджменту в університетах Чехії
Джерело: укладено на основі: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. URL;
Univerzita Karlova v Praze:URL; Palackého v Olomouci: URL.

Метою методологічної підготовки є формування у майбутніх фахівців з освітнього
менеджменту основ методологічної культури, змістом якої є індивідуальний,
соціально-особистісний досвід, необхідний для й вирішення актуальних професійних
проблем у різних сферах педагогічної діяльності (навчальній, методичній,
управлінській, виховній, дослідницькій тощо) (Рис. 4.7.).
У цьому блоці є ідентичність включених у навчальний план дисциплін у всіх трьох
університетах: «Основи педагогічного дослідження», «Методологія підготовки
наукової роботи», «Семінар з підготовки бакалаврської роботи».

Дисципліни загальної професійної та
методологічної підготовки
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Університет
Пальцького в Оломовці

Карлов
Університет в Празі

Університет
Й.Пуркіне в Усті над Лабе

Основи педагогічного
дослідження
Методологія підготовки
наукової роботи
Семінар з підготовки
бакалаврської роботи І
Семінар з підготовки
бакалаврської роботи ІІ Семінар
з підготовки бакалаврської
роботи ІІІ Основи методології
наукового дослідження

Семінар з підготовки
бакалаврської роботи
Семінар до завершального
виконання дипломної роботи
Захист бакалаврської роботи

Рис. 4.7. Дисципліни загальної професійної та методологічної підготовки
спрямування у підготовці фахівців з освітнього менеджменту в університетах
Чехії
Джерело: Джерело: укладено на основі: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústínad Labem.
URL; Univerzita Karlova v Praze:URL; Palackého v Olomouci: URL.

Загалом, вивчення таких дисциплін спрямоване на забезпечення формування
компетенцій щодо здатностей до дієвої світоглядної позиції та застосування
теоретичних і методологічних засад модернізації освіти, на

формування умінь

складати науковий текст та формулювати науковий апарат бакалаврської роботи, на
удосконалення аналітичного мислення.
Зазначимо, що ефективність управлінських дій залежить, передусім, від гнучкості
у використанні позитивних аспектів певного стилю й уміння нейтралізувати її слабкі
сторони і залежить від конкретної ситуації. Наприклад, в екстремальних умовах
життєво необхідний авторитарний стиль керівництва. В умовах роботи із
згуртованим колективом, доречним є демократичний стиль. Натомість творчий
пошук диктує доцільність використання елементів ліберального стилю. Таким
чином, різні ситуаційні моделі підкреслюють необхідність гнучкого керівництва
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Підготовку фахівців з освітнього менеджменту в такому ракурсі забезпечують
дисципліни психологічного спрямування «Основи психології», «Психологія і
управління

освітою»,

«Семінар

з

андрагогіки»,

«Профілактика

соціально-

патологічних явищ і інтеграція», «Cтресові ситуації», «Прикладна психологія»

Дисципліни психологічного спрямування

(Університет Ф.Палацького) (Рис. 4.8).

Рис. 4.8.

Університет
Пальцького в Оломовці

Основи психології
Психологія і управління освітою
Семінар з андрагогіки
Профілактика соціальнопатологічних явищ і інтеграція
Cтресові ситуації
Прикладна психологія
Проектування освітніх моделей

Карлов
Університет в Празі

Вступ до освітнього
менеджменту Практикум з
управління І,ІІ,ІІІ, ІV, V
Актуальні проблеми освітнього
менеджменту І,ІІ,ІІІ, ІV, V

Університет
Й.Пуркіне в Усті над Лабе

Актуальні проблеми освітнього
менеджменту Інформаційнокомп’ютерні технології в
освітньому менеджменті
Інформаційні технології в
діяльності менеджера

Дисципліни психологічного спрямування у підготовці фахівців з

освітнього менеджменту в університетах Чехії

Джерело: укладено на основі: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústínad Labem. URL;

Univerzita Karlova v Praze:URL; Palackého v Olomouci: URL.

Керівник повинен чітко визначати здібності підлеглих, свої власні можливості,
природу завдань, потреби, повноваження, якість інформації тощо. Тобто
найефективнішим є такий стиль, який дозволить орієнтуватися на реальність, коли
керівник підбирає модель поведінки під конкретну ситуацію.
Для здійснення заходів інформаційного забезпечення та органічної взаємодії
підрозділів організації фахівець з освітнього менеджменту повинен знати методи
ефективного
впроваджувати

використання
та

інформаційних

використовувати

певну

технологій,

тобто

інформаційну

створювати,

систему,

вміти
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концептуально визначати мету, цілі, головні завдання та функції інформаційних
технологій, створювати засади щодо реалізації стратегічних управлінських функцій,
визначати пріоритети впроваджень в інформаційному середовищі; мати навички з
визначення концепції інформаційно-технологічної інфраструктури організації,
створення стратегії ІКТ в освіті на регіональному та державному рівні, застосування
інформаційних технологій для підтримки стратегічної діяльності в освіті,
забезпечення функціонування інформаційних систем.
Відповідно, в навчальний планУніверситету Я. Є. Пуркіне включені дисципліни
«Інформаційно-комп’ютерні технології в освітньому менеджменті», «Інформаційні
технології в діяльності менеджера», «Актуальні проблеми освітнього менеджменту»,
«Проектування освітніх моделей»
У Карловому Університеті вивчаються дисципліни «Вступ до освітнього
менеджменту», «Практикум з управління І,ІІ,ІІІ, ІV, V», «Актуальні проблеми
освітнього менеджменту І,ІІ,ІІІ, ІV, V», в яких загалом розглядаються і проблеми
психологічної

підготовки

щодо

впровадження

інформаційно-комунікаційних

технологій. Особливістю є орієнтація на результативний підхід, тобто формування у
майбутніх фахівців з освітнього менеджменту спроможність сплановано та
послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних
результатів, здатність до управління наявними ресурсами.
Педагогічний аналіз змісту підготовки фахівців з освітнього менеджменту
засвідчує, що при формуванні бакалаврських програм підготовки в чеських
університетах

основна

увага

приділяється

особистісно

зорієнтованому

і

компетентнісному підходу для формування у студента професійних компетенцій по
всьому спектру професійних завдань, що виконуються ними як фахівцями в їх
професійній діяльності: застосуванні інструментів демократичного врядування у
сферах освітнього управління, здатність проводити бюджетну, фінансову, зокрема
податкову політику на фоні процесів глобалізації та європеїзації, технологій
управління людськими ресурсами, вміння проводити професійний освітній аналіз та
застосовувати його результати у своїй діяльності, здійснення прогнозування
розвитку освітньої установи та вироблення відповідних проектів і програм.
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Реалізація компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців з освітнього
менеджменту дозволить вирішити протиріччя між вимогами до якості освіти, які
пред’являються державою, суспільством, роботодавцем і освітніми результатами.
ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ
Обгрунтовано компоненти порівняльного аналізу систем підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах (мета, соціальна місія,
принципи, освітні рівні, типи навчальних закладів,контроль і оцінювання
забезпечення якості вищої освіти, стратегії розвитку і управління) й виявлено їх
спільні та відмінні їх риси.
Виявлено, що в усіх країнах підготовка фахівців з менеджменту освіти
відбувається

за

рівнями

вищої

освіти:

перший

(бакалаврський),

другий

(магістерський), третій (докторський); форми навчання – денна, заочна, дистанційна;
освіта впродовж життя/освіта дорослих – підвищення кваліфікації;розвиток
неформальної освіти. Мета цієї підготовки спрямована на досягнення цілі, у змісті
якої

переважає

спільний

сенс

–

підготовка

незалежного,

вдумливого

і

відповідального фахівця з менеджменту освіти, який опирається на набуті знання,
соціальні та загальнокультурні навички.
Важливою ознакою підготовки і розвитку фахівців з менеджменту освіти в
центральноєвропейських країнах, що може бути потрактована як стратегічне
завдання розвитку, є використання потенціалу освіти і культури як рушійної сили
підвищення

соціальної

згуртованості,

як

засобу

формування

європейської

ідентичності в усьому її розмаїтті, створення робочих місць як мети забезпечення
економічного зростання; забезпечення якісної освіти і навчання впродовж життя для
всіх.

Важливим

є

підтримка

педагогічного

персоналу

у

впровадженні

компетентнісного підходу до навчання, підвищення кваліфікації і перекваліфікації
фахівців з менеджменту освіти,стимулювання різноманітних підходів до професійної
підготовки, застосування інноваційних технологій щодо умов навчання і
продовження навчання, підходів для оцінки освітніх процесів і явищ на основі
впровадження адекватних уніфікованих методик педагогічної оцінки освітніх послуг
та врахування їх результатів у процесі прийняття управлінських рішень на різних
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ієрархічних рівнях господарювання: на рівні закладу загальної середньої освіти,
закладу вищої освіти, регіону, територій, країни та глобальному рівні.
Визначено особливості у системах підготовки досліджуваних країн, які
представлено як зміна цільових пріоритетів підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країн в залежності від пріоритетів національної
освітньої політики: забезпечення набуття базових основ і принципів людського
знання і сприяння справедливості та соціальній згуртованості в Болгарії; формування
інтересу до наукового дослідження з метою вирішення проблем розвитку людського
потенціалу на національному та європейському рівні з врахуванням та практичної
реальності місцевого, регіонального, національного та європейського життєвого
простору в Словаччині; забезпечення співпраці між освітніми установами та
широким співтовариством, розвиток лідерства в освіті. в Словенії; формування
професійної компетентності щодо виявлення, аналізу та реалізації управлінських
завдань освітньої установи, підвищення якості і ефективності освіти і навчання в
Чехії.
Особливості соціальної місії у підготовці фахівців з менеджменту освіти у
центральноєвропейських країнах визначені: формування загальнолюдських і
національних цінностей, чеснот і культури; повага до інших, співчуття і
громадянська відповідальність, соціальна згуртованість, участь всіх партнерів,
структур у створенні конкурентоспроможного та динамічного європейського
суспільства; формування усвідомленості зв’язку між поведінкою і способом життя
людей

та підготовкою до можливостей коригування поведінки персоналу у

відповідності

до

розвитку

у

майбутніх

фахівців

розуміння

глобальної

відповідальності.
Обгрунтовано, що провідними принципами модернізації національних систем
освіти та професійної підготовки фахівців у центральноєвропейських країнах є:
конкурентність між школами/вищими школами, заснована на наданні якісної і
привабливої освіти незалежно від форми власності школи/вищої школи, відкритість
і забезпечення гнучкості системи освіти; демократизація, децентралізація,
гуманізація; альтернативність; мобільність, порівнянність, гнучкість в словацькій
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освітній системі; забезпечення прав людини, автономність і прозорість закладів
професійної освіти з підготовки фахівців з менеджменту освіти, зміцнення статусу
студентів в адміністрації вищої освіти в словенській освіті; глобальна
відповідальність, солідарність, взаємопов’язаність, соціальна справедливість,
адаптаційність в чеській освітній системі.
Відмінності у стратегіях професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти
полягають у стрямуванні на створення ефективного механізму оцінки професійного
рівня випускників університетів; активізації форм оцінки якості викладання
студентською громадськістю та академічного складу; підвищенні якості освіти та
зміцнення соціального статусу педагогічних працівників, фахівців з менеджменту
освіти; збільшення можливостей для позитивної соціальної мобільності; створення
адекватних умов для надання можливості функціонування окремо академічної і
професійної вищої освіти; скорочення кількості обов’язкових навчальних програм і
забезпечення вибірковості змісту навчання; сприяння розвитку інноваційних освітніх
технологій

в

освіті,

зниження

міжрегіональної

та

внутрішньорегіональної

диференціації в системі оцінювання і забезпеченні якості системи освіти, зниження
залежність освітнього успіху від соціально-економічного і сімейного стану студента.
Аналіз освітніх програм підготовки фахівців з освітнього менеджменту засвідчив,
що зміст підготовки забезпечується на основі дисциплін загальнотеоретичного
менеджерського циклу, дисциплін щодо управління педагогічним процесом та
управління персоналом, правових дисциплін, дисциплін економічного спрямування,
загальнонаукового циклу і циклу загальної професійної підготовки.
У формуванні освітніх програм підготовки в університетах та вищих школах
центральноєвропейських країн основна увага приділяється компетентнісному
підходу для формування у студента професійних компетенцій за всім спектром
професійних завдань, що виконуються ними як фахівцями в їх професійній
діяльності.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладені в таких публікаціях
автора: Товканець, 2016l; Товканець, 2017e; Товканець, 2018d; Товканець, 2018f;
Товканець, 2019a; Товканець, 2019c; Товканець, 2019f.
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РОЗДІЛ 5
РОЗВИТОК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ
ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У розділі розкрито роль педагогічної компетентності у професійній підготовці
фахівця з менеджменту освіти в європейській вищій школі, обґрунтовано
особливості неперервної освіти управлінського персоналу освітніх установ у
європейських країнах, схарактеризовано напрями удосконалення змісту професійної
підготовки фахівців з менеджменту освіти (керівників освітніх установ) та
підготовки їх в системі освіти дорослих в центральноєвропейських країнах

на

початку ХХІ століття.
5.1. Формування й розвиток професійної компетентності фахівця з
менеджменту освіти у досліджуваних країнах
У процесі перебудови соціальних і освітніх систем формується нове розуміння
ролі фахівців з менеджменту освіти та управлінської діяльності. Предметом
наукових досліджень дедалі частіше стає взаємозв’язок моделі управління освітою і
стилю професійної управлінської діяльності пелагога. У матеріалах Ради Європи
неодноразово наголошувалося, що ця проблема є наразі особливо актуальною для
країн Центральної й Східної Європи. Провідна ідея підготовки таких фахівців
ґрунтується на необхідності врахування світових глобалізаційних, інтеграційних
процесів

розвитку

теорії

й

практики

педагогічної

освіти,

принципів

мультикультурності, гетерогенності й поліетнізму в поєднанні з тенденціями
регіоналізації (Європейські моделі управління освітою URL).
Європейські дослідники (Vesely М., Mühlbacher J., PavlicaK., 2013 Smejkal, 2008),
підтримуючи ідею американського психолога Д. Мак Клелленда, зазначають, що
проблема компетентності фахівців з
управлінської діяльності

менеджменту освіти

як

спеціалістів

набула актуальності наприкінці ХХ ст. (1973р.)

(McClelland. 1973, P. 10-11). Дослідники центральноєвропейських країн прийшли до
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висновку, що підбір кандидатів на посади має враховувати їх компетентність, що
викликало інтерес до компетенцій як альтернативи в ідентифікації й розвитку
успішних управлінців – фахівців з менеджменту освіти (Koren, 2005; Koubek , URL;
Kreuh, URL; Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012; Trojan, 2017; J. Veteška. Tureckiová,
2008). А поштовхом до пошуку таких альтернатив стали зміни в бізнесовому і
соціальному середовищі, що викликало необхідність ефективного вирішення
складних проблем та динамічних трансформацій ринкового середовища.
Поняття «компетентність» введено як термін для позначення діапазону
професійних стандартів, що оцінені як набір параметрів певної дисципліни
спеціальності, зокрема менеджера (Boyatzis,1982).

Знання: оволодіння комплексом
теоретичної інформації
(загальної і спеціальної)

Професійні
якості

Вміння: практчне використання
знань, прийняття раціональних
рішень

Навички: якісне виконання
поставлених завдань
Структурні
елементи
компетенцій

Здатності: опанування нових
видів діяльності
Ціннісні орієнтації та
мотивація
Особистісні
якості
Психологічні особливості

Рис. 5.1. Cтруктурні елементи компетенцій
Джерело: (Boyatzis, 1982)

Звернемо увагу, що розмежовувалися поняття «компетенція» (як особистісна
риса) і «компетентність» як дія, поведінка, або результат діяльності. Структурними
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елементами професійних компетенцій фахівця з менеджменту освіти є знання і
уміння у сфері теорії і практики управління, здібність до встановлення ефективної
комунікації, розуміння специфіки діяльності освітньої установи чи організації. На
основі аналізу результатів наукових досліджень (Афанасьєва, URL; Баніт, 2018;
Прийма, Балута, 2018; Жигірь, 2011; Сорочан, 2005; Ažman, 2019; Veteška, 2008)
нами встановлено, що успішна діяльність фахівця з менеджменту освіти
забезпечується наявністю компетенцій, представлених на рис.5.2 :
Управлінські навички:
планування і організація
управління людьми
розвиток підлеглих
лідерство

Навичка прийняття
рішень
аналіз проблем
збір інформації
підприємнецьке
мислення системність
мислення

Індивідуальні риси
стресостійкість,
адаптивність,
відповідальність,
позитивне мислення

Мотивація
ініціативність
орієнтація на якість
спрямованість на
результат
саморозвиток

Міжособистісні навички
міжособистісне розуміння
робота в команді
переконлива комунікація п
обудова взаємовідносин

Рис. 5.2. Компетенції, які забезпечують успішну професійну діяльність
фахівця з менеджменту освіти
Джерело: розробка автора

Уточнимо структуру професійної компетентності фахівця з менеджменту освіти.
Узагальнення наукових праць, структурування наукових підходів уможливили
виявлення компонентів діяльності фахівця з менеджменту освіти: регулятивний,
комунікативний,

управлінський,

підприємницький

компоненти

і компонент
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спрямованості. На одній з координатних осей, що характеризує спрямованість
особистості, можна розташувати такі психологічні конструкти: мотивацію, ціннісні
орієнтації, установки, відносини і Я-концепцію.
До регулятивного компоненту ми відносимо: регуляцію психічних станів,
регуляцію діяльності та поведінки, цілепокладання і самоконтроль. Комунікативний
компонент включає атрактивність, перцептивну адекватність, толерантність,
соціально комунікативну інтеграцію і володіння навичками особистісного впливу.
Управлінський компонент охоплює організаторські здібності, навички стратегічного
планування, навички постановки завдань, делегування і контролю їх виконання,
відповідальність за результати діяльності та лідерський потенціал. Підприємницький
компонент включає креативність, готовність до ризику, економічну грамотність та
ініціативність, вміння приймати самостійні рішення і аналітичні здібності.
У модернізаційних умовах формування інноваційно сприйнятливої економіки
сучасний фахівець з менеджменту освіти повинен володіти знаннями про основні
закономірності розвитку освітніх процесів і сутності освітньої діяльності; відчувати
необхідність і вміти сприймати все нове, а також володіти навичками придбання
нових знань, які об’єктивно, незалежно від волі окремої людини, мають тенденцію
до постійного розширеного відтворення; вміти використовувати, продукувати нові
знання у своїй діяльності, тобто бути творчою особистістю.
Особливо важливим є врахування зазначених аспектів професійної освіти при
підготовці керівника освітньої установи як фахівця з менеджменту освіти, який
повинен володіти специфічними компетенціями: компетенцією випереджувального
мислення (вміння моделювати розвиток в залежності від змін зовнішнього і
внутрішнього

середовища);

міждисциплінарності;

компетенцією

компетенцією

вільного,

працювати
відкритого

на

основі

світосприйняття,

транскультурного розуміння і кооперації; компетенцією участі (бажання, здатність і
вміння брати участь у вирішенні проблем освітнього розвитку на різних рівнях);
компетенцією планування і реалізації (здатність проектувати освітні інноваційні
процеси, реалізовувати їх з найменшими витратами трудових і матеріальних
ресурсів); здатністю до емпатії та мотивування (Демчук, Юркевич, 2007).

314

Формування компетентнісної моделі фахівця з менеджменту освіти є нагальною
потребою сталого соціально-економічного розвитку країни.
Ми виходимо з того, що зміст моделі професійної компетентності менеджера
освіти на початку ХХІ ст. визначається на основі аналізу його цільових функційзавдань, необхідних для управлінської діяльності. До змісту моделі компетентності
також входять функції процесу керівництва, який базується на етапах універсального
управлінського циклу (планування, прийняття рішення, організація і регулювання,
контроль і оцінювання діяльності).
Як зазначають європейські дослідники (Hroník, 2006, Кachaňáková, Kubeš, 2004)
центральна роль діяльності фахівця з менеджменту освіти полягає у роботі з людьми
в загальнолюдському контексті, знаходження адекватних засобів, інструментів,
необхідних

для

оптимізації

мислення

та

поведінки

корпоративної культури освітніх установ. Управління

людей,

формування

людським ресурсом,

персоналом визначає, встановлює принципи, правила та процедури роботи з людьми
в організації (Zala, 2000, с.46).
Г. Зала (Zala, 2000, с. 47) класифікує діяльність фахівця з менеджменту освіти як
специфічний вид професійної діяльності в організації, що спеціалізується на
створенні умов раціонального використання людського капіталу в процесі реалізації
освітніх завдань та соціального регулювання, поведінки та дій працівників установи;
як конкретний вид діяльності, що охоплює окремі види діяльності від пошуку до спів
власництва ототожнення працівника з організацією.
Як ми зазначали у попередніх підрозділах, фахівець з менеджменту освіти – це
керівник установи, керівник освітнього проекту, освітній аналітик, спеціаліст
методичних

відділів,

науково-методичних

відділів,

керівник

структурного

підрозділу, консультант з організації освітньої діяльності, рекрутер - спеціаліст з
підбору кадрів в освіті, спеціаліст із винагороди та виплат, фахівець з розвитку
освіти, кадровий консультант, менеджер з персоналу, речник / PR-спеціаліст у галузі
людської діяльності
За твердженням А. Каханякової (Kachaňáková, (2008, с. 15-16), діяльність фахівця
з менеджменту освіти охоплює різні напрями діяльності в організації (планування
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персоналу, аналіз освітньої діяльності

та створення робочих місць, підбір

працівників, освіта та професійна підготовка працівників, формування організаційної
культури, узгодження інтересів працівників і мети діяльності освітньої установи
тощо). Відповідно у професійній підготовці таких фахівців важливий акцент на
формуванні компетенцій, орієнтованих на забезпечення менеджменту освіти.
Чеські дослідники у сфері менеджменту освіти Я. Ветешка і М. Туречкова
підкреслюють, що компетентність менеджера означає його

здатність успішно

виконувати функцію чи набір функцій управління організацією або підрозділом в
організації, установою, спрямованих на забезпечення діяльності цієї установи на
основі врахування внутрішніх і зовнішніх змін соціально-економічного середовища
(Veteška,Tureckiová 2008, s. 80).
Вчені визначають компетентність як набір характерологічних рис поведінки
працівника, яку він повинен використовувати в заданій позиції для виконання
завдань, що визначені для тактики і стратегії діяльності цієї установи. Однак вони
вказують на відмінності між компетенціями (здібності та здатності особистості, за
допомогою яких він досягає успішності) та компетентністю (кваліфікаційна,
професійна чи оперативна компетенція, необхідна для виконання у заданій функції)
(Hroník 2007, s. 62-63).
Компетенції, підкреслюють науковці, це здатність бачити необхідність змін, які
вимагають від особистості постійно навчатися і таким чином розвивати свій
потенціал відповідно часу щодо своєї особистості та професійної компетентності. І
тільки на основі постійного навчання може здійснюватися розвиток індивідуального
потенціалу фахівця з менеджменту освіти, що формує конкурентні переваги
особисто для нього і для організації, в якій він працює. Ця «надбудова»,
опосередкована компетенціями, дає можливість людині розвивати успішну
професійну кар’єру на основі компетентнісного підходу, тому європейські
дослідники сприймають це як виняткове та унікальне джерело розвитку організацій
та особистості (Veteška,Tureckiová 2008, s. 82). Таким чином компетенції стають
найважливішою цінністю з точки зору творчості, мислення, спроможності та
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ресурсів, а також основним чинником професійної ефективності в конкурентній
боротьбі глобалізованого світу (Veteška,Tureckiová, 2008, с. 80).
Отже, можемо, зробити висновок, що розвиток професійної компетентності
менеджерів освіти розглядається як процес становлення, зростання і реалізації в
діяльності професійно значущих особистісних якостей і здібностей, знань і вмінь, які
супроводжуються активними якісними перетвореннями внутрішнього світу та
забезпечують основи нового способу діяльності. Механізмом такого професійного
розвитку є прагнення особистості до саморозвитку, що ґрунтується на творчому
пошуку й творчій самоосвіті у виборі змісту та форм професійного удосконалення на
основі максимально можливого збагачення власного інтелектуального досвіду,
самореалізації у процесі професійної діяльності та безперервної освіти.
На

основі

узагальнення

аналізу

досвіду

професійної

підготовки

в

центральноєвропейських країнах нами було систематизовано типові професійні
компетенції фахівців з менеджменту освіти, які є актуальними на початку ХХІ
століття (Табл 5.1.)
Таблиця 5.1
Типові професійні компетенції фахівця з менеджменту освіти та їх основні
особливості на початку ХХІ століття в центральноєвропейських країнах
Професійні
компетенції

Особливості професійних компетенцій

орієнтація на клієнта; орієнтація на ціль;
Підприємницький дух та здатність приймати рішення та готовність ризикувати;
підприємницьке мислення можливість
реалізації;
орієнтація
на
підвищення
прибутковості; моніторинг та встановлення коротких, середніх
і довгострокові цілей та перспективи.
можливість прогнозувати майбутні зміни;
концептуальне структурування нових ідей;
Стратегічне мислення
сприйняття та розуміння складного та взаємопов’язаного
контексту діяльності;
можливість генерування складних
контекстів в основну концепцію;
аналітичне мислення; гнучкість у мисленні.
Здатність спілкуватися,
командний дух, інтеграційні навички;
представляти і делегувати здатність спілкуватися безпосередньо та відкрито;
повноваження
перевага таких цінностей, як довіра, надійність;
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Здатність вирішувати
проблеми та нові ситуації

Аналітичне мислення

Самоконтроль,
самомотивація та
внутрішня незалежність
Готовність до управління
змінами

Відкритість до інновацій і
водночас критичний
розгляд та оцінка

можливість ведення переговорів; здатність конструктивно
вирішувати
проблеми;
уміння
працювати
у
мультикультурному середовищі; уміння слухати;
навички формулювання думки та представлення її аудиторії.
ініціювати вирішення проблем
структурованість мислення;
здатність відрізняти істотне від граничного інтелектуальна
гнучкість у мисленні; можливість залучати інших працівників
для вирішення проблеми; прагматичний, орієнтований на
підхід впровадження та на результати; здатність застосовувати
поняття; встановлення чітких пріоритетів; здатність оцінювати
та керувати складними процесами.
здатність мотивувати себе; висока відданість роботі та
ініціативність; управління часом; стійкість і витривалість;
здатність приймати самостійні рішення;
послідовність у досягненні мети; емоційна стабільність;
високий рівень толерантності до стресу.
здатність впоратися зі змінами в різному культурному
середовищі; прийняття передбачуваного ризику в процесі
зміни.
дипломатичний та чуйний підхід до співпраці в усуненні
невпевненості перед інноваціями;
позитивний підхід до професіонала та особистісний розвиток;
здатність до навчання; здатність рухатися вперед;
відкритість до практичного досвіду; можливість делегувати
повноваження; можливість заохочувати та підтримувати
команду; здатність встановлювати стандарти роботи;
підтримка та розвиток співробітників; можливість своєчасно і
прозоро вирішувати конфлікти між працівниками.

Джерело: систематизовано автором
М. Коубеш, Д. Спіллерова, Р. Курніцкі (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 17) та
ін. підкреслюють, що хоча дослідники схильні приймати тезу, що персонал є одним з
вирішальних факторів успіху установи, однозначної згоди щодо якості потенціалу
людини і її придатності до виконання

виробничих завдань немає: це вміння,

навички, знання чи важливіше ставлення, вірність, відданість, це більше досвід чи
талант працювати з людьми, або всі разом? Ця магічна якість стала називатися
компетентністю. Хаос і неоднозначність навколо того, що насправді є цією якістю,
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привело, наприклад, у Великобританії до урядових ініціатив. Такі установи, як НТА
(Національне агентство з навчання) або Інститут грантів управління отримали
завдання визначити компетенції та рівень, якого повинні досягти менеджери для
успішної професійної діяльності
Конкретні вимоги, які сучасне динамічне, ділове середовище висуває до
суспільства щодо формування компетенцій та їх вплив на поведінку керівника,
фахівця з менеджменту освіти ілюструє порівняння в таблиці 5.2.
Taблиця 5.2.
Характеристика поведінки менеджерів у стабільному та динамічному середовищі
Стабільне середовище
Відповідна
інформація
та
її
розповсюдження зосереджені на
верхньому
рівні
управлінської
структури
Фахівців з менеджменту освіти
відповідають за роботу
своїх підлеглих.

Динамічне середовище
Відповідна інформація повинна бути доступна
всюди, де приймаються оперативні рішення, навіть
на найнижчих рівнях управлінської діяльності.

Фахівців з менеджменту освіти вищого рівня
відповідають за залучення підлеглих до прийняття
рішень та формування
відповідальності за
прийняті рішення
Фахівців з менеджменту освіти Фахівців з менеджменту освіти - це творці плану,
відповідають
за
дотримання вони його реалізують і можуть змінювати його за
виконання завдання та процедури необхідності разом із процедурами.
його виконання.
Фахівців з менеджменту освіти Фахівців з менеджменту освіти
також
відповідають лише за роботу відділу, відповідають за те, як працює їх відділ і впливає на
який вони очолюють.
роботу інших структурних підрозділів установи.
Фахівців з менеджменту освіти Фахівців з менеджменту освіти
шукають
відстежують відповідну інформацію. інформацію
з
нових
інформаційних
і
альтернативних ресурсів.
Фахівців з менеджменту освіти Фахівців з менеджменту освіти
шукають
виконують план.
альтернативні способи реалізації завдань і
шукають нові можливості в зміні середовища.
Фахівців з менеджменту освіти Фахівців з менеджменту освіти дозволяють іншим
приймають рішення.
приймати рішення і підтримують їх у цьому
Джерело: (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 17).
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На підставі аналізу наукових досліджень підготовки фахівців з менеджменту
освіти в центральноєвропейських країнах – Болгарії, Словаччині, Словенії, Чехії,
порівняльних звітів щодо розвитку освіти у цих країнах за версією «Евридика»
(European Commission.: Eurydice, URL) та кваліфікаційних посадових характеристик
ми визначили, що фахівці з менеджменту освіти можуть обіймати різні посади.
Визначаючи особливості професійної компетентності фахівців з менеджменту
освіти, відмітимо, що – це кадровий потенціал державних і місцевих адміністрацій,
регіональних управлінь

освіти недержавного сектору, міжнародних освітніх

організацій, які працюють на посадах керівників, координаторів, експертів,
консультантів у сфері управління освітою.
Підкреслимо, що в усіх досліджуваних країнах основним фахівцем з менеджменту
освіти є керівник освітньої установи, (директор, ректор, заступники проректори,
декани, про декани тощо).
Водночас до фахівців з менеджменту освіти в Чехії прирівнюють такі категорії –
шкільні інспектори, освітні контролери, запрошувані особи, які

проводять

інспекторські заходи в школах і шкільних установах, шкільні консультанти і
спеціалісти з профілактики асоціальних проявів, посадові особи

управлінських

структур освітніх установ (Riadiaci pracovnícia ďalší pedagogickí zamestnanci, URL).
В словацькій системі фахівцями з менеджменту освіти визнають таких фахівців як:
менеджер (менеджери і керівники, які працюють у сфері формальної і неформальної
освіти, менеджерів на всіх рівнях управління), андрагог, лектор (в додатковій освіті,
неперервній освіта), тренер-інструктор, репетитор, наставник, посередник, керівник,
спеціаліст з освітніх програм, консультант, методист з освіти, керівник освітнього
проекту, менеджер освіти, експерт із концепції неперервної освіти, спеціаліст з
освіти і РR. Фахівців з менеджменту освіти в Словаччині можна розділити на три
групи в залежності від типу установи, в якій вони працюють, а саме: менеджери
початкової і середньої школи, позашкільної освіти (мистецькі і мовні школи);
посадові особи в управлінських структурах вищої школи; менеджери приватних
установ додаткової освіти (Slovakia Overview Management and Other Education Staff,
URL).
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У

Болгарії

в

Єдиному

класифікаторі

адміністративних

посад,

окрім

загальновизначених, як фахівців з менеджменту освіту виокремлюються експертні
посади, яких в залежності від професійних обов’язків і професійної кваліфікації,
ступеня освіти і професійного досвіду, необхідних для даної посади, існує чотири
типи: державний експерт - посада тільки на рівні Міністерства освіти, головний
експерт і старший експерт; молодший експерт, що має допоміжні функції в
адміністрації (Едином классификаторе административных должностей ) (Bulgaria.
Management Staff for Early Childhood and School Education, URL). Шкільні
консультанти виконують три пов’язаних і часто переплетених видів діяльності:
служба підтримки, розвиток і профілактика, планування і оцінка.
У Словенії особливостями категорії фахівців з менеджменту освіти є те, що
визначальну роль, окрім директора (ректор) освітньої установи та його заступників в
менеджменті освіти відіграють освітні (шкільні) лідери та освітні консультанти.
Окрім цього в наданні інформації тим, хто має бажання навчатися, надають
допомогу професійні консультанти в центрах кар’єри. Особливу актуальність в
Словенії набуває керівник (менеджер) дистанційної освіти та нових форм і методів
навчання, що здійснюють підтримку інформаційних комунікаційних

технологій

(Slovenia. Other Education Staff or Staff Working in Higher Education, URL).
Характерно,

що

на

початку

ХХІ

ст.

у

зв’язку

із

входженням

центральноєвропейських країн до Європейського Союзу серед інших змінилися
вимоги до фахівців, зокрема до фахівців з менеджменту освіти.
На порталі інтегрованої системи позиційних типів та пропозицій роботи
(працевлаштування) в Словаччині (www.istp.sk) представлено такий профіль фахівця
з менеджменту освіти (керівника установи, менеджера з персоналу):
Альтернативні назва менеджера з персоналу: менеджер освіти, менеджер
соціокультурної діяльності, менеджер з персоналу.
Профіль діяльності: реалізація кадрової політики установи, створення концепцій
розвитку, відповідальність за функціонування управління людськими ресурсами,
виявлення аспектів заповнення вакансії в організації, підбір, навчання, підвищення
кваліфікації працівників,моніторинг, аналіз, оцінка і забезпечення людськими
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ресурсами, моніторинг ставлення до установи, відносини з працівниками, управління
та координація співробітників,поділ завдань і контроль за їх виконанням, мотивація,
оцінка працівників, співпраця з іншими відділами організації.
Психологічні особливості особистості: високі вимоги до самоконтролю,
самоконтроль, вміння встановлювати міжособистісний контакт, критичне мислення,
самостійне мислення, організаторські здібності, витонченість виконання та
зовнішнього вигляду, готовність до виконання завдань (вимоги до уяви процесів та
подій, творче мислення, писемне та словесне формулювання, незалежність, вміння
працювати в команді,здатність приймати відповідальність, рішучість, стійкість до
психічного напруження, короткочасна пам’ять, довгострокова пам’ять, концентрація
уваги, точність, точність, гнучкість, розподіл уваги) тощо.
Оптимальна освіта: університетська освіта першого рівня педагогічного профілю
та освіта в галузі людських ресурсів і управління персоналом.
Альтернативна освіта: освіта першого ступеня з економіки,

менеджменту,

педагогіки. Університетська освіта першого рівня в галузі педагогіки. Перш за все
університетська освіта та вища професійна освіта.
Прописаний досвід: для виконання цієї посади не потрібен встановлений законом
професійний досвід. Досвід практики показує, що також підходить для цієї посади
освіта за педагогічними і психологічними спеціальностями.
Як засвідчують результати дослідження спеціальної групи Європейських експертів
«Удосконалення освіти вчителів та інструкторів», зміни в політичному, соціальному,
культурному, технологічному та економічному житті європейського суспільства
визначили стратегічні напрями розвитку освітньої галузі, що зумовили нові вимоги
до формування широкого спектру нових компетентностей учителя як керівника чи
фахівця з менеджменту освіти (Європейські підходи до оцінки якості…, URL).
Європейськими експертами визначено нові професійні компетентності педагога і
фахівця з менеджменту освіти, формування яких продиктовано сукупністю
чинників, відображених на рис. 5.3
1.Передусім мова йде про швидкоплинні соціально-економічні зміни, які постійно
відбуваються у соціумі, та зумовлюють формування нових компетентностей
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педагога, зокрема таких: готовність до життя в мультикультурному толерантному
суспільстві, яке забезпечує рівні можливості для особистісного і професійного
розвитку всіх громадян; формування стилю життя з урахуванням вимог збереження
стабільного навколишнього середовища; сприяння гендерній рівності в сім’ї, на
роботі, у суспільному житті; усвідомлення себе громадянином Європи і виконання
функцій, що відповідають такому статусу;

готовність до управління власним

кар’єрним розвитком; компетентності у сфері розвитку навчальних умінь учнів, які
необхідні для неперервної освіти: мотивація до отримання знань, що виходять за
рамки обов’язкової освіти; уміння будувати самостійну навчальну траєкторію;
уміння здобувати нову інформацію; комп’ютерна грамотність; креативність та
інноваційність; готовність до розв’язання проблем; підприємницькі та комунікативні
вміння; установлення зв’язків між компетентностями, що передбачають уміння
укладання нових навчальних програм, та знаннями предмета спеціалізації вчителя.

Пролонговані
соціальноекономічні зміни

Урізноманітненість
контингенту учнів

Застосування
технологій на
підвищення
якості освіти

Взаємовизнання і
еквівалентність
періодів
навчання

Нострифікація
документів про
кваліф. рівні, вчені
ступені

Активізація
білінгвізму і
полілінгвізму

Університетизаці
ї вищої освіти

Зросла роль
принципів сталого
розвитку в освіті

Розвиток освіти
впродовж життя

Рис. 5.3. Сукупність спонукальних чинників
Джерело: розробка автора

2.Зростання

урізноманітненості

контингенту

учнів,

відбулися

трансформаційні зміни в освітньому середовищі. Такі зміни вимагають від педагога
врахування нових умов здійснення навчального процесу, уміння співпрацювати з
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учнями різного соціального, культурного і етнічного походження; творчого підходу
до укладання нових начальних програм, участь в організаційному розвитку школи, у
розробленні нових форм оцінювання знань учнів; уміння співпрацювати з батьками
учнів та іншими соціальними партнерами.
3.Підвищення рівня професіоналізації діяльності педагога. Така вимога серед
інших передбачає дослідницький характер професійної діяльності, готовність до
розв’язання професійних проблем; відповідальне ставлення до свого професійного
розвитку як до неперервного процесу, усвідомлення того, що із закінченням ЗВО
здобуття освіти не припиняється, а тільки змінює форму (Десятов, 2016, с. 52–53).
4.Опанування, удосконалення та застосування технологій, спрямованих на
підвищення якості вищої освіти (педагогічні тести, процедури і засоби
комп’ютерного контролю, самоконтролю). Якість освіти і контроль якості є
найважливішими елементами функціонування та управління освітніми системами
(Стандарты и директивы для агентств гарантии качества, URL).
5.Взаємовизнання

і

еквівалентність

періодів

навчання,

освітньо-

кваліфікаційних рівнів та ностріфікація документів про отримання освітніх
кваліфікацій (атестатів і дипломів), а також вчених ступенів і звань (Ереванское
коммюнике, 2015, URL).
6.Активізація білінгвізму і полілінгвізму, спрямованих на захист мовної розмаїтості
та поширення знань про мови з огляду на культурну ідентичність та соціальну
інтеграцію.

У багатомовному суспільстві громадяни можуть скористатися

перевагами освітніх, професійних та економічних можливостей, створених в
об’єднаній Європі. Значення мовні навички мають для формування нових
професійних навичок, забезпечуючи конкурентоспроможність фахівця на ринку
праці.
6. Посилення університетизації вищої освіти і процесів інтеграції всіх
вищих навчальних закладів в систему провідних в країні і в світі університетів, що
призводить до появи потужних університетських комплексів, науково - освітніх
мегаполісів

державного,

континентального

і

міжрегіонального

значення;

відбувається також об’єднання університетів з промисловими комплексами, в
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результаті чого формуються наукові центри для наукових досліджень та адресної
підготовки унікальних фахівців для сучасних фірм і підприємств; регулярне
оновлення цілей, змісту і технологій професійної підготовки у вищій школі,
здійснення коректування навчальних програм з урахуванням досягнень науковотехнічного і соціального прогресу й вимог світових стандартів освіти.
7.Підвищення ролі принципів сталого розвитку в сучасній освіті. Наразі
принципи сталого розвитку розглядаються як універсальний та необхідний елемент
повсякденного життя, тому їх включають до всіх освітніх програм і навчальних
дисциплін. При цьому підвищується необхідність зміцнювати взаємозв’язок між
природничими та суспільними науками, запроваджувати міждисциплінарні підходи,
впроваджувати систему випереджуючої освіти: інегративні курси та уроки, що
сприяють розвитку системного мислення; курси з розвитку критичного мислення та
аргументативного

дискурсу,

відповідної

інформаційної

культури;

курси

гуманоцентричного спрямування (розвиток моральної культури особистості із
залученням ідеї відповідального ставлення до життя); курси соціостратегічного
спрямування (розкриття основних тенденцій та загроз соціального розвитку,
моделювання проектів, пов’язаних із образами бажаного майбутнього); курси,
спрямовані на розвиток інтеграційної культури особистості, етики, толерантності,
спрямовані на розвиток громадянської та правової культури особистості.
8.Розвиток освіти впродовж життя, вагомою складовою якої є освіта
дорослих. Її програми навчання передусім зорієнтовані на уразливі групи населення.
Європейський перелік ключових компетенцій в безперервній освіті містить список
навичок, умінь і знань, які вважаються необхідними для отримання роботи з
конкретної спеціальності, для отримання статусу громадянина і для соціальної
інтеграції. У переліку вказані вісім наступних ключових компетенцій: спілкування
рідною мовою, спілкування іноземною мовою, математична компетентність і базові
компетенції в науці і техніці, комп’ютерна грамотність, вміння вчитися, соціальні і
громадянські компетенції, основи ініціативи і підприємництва, основи комунікаційної культури. Особлива увага в системах освіти європейських країн звертається
на оволодіння засобами ІКТ та способами дистанційного навчання.
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З урахуванням вищезазначеного наразі значно посилюється увага до педагога як
до фахівця з менеджменту освіти. Така роль забезпечується відповідними
кваліфікаційними вимогами: вміння ставити мету і визначати напрям роботи;
вміння мислити стратегічно, розвивати ідеї і можливості для досягнення цілей;
вміння

максимально

використовувати

кадровий

потенціал,

мотивуючи

і

розвиваючи кадри з метою забезпечення най більшої результативності їх праці;
вміння навчатися і вдосконалювати роботу, впроваджувати зміни на основі досвіду
і нових ідей; вміння забезпечувати ефективність робочого процесу шляхом
досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах (ESIF – European
Structural and Investment Funds //ec.europa.eu/eip/ageing/funding/ESIFE)].
Головний критерій оцінки діяльності фахівців з менеджменту освіти – рівень
ефективності навчального закладу, його конкурентоспроможність. Саме грамотний і
досвідчений менеджер може проаналізувати ділове середовище, поставити правильні
цілі, розробити ефективну стратегію і забезпечити її реалізацію. Тому при підготовці
фахівця з менеджменту освіти варто враховувати, що такий фахівець, як правило,
буває включений в різні види професійної діяльності, в тому числі організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної, діагностичної, інноваційної, методичної,
освітньо-виховної та ін.
Серед заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців з
менеджменту освіти, провідними, на нашу думку, є:
–

формування педагогічної і управлінської культури та культури толерантності;

–

виокремлення в змісті нормативних навчальних курсів модуля, який

забезпечує цільове якісне формування культурологічного базису, що створює умови
для осмислення студентом сучасних соціальних перетворень;
–

створення авторських курсів соціально-гуманітарного профілю, спрямованих

на розвиток особистісного потенціалу і професійних вмінь студента, за допомогою
освоєння ним базових професійних знань і способів практичної діяльності в рамках
міжкультурного діалогу;
–

інтеграція в аудиторно-позааудиторній роботі змісту соціальногуманітарних

навчальних дисциплін, що забезпечують розвиток гуманістичного світогляду,
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освоєння знань і системи соціальних цінностей людини;
–

створення інтеграційних навчальних курсів і факультативів з проблем

міжкультурного діалогу та управлінської діяльності;
–

використання форм та методів навчання, спрямованих на розвиток у студентів

культури розумової діяльності, що стимулюють у них потреби в творчому стилі
життєдіяльності, визначення перспективи самореалізації.
Європейські дослідники Ч. Фадель, М. Бялик, Б. Тріллінг (Фадель, Бялик, 2018, с.
12), аналізуючи особливості розвитку освіти
глобальному

світі

ключовими

ХХІ століття визначили, що в

компетенціями

виступають

усвідомленість,

допитливість, рішучість, стійкість, моральність, лідерство.
Враховуючи різні підходи до проблем компетентності, визначаємо, що при
організації навчання фахівців з менеджменту освіти слід віддавати пріоритет
заходам, які дозволяють набути і вдосконалити критично важливі для ефективної
менеджерської діяльності знання і навички; здійснити неформальне спілкування та
практичну взаємодію з колегами, експертами в освітній галузі, науковцями

та

політиками. А взаємодія в ході навчального процесу між управлінцями різного рівня
і рангу створює умови для обміну досвідом та поширення «кращої практики», а в
подальшому створює основу для більш ефективної і продуктивної взаємодії між
структурами освітньої сфери (Pollitt, 2010).
На основі різних підходів до проблеми розвитку менеджерських компетенцій М.
Коубеш, Д Спіллерова, Р. Курніцкі визначають дві причини появи компетентнісного
підходу у розвитку людини. Першою причиною став збій так званої «програми
змін»,

що спрямована на зміну ставлення до людського потенціалу, виявлення

інших видів діяльності працівників, орієнтуючись на більш загальні чинники (клієнт,
побудова «клімату», робота в команді тощо). Друга причина – потреба в набутті
багатьох нових навичок, викликаних змінами, спричиненими «третьою хвилею»
(Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 18).
Так, зміцнення взаємозв’язку між природничими та суспільними науками,
запровадження міждисциплінарних підходів, впровадження системи випереджуючої
освіти, формування інформаційної культури дозволяють набути і вдосконалити
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критично важливі для ефективної освітньої діяльності знання і навички.
Досвід діяльності Університету Копер (Ljudska univerza Koper, URL) в Словенії
демонструє актуальність інноваційних

підходів до формування і розвитку

професійної компетентності фахівців з менеджменту освіти. Програма підготовки
магістра у сфері інноваційного менеджменту в соціальній галузі і галузі освіти
поєднує в собі дисципліни, які забезпечують знання бізнесу та організаційних наук, а
також базові знання в галузі соціального захисту та освіти, для того, щоб
претендувати на привабливі керівні посади в освітній галузі.
Оскільки актуальним у державній соціальній політиці є закриття прогалин у сфері
інноваційного менеджменту та внесення змін до регулювання тих сфер, які мають
вирішальне значення для гармонійного економічного і соціального розвитку
конкурентоспроможності економіки, то в університеті впроваджена магістерська
програма «Інноваційне управління в соціальній та освітній сфері», яка надає
можливість отримання знань сучасного незалежного та інноваційного лідерства.
Вона призначена для активних студентів, які хочуть шукати інтегровані рішення і
виконувати складні завдання управління в галузі соціальної діяльності або навчання
впродовж життя, розвивати навички лідерства на основі інноваційних підходів,
етичних відносин.
Особливості реалізації програми полягають у її інтерактивному характері та
базуванні на основі онлайн забезпечення. Тривалість навчання – 2 роки (120 ECTS).
Умовами вступу на навчання за даною програмою є наявність диплома
бакалаврського

рівня

з

відповідних

професійних

галузей

(економічні,

адміністративні та організаційні науки, соціологія, юридичні науки, суспільні науки).
Обов’язковими предметами на першому курсі навчання є «Методи дослідження
бізнесу», «Інноваційні бізнес процеси, відносини і моделі», «Творчість в управлінні
людськими ресурсами для конкурентних переваг», «Економіка державного сектору»,
«Інформаційні технології в управлінні компаніями», «Організаційна динаміка для
вдосконалення бізнесу і управління трансформаційними змінами», «Соціальний
захист в Європі». Обов’язковими предметами на другому курсі навчання є
«Вимірювання та забезпечення якості життя», «Фінансування некомерційних
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організацій», «Управління інноваціями у сфері послуг».
Вибірковий блок дисциплін включає: «Організація соціальних мереж», «Теорія і
практика благодійності та солідарності», «Моделі та інструменти для успішної
комунікації в компанії», «Психологія для сучасного бізнесу», «Соціально
відповідальне підприємництво і ділова етика», «Комунікація з громадськістю та
лобіювання», «Управління маркетинговими послугами». Водночас

важливою є

наукова і практична підготовка фахівців з менеджменту. Завершується навчання
захистом магістерської роботи.
Підкреслимо, що оскільки у країнах Центральної Європи йде активна робота у
напрямі інноваційногo сценарію розвитку освіти, заплановані певні зміни в розвитку
освітньої сфери, модернізації навчальних програм спочатку в гімназіях, потім також
у ЗВО, та розвитку самооцінки шкіл, важливо здійснити підготовку відповідних
фахівців, які будуть виступати агентами змін у межах своїх освітніх установ, тобто
здійснити підготовку фахівців у сфері управління змінами. Управління змінами є
обов’язковим елементом підготовки всіх керівників шкіл, які повинні пройти
навчання як умову для продовження терміну управлінської діяльності.
На

початку ХХІ в центральноєвропейських країнах підготовка фахівців з

менеджменту освіти, освітніх лідерів та розвиток їхніх компетенцій знаходяться на
роздоріжжі традиційного та інноваційного. Безумовно ставляться завдання
розвивати у

лідерів базові навички, зокрема: здатність управляти операційною

діяльністю, керувати командами, приймати рішення, визначати пріоритетні напрями
інвестицій та відповідати за результат. А також навички, яких вимагає технологічне
освітнє середовище, що стрімко розвивається. Це і лідерство в умовах
невизначеності

та

комплексних

соціальних

процесів,

вміння

управляти

демографічними змінами, враховуючи національні й культурні відмінності.
У світі прогресивних цифрових технологій, поступового зсуву до командної
моделі роботи організації вимагають від своїх керівників-лідерів визначення позиції
щодо

соціальних

питань

(налагодження

тіснішої

міжфункціональної

та

міжособистісної взаємодії).
Проведене дослідження «Лідерство у 21-му столітті Перетин традиційного та
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інноваційного» (Лідерство у 21-му столітті, URL) засвідчує, що керівники, фахівці з
менеджменту, зокрема і з менеджменту освіти, як лідери ХХІ століття стикаються з
унікальними новими вимогами, виконання яких є важливим або дуже важливим для
успіху їхньої організації (Рис. 5.4.).
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(результати

опитування).
Джерело: систематизовано автором.

Проте наше дослідження показує, що, очікуючи на нові лідерські компетенції,
організації все ще значною мірою просувають традиційні моделі та ідеології замість
розвитку навичок, що допомагають лідерам ефективно орієнтуватися в умовах ще
більшої невизначеності, брати на себе відповідальність за стрімкі зміни та
взаємодіяти із зовнішніми й внутрішніми зацікавленими сторонами. Лідерство у ХХІ
столітті - перетин традиційного та інноваційного Опитування виявило, що установи
і організації, зокрема і освітні, потребують нового формату лідерства, оскільки
лідери ХХІ століття стикаються з унікальними новими вимогами, виконання яких є
важливим або дуже важливим для успіху їхньої організації. Ще десять років тому
такі питання, як інклюзивність, об’єктивність, соціальна відповідальність, розуміння
важливості автоматизації процесів та керування мережею контактів, не входили до
обов’язків лідера.
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Відповідно, актуальним є зміни у освітніх програмах

з розвитку фахівців з

менеджменту освіти і лідерів, оскільки варто передбачати формування компетенцій,
які спрямовуються на протистояння майбутнім викликам часу.
Вивчення проблеми розвитку професійної компетентності фахівців з менеджменту
освіти засвідчує, що традиційні очікування й перспективи лідерства все ще
залишаються актуальними, проте в ХХІ столітті вони повинні поєднуватися з
новими компетенціями і визнанням нового контексту (Табл.5.3.).
Таблиця 5.3.
Стратегічні напрями розвитку лідерських компетенцій
фахівців з менеджменту освіти на початку ХХІ століття
Традиційні
очікування та
перспективи
лідерства
Фокус на
індивідуальності
лідера та його
персональній
ефективності

Здійснення
фінансового та
інвестиційного
управління в освіті

Нові лідерські компетенції
Фокус на лідерах як членах команд
та їхніх здібностях розвивати
команди і заохочувати командну
роботу

Інтуїтивні
вміння
задавати
напрямок руху і підлаштовуватися
під мінливі умови освітнього
ринку

Упевнене лідерство в складних і
невизначенихситуаціях
Досягнення стійких
результатів

Маркетингова
діяльність

Постійне оновлення інформації та
прогнозування змін очікувань
споживачів освітніх послуг і ринку
освітніх послуг

Новий контекст
Швидкий темп змін вимагає
від лідерів тіснішої співпраці
для
можливості
пропонувати
інтегровані
рішення
в
мінливому
середовищі
Швидкий темп змін вимагає
від освітніх установ та
організацій
відчувати,
керувати та розширювати
свої
можливості
задля
досягнення
планових
фінансових показників та
перевершення
навіть
власних очікувань
Постійна
поява
нових
технологій означає, що
організаціям слід вміти
працювати та керувати
людьми в умовах постійних
інновацій і невизначеності
Зміни очікувань споживачів
освітніх послуг спонукають
освітні установи і організації
змінювати людський досвід

331

Забезпечення
ефективності
діяльності та
продуктивності праці

Впровадження
інновацій
для
спрощення операційної діяльності
та покращення якості освіти і
освітніх послуг

Мотивування
штатних
і
позаштатних
працівників;
особливий
акцент
на
Управління
співробітників
з
унікальним
структурованими
досвідом
та
неординарним
программами розвитку портфоліо, щоб задовольнити
кар’єри і талантів
очікування
сьогоднішніх
кандидатів

Контроль технологій,
що забезпечують
функціонування
загальних процесів

Управлінняризиками
та якістю

Постійнепідвищення і розширення
компетенцій
для
користуванняперевагамицифрових,
інформаційних технологій, а також
технологій штучного інтелекту
Інтегрований і більш глибокий
погляд на управління ризиками та
якістю освіти на кожному рівні
організаційної структури

на людський досвід, який
формує
персональний
зв’язок з клієнтом поза
межами освітніх послуг чи
брендів
Швидкий темп змін у різних
сферах
господарства
стимулюєосвітні установи та
організації до постійних
інноваційних розробок і
безперервного
вдосконалення
Зміни
в
демографічній
структурі та очікуваннях
працівників
спонукають
освітні
установи
та
організації до залучення
різних категорій працівників
за допомогою безперервної
освіти,
внутрішнього
переміщення і надання
нового сенсу роботі
Постійна
поява
нових
технологій вимагає від
лідерів
бути
технічно
грамотними, незалежно від
посади, яку вони обіймають
Зміна очікувань клієнтів,
споживачів освітніх послуг
спонукає зосередити більше
уваги на ризиках і якості,
оскільки будь-яка окрема
проблема може завдати
шкоди бренду освітньої
установи чи організації
загалом

Джерело: систематизовано автором на основі (Лідерство у 21-му столітті Перетин традиційного
та інноваційного Deloitte Global Human Capital Trends 2019, URL)
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Враховуючи викладене вище, можемо зробити висновок, що нагальною потребою
у професійній підготовці фахівців з менеджменту освіти є підготовка до управління
змінами, тобто формування компетенцій з управління змінами. На основі аналізу
наукових досліджень у сфері менеджменту і освітньої галузі, визначаємо завдання,
які поставлені в контексті підготовки фахівців у сфері управління змінами в
центральноєвропейських країнах:
1. Розвиток потенціалу для управління змінами, включаючи визначення лідерів
змін на різні рівні системи освіти (шкільний, місцевий, муніципальний /
регіональний, системний рівень), професійний розвиток в галузі управління.
2. Створення широкої мережі консультаційних послуг для розширення
підтримки реформи серед зацікавлених сторін.
3. Створення умов для розвитку чи підтримки регіонального та місцевого
партнерства з метою стимулювання діяльності школи.
4. Здійснення конкретних реформ та створення нових

освітніх структур

(наприклад модельні регіони, локальні мережі).
5. Залучення відповідних зацікавлених сторін до регулярного та відкритого
діалогу і співпраці.
6. Залучення європейських і національних організацій для тестування /
отримання зворотного зв’язку про результати навчання на національному,
регіональному та місцевому рівнях.
7.

Залучення широкого кола зацікавлених сторін, включаючи представників

учнів, асоціацій батьків, представників місцевих громад, виробничі підприємства як
партнерів.
Безумовно, важливу роль відіграє використання потенціалу вчителів для розвитку
школи. Так, у Словаччині в 2009 р. була запроваджена система кар’єри педагогів для
підвищення якості та формування привабливості професії, в якій основну увагу
акцентовано на постійному професійному зростанні та удосконаленні лідерських
якостей. Система передбачає

чотири етапи кар’єрного

зростання – викладачі

початківці, незалежні викладацькі працівники, викладацький склад з першою
атестацією та викладацький склад з другою атестацією. На різних етапах система
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також пропонує можливості для горизонтальної спеціалізації, включаючи конкретні
професійні заходи, такі як кар’єрний радник, координатор ІКТ або керівник
предметної сфери, а також керівні посади. В даний час система переглядається для
нарощування сильних сторін та усунення недоліків. Серед інших пропозицій уряд
розглядає суворіші критерії відбору для початкової освіти вчителів, підтримки
навчальних (експериментальних) шкіл.
У Словенії педагоги можуть виконувати різні ролі, наприклад: класні керівники,
керівники предметних груп. Функціонально ці ролі визначені законодавчими або
центральним законодавством, або внутрішніми актами шкіл, вони не є формально
визнаними як просування по службі, і структурно не приводять на більш високі
посади на шкільному рівні. Однак бути частиною вчительського колективу або
займати (неформальну) управлінську посаду в школі – це частина розподіленого
лідерства та просування вчителя на керівні посади на основі творчих здібностей та
компетентності окремих педагогів, які сприяють зміні менеджменту школи.
Для цього в словенській освіті передбачається:
1. Створення можливостей для шкільного персоналу щодо диверсифікації
кар’єри, що передбачає виконання додаткових функцій в освітній установі
(координуюча чи керівна роль; підтримка колеги, включаючи наставництво,
підвищення кваліфікації, залучення до школи наукових проектів та розробка
міжнародних проектів, про ведення позакласних заходів, співпраця з зовнішніми
партнерами тощо).
2. Створення можливості для шкільного персоналу щодо залучення до розвитку
системи освіти (оцінка школи; діалог з політиками; розробка освітньої політики).
3. Створення можливості для заохочення/підтримки шкільного персоналу до
участі школи у мережі для обміну досвідом та навчальними ресурсами, поширення
інновацій або підтримки школи розвитку.
Дослідницька, моніторингова та інноваційна діяльність є ключовими аспектами
концепції освітніх установ, пов’язаних з можливістю розвитку персоналу.
Трансформаційні зміни ставлять нові виклики перед педагогами та самою системою
освіти. І в цьому контексті актуальними стають дослідницькі проекти під
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керівництвом викладачів. Наприклад, у Болгарії на основі Закону про освіту у 2016 р.
запроваджено нові національні освітні стандарти, які встановлюють нові рамки та
окреслюють очікування щодо шкіл як навчальних організацій. Між іншим, нова
рамка передбачає підтримку вчителів та шкільних керівників, які виступають
дослідниками та новаторами. Опитування TALIS OECD виявило позитивну
кореляцію між професійним розвитком вчителів, заснованим на дослідженнях,
спостереженні й обміні, та активному використанні ними в освітній практиці
результатів наукових проектів.
Тому європейська практика розвитку компетентностей педагога як фахівця з
менеджменту освіти активізує підтримку педагогів у здобутті дослідницької
кваліфікації та проведенні досліджень, визнаючи та заохочуючи дослідження як
частину професійного розвитку; винагородження та стимулювання інновацій в
шкільній практиці через гранти, нагороди; створення партнерських зв’язків між
школами та закладами вищої освіти, орієнтованими на дослідження, забезпечення
зворотного зв’язку між теорією та практикою.
Щодо навчання і розвитку педагогів та керівників шкіл у європейських країнах
слід підкреслити, що велика увага в усіх центральноєвропейських країнах надається
мотивації їх професійного розвитку, професійному зростанню на усіх етапах кар’єри.
Педагогам та керівникам шкіл слід довіряти, підтримувати та надавати їм
повноваження як професіоналам, які можуть бути агентами змін, що сприяють
розвитку освітньої установи та які здатні брати на себе відповідальність і бути
відповідальними за вплив своїх дій. Підготовку їх в умовах спільного навчання
необхідно здійснювати не індивідуально, а колективно, як представників
професійних команд. Навчання – це дуже складне завдання, що вимагає широкого
набору компетенцій, вміння їх застосовувати гнучко в широкому діапазоні ситуацій
та готовність їх постійно розвивати.
Багато країн визнають, що для того, щоб ефективно відбувалося формування
професійних компетентностей керівника освітньої установи чи лідера педагогічної
громади, спочатку потрібна якісна педагогічна підготовка, а потім високий ступінь
професійної самостійності як у своїй практиці, так і в професійному розвитку.
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Оцінка

діяльності шкільного керівництва здійснюється на основі визначення

ефективності роботи

з персоналом, батьками, місцевою громадою та іншими

зацікавленими сторонами.
В умовах глобалізації, взаємовпливу і розширення міжнародних контактів, а також
загострення конкуренції між країнами в підготовці керівних кадрів у сфері освіти
важливим є розвиток таких якостей, як уміння вести переговори, переконувати і
впливати на співрозмовника, ефективно планувати свій час, запобігати і вирішувати
конфлікти, захищатися від маніпуляцій, здійснювати стрес-контроль тощо. Крім
класичних аудиторних занять з широким використанням інтерактивних методів і
різних форм навчання, застосовуються і форми підвищення кваліфікації, зокрема:
нетривалі навчальні семінари та круглі столи; короткострокове стажування;
наставництво, коучинг; індивідуальна підготовка за допомогою інструктора
(Demmke, 2010).
У Словенії існує спеціалізована однорічна програма наставництва для
новопризначених шкільних керівників. Національна школа лідерства в освіті (NSLE)
координує програму, що реалізується

на основі педагогічного супроводу

досвідченим керівником управлінської діяльності новопризначеного директора
школи. Така програма – це синергія

індивідуальних бесід, семінарів, тренінгів

(Додаток Д 1).
У процесі навчання керівники не тільки аналізують процес управлінської
діяльності (планування, прийняття рішень, оцінка, контроль та ін.), а й опановують
знання та алгоритми щодо вирішення управлінських завдань, розвивають власний
лідерський потенціал (Каталог тренінгів – в Додатку Д 2 (табл. 5.4).
Нами виявлено, що ефективними у професійній підготовці є тренінги лідерських
навичок керівників (вони широко застосовуються в закладах підвищення
кваліфікації Німеччини, Чехії, Словаччини, Болгарії, Словенії), метою яких є
засвоєння різних аспектів управління, зокрема: мотивація підлеглих, прийняття
рішень, організація роботи в командах та ін. (Додаток Д 3)
Наприклад, навчальним центром «Коучинг академія» у Верхній Лібаві (Чехія)
пропонується тренінг «Основні інструменти управління персоналом» для
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керівників установ різного спрямування, в тому числі й освітніх організацій.
Мета тренінгу: формування навичок системного управління персоналом,
організація проектів щодо сучасних мотиваційних технологій в менеджменті.
1. Програма тренінгу складається з кількох модулів (Zakladni nastroje vedeni lid,
URL):
Модуль 1. Роль керівника в організації, установі: роль керівника в ієрархії
освітньої організації; роль керівника освітньої установи в особистісному і
кар’єрному зростанні педагогів; керівник освітньої установи: цілі діяльності;
керівник освітньої установи як джерело влади.
Модуль 2. Стилі управління: ситуаційне управління; директивний стиль,
інструкції в системі управління персоналом; наставництво (як передати досвід);
консультування (коучинг); технологія самопрезентації.
Модуль 3. Мотивація і мотиваційні інструменти: внутрішня і зовнішня
мотивація; делегування повноважень як інструмент мотивації; технологія
презентації.
Модуль 4. Технологія ведення переговорів: мотивація, баланс і ефективність
аналізу як інструмент системного управління персоналом; саморефлексія в
переговорному процесі; структура переговорного процесу.
Модуль 5. Управління часом і самоуправління: формування навичок управління
часом і самоуправління; основні принципи ефективного управління часом;
принцип «GTD» (організація засобів, завдань, персоналу) в управлінні часом.
Підготовка фахівця з менеджменту як лідера, за нашим спостереженням,
ефективно здійснюється

в центральноєвропейських країнах

із застосування

інноваційних форм і методів освітньої діяльності і спрямовується на розвиток
здатності лідера до рефлексії власного досвіду, насамперед здатності вчитися,
використовуючи можливості звичайних повсякденних ситуацій (Додаток Д 4).
Європейський дослідник проблем розвитку менеджменту і підготовки фахівців з
менеджменту освіти М. Кубеш акцентує увагу на ефективності і інтенсивності
методу зворотного зв’язку «Метод 360º» (Kubeš,2004).
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Досвід викладання в Університеті

Павла Йозефа Шафарика в Кошице

(Р.

Оросова, К. Петрікова) засвідчує ефективність застосування методу мікровикладання
у професійній підготовці фахівців з державного управління в соціокультурній сфері,
зокрема і в освіті. Мікровикладання спрямоване на формування знань зі змісту
апробаційних предметів, їх наукових основ, що дозволяють проявити свої професійні
навички у навчальному процесі, з професійно орієнтованих дисциплін, на основі
яких створюються сприятливі умови для навчання (тобто мотивувати учнів до
навчання; активізувати та розвивати їх здібності, створювати сприятливий
соціальний клімат; керувати процесом навчання, індивідуалізувати його за часом,
темпом тощо, використовувати оптимальні методи, організаційні форми та
матеріальні засоби навчання тощо), на здатність достовірно, надійно, справедливо та
об’єктивно оцінювати результативність роботи учнів, з’ясовувати їхнє ставлення до
навчання, школи, побуту, а також їх проблеми, здатність ефективно планувати та
проектувати навчальний процес, правильно організовувати та керувати навчальною
діяльністю учнів тощо (Orosová, Petríková, Starosta, 2020).
Дослідники (Гюрова, 2009; Ažman, 2012; Trojan, 2017) зосереджують увагу на
тому, що організація і здійснення підготовки фахівців з менеджменту освіти у ЗВО
передбачає багатоаспектне використання ІКТ, які виступають як: предмет вивчення
технології інформаційної взаємодії; інструментарій вирішення навчальних завдань;
комплекс засобів навчання, що забезпечує оптимізацію процесу пізнання і
формування індивідуального стилю професійної діяльності.
Як предмет вивчення й інструментарій вирішення навчальних і професійних
завдань стосовно підготовки майбутніх фахівців необхідні ІКТ, засновані на
створенні віртуального освітнього середовища різної предметної орієнтації
(навчальна аудиторія, лабораторія електронного управління в освіті, інтерактивна
аудиторія, електронна система управління освітнім середовищем тощо), яке
формується на основі використання реального програмного забезпечення з від
повідної професійної галузі, реального документообігу, заздалегідь підготовленої
інформаційної бази, наборів можливих сценаріїв діяльності фахівця в даному
середовищі, контрольно-вимірювальних матеріалів. Завдяки цьому навчання
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відбувається

шляхом

«занурення»

студента

в

інформаційне

середовище

функціонування реального навчального закладу (Поляков, Чистов, URL). Так, на
основі дистанційних технологій здійснюється підготовка фахівців з менеджменту
освіти в (Педагогічний факультет Університету Палацкого в Оломовці, педагогічний
факультет Пряшівського університету в Пряшеві та інших)
Досягнення цілей інформаційної підготовки в процесі набуття загальнокультурних
і професійних компетенцій майбутніх педагогів та управлінців освітньої сфери в
центральноєвропейських країнах здійснюється в рамках дидактичного комплексу,
під яким розуміється цілеспрямований вид організації і управління методичним,
змістовим, організаційно – процесуальним і виховним компонентами, що
забезпечують безперервність і спадкоємність інформаційної підготовки в рамках
багаторівневої, багатопрофільної системи професійної освіти

(Преподаватель –

основная фигура в реализации инновационной системы образования, 2011).
Варто наголосити, що в умовах сучасного інформаційного середовища змінюється
управління навчальною взаємодією, яка змінює характер з директивної на
інтерактивну. Основу сучасного інформаційного середовища ЗВО становить
сукупність

видів

забезпечення

(технічного,

методичного, організаційного). Наголосимо на
відкритого

програмного,

інформаційного,

застосуванні різних програм

інформаційного середовища, зокрема програма «Віртуальний лідер»

(SimuLearn Virtual Leader, URL), на основі якої з метою формування управлінських
компетенцій і лідерських навичок моделюється рольова гра з

відпрацюванням

навичок різних стратегій управління., а організація ігрової командної взаємодії між
членами групи дозволяє кожному з них засвоїти ключові ідеї і закономірності
управління освітнім процесом (Коммерс, Симмерлинг, 2005, c. 65].
Ефективним є, на думку Я. Ветешки, М. Туречкової та інших, інтегрований
підхід, що, за теорією цілісного підходу до професійного розвитку

фахівця з

менеджменту освіти Армстронга (Armstrong, 2002, с. 570), базується на п’ятьох
принципах:
1. Реальність та справжня природа управління – у професійній підготовці фахівців
з менеджменту освіти необхідно здійснювати аналіз соціально-економічних умов,
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виходячи з класичного розуміння менеджменту як процесу планування, організації,
керівництва та контролю
2. Релевантність – у процесі розвитку фахівців з менеджменту освіти необхідно
враховувати специфіку функцій
діяльності, а і уміти

і те, що повинні не тільки знати особливості

це застосувати на практиці і мати для цього відповідний

потенціал
3. Саморозвиток – фахівець з менеджменту освіти
саморозвитку, водночас

керівництво

має мотивацію до

повинно створити умови

для реалізації

завдань саморозвитку.
4. Емпірична освіта – якщо ми характеризуємо освіту як зміну поведінки через
досвід, то основним методом формування менеджерів є надання їм правильного
діапазон досвіду, в потрібний час протягом їхньої кар’єри, і допомогти їм засвоїти
досвід, тобто забезпечити «навчання дією».
5. Формальна освіта – навчальні курси можуть доповнюватись, але не можуть
заміщати досвід, вони повинні бути ретельно вивчені і обрані в залежності від чітко
визначеної мети та конкретних потреб.
Водночас підкреслимо, що формування і розвиток професійної компетентності
фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах виступає як
реалізація інтегрованих цілей освіти і навчання, узгодження їх з потребами ринку
праці і забезпечення мобільності трудових ресурсів (вертикальне – в розвитку
кар’єри, горизонтальне – ротація між секторами і просторове-територіально) з
врахуванням завдань національних стратегій розвитку.
5.2. Неперервна професійна освіта керівників освітніх установ
центральноєвропейських країн у діяльності міжнародних організацій
Система освіти повинна забезпечити не тільки підготовку таких фахівців, а
уможливити безперервне оновлення набутих знань впродовж усієї професійної
діяльності.

Досягнення поставлених цілей можливе лише в рамках системи

неперервної освіти, головними атрибутами якої є спадкоємність рівнів, відкритість і
гнучкість. Дослідники підкреслюють, що ефективне формування компетенцій
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керівників освітніх установ, фахівців з менеджменту освіти можливе лише в рамках
неперервної системи розвитку, яка має цілісно охоплювати усі освітні ступені
(Назарова, 2014).
Одним із прикладів забезпечення неперервності професійного розвитку фахівців з
менеджменту освіти є діяльність міжнародних організацій.
Так, Міжнародні директиви ЄС і ОЕСР (OECD Ea 2012 a UNESCO; OECD.
Globalization and Linkages to 2020; Improving school leadership…URL) рекомендують
державам членам Європейського Союзу акцентувати увагу на підготовку керівників
освітніх установ, менеджерів освіти, оскільки вони мають вирішальний вплив на
ефективність діяльності освітніх установ та є важливим чинником успіху діяльності
шкільної системи (Robinson, 2011; Sergiovanni, 2005).
На основі аналізу результатів досліджень науковців центральноєвропейських
країн (Ažman, 2019; Ažman, Bezič, Hribar, Kalin, Možina, Pevec Grm, Vesel, 2003)
нами виокремлено такі основні чинники розвитку особистості фахівців з
менеджменту освіти керівника в умовах неперервної освіти:
–

мотиваційні, тобто внутрішні й зовнішні чинники, що сприяють навчанню:

ідентифікація себе; знання своїх переваг щодо можливостей освіти, навчання і знань;
визначення своїх основних інтересів; створення та підтримка мотивації для навчання
(самоповага, позитивне ставлення до навчання здатність до ризику та ін.;
–

когнітивні (пізнавальні і навчальні стратегії), тобто комплекс технологій і

методик щодо розвитку мислення, навичок обробки інформації, що можуть
забезпечити реалізацію оперативних цілей і виробничих тощо;
–

метакогнітивні, тобто розробка стратегій і мета пізнавальних здібностей,

усвідомлене управління процесом навчання на основі планування (цілі, зміст, види
діяльності, засоби та стратегічні плани); контроль і оцінка навчальних траєкторій.
Аналіз наукових джерел засвідчує, що зміст професійного навчання фахівців з
менеджменту освіти в європейських країнах є міждисциплінарним та спрямовується
на удосконалення фахових компетенцій щодо: організації, планування й керівництва
діяльністю навчального закладу; представлення інтересів установи; формування
програми розвитку навчального закладу; формування річного плану роботи і
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відповідальності за його виконання; відповідальності за реалізацію прав дитини, а
також прав і обов’язків учнів, студентів і дорослих, які навчаються; здійснення
управління

удосконаленням

професійної

підготовки

педагогічних

кадрів;

формування пропозиції щодо освітніх програм; сприяння професійній освіті й
підготовці; організації занять для слухачів; здійснення моніторингу діяльності
педагогічних кадрів, проведення консультування; формування пропозиції щодо
просування по службі; прийняття рішення щодо забезпечення заробітної плати
педагогів;

здійснення

контролю

за

роботою

консультативних

підрозділів;

забезпечення участі батьків в управлінні освітньою установою (зустрічі з батьками,
батьківські збори тощо); інформування батьків та громадськості щодо діяльності
освітнього закладу; методів заохочення та здійснення контролю за роботою гуртків
та різних об’єднань учнів, студентів тощо; прийняття відповідних рішень щодо
виховних заходів; представлення інтересів освітнього закладу в урядових установах
та відповідальність за законність його діяльності; прийняття рішення щодо
заключення трудових відносин і дисциплінарної відповідальності працівників;
налагодження співробітництва освітнього закладу зі службою охорони здоров’я.
Національні освітні системи в європейських країнах у відповідності до
законодавства мають певні особливості щодо функціональних обов’язків фахівців з
менеджменту освіти, зокрема щодо керівників освітніх установ. Так, наприклад, в
Словенії Законом «Про організацію та фінансування освіти» передбачено особливі
функції діяльності керівника освітньої установи: відповідальність за забезпечення та
оцінку якості самооцінки і підготовки щорічних доповідей про самооцінку
діяльності освітньої установи

(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraževanja, URL), визначення професійних кваліфікацій (Zakon o šolski inšpekciji,
2005, URL], надання дозволу проводити інспектування навчально-виховного
процесу в освітній установі, розроблення програми професійної підготовки та освіти
для задоволення потреб установи і прийняття рішення щодо індивідуального
навчання, надання згоди на впровадження і моніторинг інновацій або освітніх
програм (Pravilnik o preverjanju novosti in programov… 2000).
У Словенії навчання і професійна підготовка керівників освітніх установ в
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здійснюється за підтримки держави на основі Закону «Про організацію і
фінансування освіти» (Zakon o visokem šolstvu , URL). Законом передбачено право
працівників навчально-виховного закладу на підвищення кваліфікації за рахунок
організації. Мета такого навчання полягає в удосконаленні професійних навичок
управління, професійної підтримки та професійного розвитку педагога, а також
розвиток системи освіти в цілому. Для цього Міністерство освіти щороку інформує
про програми неперервної освіти і навчання для керівників установ, які дозволяють
оновлювати знання у сфері педагогічної діяльності і удосконалювати управлінські
навички (Cankar, 2010).
Формами неперервного професійного розвитку і навчання керівників освітніх
установ в європейських країнах визначені: професійна освіта, професійна підготовка,
підтримка професійного розвитку.
Професійна освіта є формою розширення і поглиблення теоретичних знань
фахівця з менеджменту освіти - керівника освітньої установи, які він отримує у
процесі додаткового навчання або перепідготовки в університетах або ж в
аспірантурі. Підготовку за освітніми рівнями в галузі управління освітою, наприклад,
пропонують економічний факультет та факультет соціальних наук Університету
Любляни, Міжнародна школа соціальних та бізнес-досліджень в м. Целє і Коледж
управління в м. Копер.
У Болгарії заклади вищої освіти у рамках спеціальної підготовки надають освітні
послуги щодо підготовки керівних кадрів освітніх установ. Так, Південнозахідний
університет «Неофіт Рилски» (м. Благоєвград) на педагогічному факультеті в
«Центрі неперервного навчання» проводить спеціалізовану підготовку учителів
різного рівня кваліфікації, керівників освітніх установ, педагогічних радників,
соціальних працівників з присвоєнням відповідної кваліфікації, тематичне
спрямування яких засвідчує багатогранність підготовки. Наприклад, такими є
тематичні курси «Неформальна освіта в школі» (120 год.) (мета, зміст, процес і
форми неформальної освіти, функціональна грамотність і неформальна освіта,
компенсаторна і альтернативна освіта, викладач як консультант, навчальні практики
з дорослими). Курс «Сучасні освітні технології навчання» (135 год.) побудований на
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використанні інноваційних активних і проактивних освітніх технологій: особистісно
зорієнтованого,

інтегрованого

навчання,

візуалізації,

навчання

на

основі

метафоричного мислення, підготовки портфоліо, ігрової та психотерапевтичної
технологій) (Югозападен университет «Неофит Рилски», URL).
Підвищення кваліфікації керівника освітньої установи, що здійснюється на курсах,
тренінгах, програмах лідерства тощо, які призначені для підготовки фахівців, що вже
мають педагогічну кваліфікацію в галузі освіти. Учасники програми здійснюють
додаткове навчання за напрямом управління освітою, мета якого – удосконалення
професійних компетенцій та особистісного розвитку.
Наприклад, в контексті професійної підготовки в Словенії реалізується «Програма
лідерства», що спрямована на: поглиблення і розширення знань щодо сучасних
вимог до управління освітньою установою; оволодіння знаннями і формування
навичок щодо управління освітньою установою; усвідомлення ролі керівника у
формуванні політичного, економічного, соціального, правового та культурного
середовища, в якому діють освітні установи в національних рамках та за кордоном;
розвиток здатності до самостійної і творчої роботи керівника освітньої установи та
іншої діяльності, що пов’язана з управлінням в галузі освіти і навчання;
удосконалення здатності до впровадження сучасних методів аналізу проблем
освітньої галузі та освітнього середовища; підвищення ефективності планування
власного розвитку особистості, розвитку персоналу тощо (Додаток Д 1).
В рамках цієї програми у процесі професійної підготовки майбутній керівник
освітньої установи удосконалює загальні та специфічні компетенції. До загальних
компетенцій відносяться: знання, уміння і навички щодо здійснення аналізу і
узагальнення інформації, підготовка висновків та прогностичних рішень; управління
аналітичними методами в галузі освіти; здатність застосовувати знання та навички в
управлінні персоналом; удосконалення комунікативних навичок. Предметноспецифічними навичками є уміння здійснювати порівняльний аналіз глобальних
тенденцій і національних цілей в галузі освіти; знання і розуміння системи
управління організацією та фінансовими результатами її діяльності у відповідності із
законодавством; використання методів, прийомів і засобів проектування та
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моделювання

моніторингу

освітньої

діяльності;

застосування

механізмів

забезпечення якості; проведення самооцінки особистісного розвитку і розвитку
освітньої

установи;

забезпечення

кваліфікованого

аналізу

внутрішнього

і

зовнішнього середовища (Šola za ravnatelje, 2007).
Програма складається з шести тематичних модулів:
1.

Модуль «Вступний».

2.

Модуль «Теорія організації та управління освітньою установою».

3.

Модуль «Планування і прийняття рішень в освітній установі».

4.

Модуль «Директор освітньої установи та проблема

педагогічного

лідерства».
5.

Модуль «Персонал освітньої організації».

6.

Модуль «Законодавство в освітній галузі».

Програма реалізується у формі контактних годин та дистанційного навчання (428
год.). Домінуючий спосіб викладання і навчання: робота в малих групах, дискусії,
презентації, семінарські роботи, консультації. Самостійна робота включає в себе
вивчення літератури, підготовку до контактних годин, написання письмових завдань,
підготовку до публічних виступів, моделювання дослідно-конструкторських
проектів і підготовку підсумкового іспиту. Практична підготовка – це безпосередня
робота в освітніх установах на керівних посадах ((Šola za ravnatelje, 2007). Реалізація
програми здійснюється впродовж півтора року і фінансується з Європейського
культурного фонду в рамках навчання керівників освітніх установ та управління в
системі освіти.
Програми професійної підтримки і особистісного розвитку спрямовані на
підтримку і розвиток діяльності у сфері управління освітніми установами, сприяння
обміну досвідом керівників освітніх установ. Формами професійної підтримки і
розвитку можуть бути наставництво, експертні зустрічі, щорічні професійні й
наукові зустрічі та консультації педагогічних працівників, підтримка і консультування керівників освітніх установ, участь в обговоренні законодавчих проектів, участь у
нарадах щодо розробки національних пріоритетів у сфері освіти тощо (Koren ,2005,
с. 16). Так, метою наставництва новопризначених директорів освітніх установ є
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систематична підтримка і допомога. Новопризначені керівники освітніх установ
вивчають управлінську діяльність під керівництвом досвідчених управлінців на
основі спеціальної програми, яка затверджується Міністерством освіти Словенії.
Тематичними напрямами програми є особливості поточної роботи керівника
освітньої установи, системний підхід до вирішення внутрішньо-організаційних
проблем, робота з персоналом тощо (Zavašnik Arčnik, 2016).
Професійна підготовка в рамках особистісного розвитку розроблена як
підвищення

якості

управління

керівником

освітньої

установи,

сприяння

професійного розвитку керівників освітніх мереж, спрямована на поглиблення знань
і

розуміння

принципів інноваційних підходів для ефективного управління

освітньою діяльністю, розвитку якості й організаційної ефективності, на розробку
систематичного неперервного навчання керівників освітніх установ та успішного
впровадження нових форм удосконалення їх професійної майстерності. Професійна
підготовка в рамках особистісного розвитку може реалізуватися через інформування
на веб-сайті, дистанційне навчання, консультативні візити, відкриті консультації,
дискусії, взаємне консультування з елементами аналітичного рецензування,
підготовку проектів, есе.
Зміст

програми

професійного

розвитку спрямовується

на

усвідомлення

функціонування освітніх організацій на початку ХХІ століття та націлює на
розуміння тих змін, які виникають в освіті й соціальному середовищі. Європеїзація і
пов’язані з цим процеси, такі як децентралізації, дерегулювання, автономія,
диктують необхідність ефективного управління та адміністрування освітніми
установами (The Bolopgna Process, 2020, 2009). Це акцент на гнучкість, інновації,
творчість, нові ролі навчально-виховних закладів і розуміння трансформаційного
освітнього і соціального середовища. Зміна функцій управління в міжнародному
соціально - економічному середовищі вимагає нових підходів до управління
освітніми процесами в ХХІ столітті та підготовки і удосконалення професійних
компетенцій керівників сучасних освітніх установ.
Як підкреслюють і вітчизняні вчені (Н. Авшенюк
Андрущенко

(Андрущенко,

2005),

(Авшенюк, 2016), В.

В. Геєць та В. Семиноженко (Геєць,
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Семиноженко, 2006), М. Згуровський, В. Кремень

(Кремень, 2009), Л.Лук’янова

(Лук’янова, 2008), А. Лиферов (Лиферов, 1997), О. Матвієнко (Матвієнко, 2005), Н.
Протасова (Протасова, 2000), Н. Ничкало (Ничкало, 2012; 2013) та ін.), і зарубіжні
дослідники М. Бабіц (Babitz, 2009), Д. Белл (Bell, 2006), З Чепар (Čepar, 2009), П.
Дікен (Dicken, 1992), Г. Галас (Halász, URL), Г. Хорта (Horta, 2009), Д. Лесяк, В.
Сулчіч, Н. Трунк-Шірца, В. Джойст (Lesjak, Sulčič, Trunk Širca, Jošt, URL) та інші)
дієвою соціально-політичною детермінантою розвитку освіти на сучасному етапі є
міжнародна співпраця та інтенсивні інтеграційні процеси.
Сучасним інтеграційним процесам в освіті притаманними є, з одного боку,
міжкультурна взаємодія фахівців в галузі освіти у вирішенні актуальних глобальних
проблем розвитку освіти, яка призводить до взаємозбагачення національних освітніх
традицій при збереженні їх культурної своєрідності, водночас, з іншого, прагнення
дотримуватися змістової інваріанти у розумінні ціннісно-цільового призначення
освіти.
Інтеграційні процеси інтенсивно розвиваються в усіх напрямах підготовки
фахівців освіти, зокрема і в сфері підготовки управлінців. Особливу роль у розвитку
форм підготовки фахівців з менеджменту освіти відіграють міжнародні організації,
проекти та асоціації. Специфіка цих міжнародних форм підготовки управлінців для
сфери освіти полягає в їх орієнтації на збагачення наявного управлінського досвіду,
що дозволяє фахівцям стати усвідомленим і дієвим суб’єктом освітньої політики на
різних рівнях: загальноєвропейському, національному, регіональному і місцевому.
Основні форми міжнародного співробітництва

у підготовці фахівців з

менеджменту освіти можна об’єднати в дві групи: міжнародне співробітництво в
галузі шкільної освіти, не орієнтоване безпосередньо на підвищення кваліфікації
шкільних адміністраторів: шкільні обміни, проекти, орієнтовані на окремі аспекти
шкільної освіти, що дозволяють підвищувати кваліфікацію педагогів в контексті
європейського виміру освіти; міжнародне співробітництво, мета якого полягає в
організації безпосередньої підготовки керівників освітніх організацій та установ:
участь або ознайомлення з діяльністю міжнародних організацій, які розробляють
різнорівневі програми підготовки управлінців, участь в роботі міжнародних
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асоціацій директорів шкіл, участь в роботі проектів ЄС з проблем управління
школою, участь в розповсюдженні результатів міжнародних проектів.
Розглянемо найбільш поширені форми міжнародної співпраці та їх роль у
професійному розвитку фахівців з менеджменту освіти.
Міжнародні центри підготовки фахівців з менеджменту освіти. Більшості
фахівцям з менеджменту освіти в

європейських країн знайоме відчуття

нестабільності, зростаючого тиску все нових і нових труднощів у роботі. Дилема
«сьогодення майбутнє» постійно тримає керівника в напрузі, тому що саме від нього
залежить не тільки впровадження нововведень, але і підтримання стабільності, яка
так необхідна для освітнього процесу.
Зазвичай директори шкіл в усіх країнах відчувають нестачу часу для планування і
рефлексії. Водночас розширення вимог до керівника багато в чому обумовлено і
зростанням економічних труднощів, і зростаючою звітністю перед місцевою
громадою. Все більшого значення надається його маркетинговим умінням, здатності
створити імідж школи, підвищити її репутацію в громаді.
Для використання міжнародного досвіду в галузі створення навчальних планів і
методології в освітній галузі в 1992 році була створена Європейська мережа
досліджень і підготовки менеджерів освіти (European Networkf or Research and
Teachingin Educational Management) (UNESCO. Planification et gestion du developpent
de l’education, 1991, с. 113). У завдання цієї організації входить підвищення
кваліфікації менеджерської компетентності, відбір шкільних лідерів, а також
вивчення впливу різних моделей управління суспільством на керівництво школою,
зокрема і в центральноєвропейських країнах
Зазначимо, що існує взаємозв’язок між способом управління, прийнятим у країні, і
методами роботи фахівців з менеджменту освіти, керівників шкіл. Так, в країнах, де
школи перебувають під контролем держави і церкви, директору залишається занадто
мало можливостей для прояву самостійності, хоча і в цих жорстких рамках
виділяються керівники ліберали і керівники авторитарного штибу. У країнах з більш
вільною системою управління фахівців з менеджменту освіти наділені великими
повноваженнями, тому основна увага приділяється відбору педагогів, які мають
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задатки лідера.
Наведемо приклади діяльності деяких шкіл сучасного менеджменту, стажистами
чи учасниками є і представники центральноєвропейських країн.
В Нідерландах в рамках проекту ERASMUS була створена Європейська школа
освітнього менеджменту. Навчання здійснюється на дистанційній основі, оскільки
навчаються студенти з країн ЄС, зокрема і з центральноєвропейських країн, які
здобувають кваліфікацію за низкою напрямків: шкільні лідери, інспектори, старші
вчителі, фахівці з організації освітнього процесу. Основний критерій відбору –
здатність зробити внесок в розвиток національних перспектив в управлінні освітою.
Програма навчання розрахована на 4 тижні, по одному модулю на тиждень.
Пропонуються освітні програми « Професійні навички керівника школи»,
«Менеджмент середнього рівня освіти»,

«Розвиток лідерських якостей» тощо.

Модулі програм фокусують увагу на таких аспектах: управління ресурсами;
шкільний менеджмент і політика контролю; управління процесами навчання;
управління взаємодією з громадою. У навчальному процесі використовується обмін
професійним досвідом

діяльності учасників

в національній системі освіти.

Проблеми акредитації і взаємного визнання диплома вирішуються на рівні урядів
країн Оцінювання здійснюється в кінці кожного модуля з урахуванням специфіки
досвіду кожного студента (Netherlands Shool of Educatsonal Menegement, URL)/
Ще одним прикладом у рамках програми TEMPUS є проект «Розвиток шкіл для
демократії в Європі» (Developing Schools for Democracy in Europe)

(UNESCO.

Planification et gestion du developpent…, 1991, c. 115). Змістом проекту є розширення
досліджень, консультації з питань підготовки керівників в країнах Центральної та
Східної Європи, робота над навчальними програмами та публікаціями.
Цей проект активізує зв’язки між діяльністю на місцевому рівні та рівні Європи.
Кожен з базових університетів підтримує тісні контакти з місцевими органами влади,
місцевими або регіональними центрами професійного розвитку, менторами в
школах. Така нова форма партнерства свідчить про зміщення акцентів в
менеджерській

підготовці

в

використовуються місцеві ресурси.

Європі:

можливо,

вперше

для

навчання
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У сучасному світі зростає значення планування і управління освітою. Цілями
планування і управління освітою стають: пропозиція населенню справедливого
доступу до якісної освіти; організація узгодженої діяльності різних служб; створення
і творчого і критичного застосування системи інформації; поширення пропаганди
активної праці на всіх рівнях; гарантування фінансування освіти; використання
бюджету як засобу отримання спеціальних результатів; координація прийнятих
рішень в сфері освіти з рішеннями в інших сферах, таких як здоров’я і зайнятість.
Спеціально створений з метою вирішення проблем планування і управління
освітою Міжнародний інститут планування освіти ЮНЕСКО (Institute of Education
Planning – ІЕР) пропонує програми підготовки в ІЕР, які створені для вирішення
актуальних проблем управління і планування освіти і розподіляються на шість
великих категорій (ІEP, URL): програма поглибленої підготовки; програма стажерів;
майстер класи та спеціальні курси; семінари та форуми з освітньої політики;
концепція та поширення дидактичних матеріалів; програма комплексної підготовки.
Коротко схарактеризуємо кожну з них.
Програма поглибленої підготовки ІЕР: стимулює перспективи порівняння
організації, фінансування та розвитку освіти між різни ми країнами; є інструментом,
що дозволяє аналізувати проблеми, тенденції та еволюцію стратегічних змін в освіті;
навчає учасників методам і техніці планування, управління і «пілотажу» системами
освіти; готує членів до лідерства в галузі планування та реалізації планів, програм і
освітніх проектів.
Учасники Програми вивчають чинники, які сприяють попиту і пропозиції якісної
освіти, зокрема демографічні зміни, технологічні інновації, економічні ресурси,
організаційні процеси, що змінюють цінності, поняття якості та відповідності, а
також акцентують увагу на теоретичному розумінні і на розвитку технічних
компетенцій щодо забезпечення принципу справедливості в у правлінні освітою.
Вони вчаться вести переговори з представниками партнерських організацій як на
національному, так і на міжнародному рівні.
Перспективами Програми є підготовка: відповідальних осіб за планування і
управління в освіті, залучених до процесу реалізації рішень, прийнятих щодо
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розвитку освіти, що складається з розвитку або удосконалення національних планів і
забезпеченні їх фінансування;

фахівців ключових сфер планування і управління

освіти (неформальна освіта, система інформації по управлінню освіти, контроль за
якістю освіти, фінансове управління, управління людськими ресурсами і т.д.);
адміністраторів, які знають, як вирішувати нагальні проблеми в освіті, наприклад:
позбавлення від злиднів, превентивні дії щодо поширення СНІДу, а також інші
нагальні проблеми і катастрофи, які змушують приймати негайний план дій і
реалізовувати конкретні рішення.
Програма має кілька важливих характеристик: форма єдиного набору: об’єднання
кандидатів будь яких національностей; всі мають досвід планування і управління в
освіті; відмінність в їх походженні і їх досвіду пропонує перспективи порівняння, що
надає великі переваги в обміні взаємного досвіду; єдина ідентичність: практична
спрямованість програми; має порівняльний характер, оскільки базується на вивченні
конкретних випадків і прикладів у сфері інновацій і негативного досвіду в інших
галузях; інноваційність: застосування тестування нових ідей та інноваційних
підходах у сфері планування і адміністрування; орієнтована на прийняття рішень,
заснованих на дослідженні і оцінюванні для розробки політики; єдина соціальна
організація (участь в програмі зобов’язує добровільно працювати в тісному
співробітництві з людьми різних національностей і політичних поглядів; сприяє
відкритості мислення і сприйняття різних культур); різновекторність
варіативність методів навчання і форм організації:

і

конференції, дебати,

індивідуальна та командна робот, вправи; навчальні екскурсії; інтенсивна робота в
групі, що сприяє формуванню відчуття спільної ідентичності та приналежності до
організації ; проектна діяльність – створення моделі освітньої установи та інші.
Програма складається з модулів, які приділяють увагу сучасним проблемам, і
новим цілям освіти, а також діагностиці у сфері освіти, використання моделей
симуляції,.

Підготовка включає

оволодіння технікою переговорів і методикою

проведення зборів. У другому семестрі програма ділиться на спеціальні модулі,
спрямовані на поліпшення здатності стажиста глибоко аналізувати стратегії і
програми розвитку освіти і опановувати різними методами планування і управління.
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Окремим модулем є виконання дипломної роботи (Додаток Д 5).
Отримані результати: внесок в розвиток здібностей держав-членів ЮНЕСКО
завдяки підготовці близько 200 кандидатів за цією програмою; створення диплома
міжнародного магістра з планування та управління в освіті; створення програми, що
відповідає потребам сучасності та професійному розвитку в сфері планування і
управління освітою.
Програма підготовки стажистів. Більш гнучка і короткострокова програма
адресована кандидатам, які через свої професійні обов’язки не можуть брати участь в
Програмі поглибленої підготовки. З 1990 р. Програма підготовки стажистів приймає
щороку від 25 до 30 учасників. У ній беруть участь чиновники міністерств освіти і
різних служб планування освіти. Навчання здійснюється за модульною підготовкою,
після закінчення якої стажери можуть ефективно виконувати професійну діяльність з
планування, реалізації і організації підготовки підлеглого персоналу з проблем
досліджень і змісту підготовки в ІЕР.
Результати програми: посилено спроможності країн-учасниць з розвитку сфери
управління освітою, приймаючи щороку до 30 стажерів; розширено кількість
відкритих модулів для учасників короткочасних стажувань.
Майстер-класи і спеціальні курси. Потреби в підготовці в галузі планування та
управління освітою зростають. Пропозиції на національних рівнях обмежені у
багатьох країнах. Небагато європейських країн, де розроблена і реалізується
системна політика з розвитку людських ресурсів в галузі планування та управління
освіти. Як наслідок, один із пріоритетів ІЕР – готувати достатню кількість
спеціалістів з планування, для того щоб досягти критичної маси на національному
рівні різних країн. Щоб досягти хороших результатів, уряди повинні чітко визначити
політику розвитку людських ресурсів в сфері планування і управління в освіті в рамках загальної стратегії розвитку здібностей. Необхідно створювати й посилювати
відповідні структури підготовки на національному рівні.
ІЕР організовує майстер-класи і спеціальні курси, мета яких – сприяти розвитку
здібностей потенційних управлінців. Організаційні структури підготовки тривалістю
до 4 - х тижнів організовуються на національних та місцевих рівнях. Це хороший
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засіб формувати професіоналів і експертів в спеціальних сферах планування і
управління в освіті, оскільки враховуються проблеми і умови регіону. Розвиток цієї
програми залежить від національних урядів і можливостей в подальшому
використовувати учасниками програми свої отримані знання на практиці.
Отримані результати: проведення щорічно трьох курсів на регіональному та
національному рівні; два семінари на рік з реалізації рішень, прийнятих в Дакарі;
один семінар на рік для експертів компетентних організацій з розвитку
міжнародного співробітництва в освіті; щорічний літній університет з певної теми.
У 2016 р. ІЕР впроваджував програму для додаткової освіти вчителів шкіл, що
спрямована на формування компетентностей щодо раціонального управління
людськими ресурсами

(Secondary teacher management… URL)). Цей курс

зосереджується на проблемах управлінської діяльності в сфері середньої школи та
створює умови для поглиблення знань і розвитку навичок в наступних сферах:
розробки концепцій і підходів до управління вчителів, особливо на рівні середньої
освіти; застосування методів для планування підвищення кваліфікації; діагностика
ефективності професійної діяльності вчителів; моніторинг інструментів управління,
забезпечення менеджменту в середній школі. Профілі учасників: професіонали в
галузі управління людськими ресурсами, зокрема управління викладачами на
центральному і регіональному рівнях; старший персонал, який бере участь в
підготовці планів і стратегій з розвитку сектора освіти; спеціалізовані тренери і
дослідники в управлінні освітою.
Віртуальний інститут. Дистанційна освіта за допомогою нових технологій
інформації та комунікації практикується у багатьох навчальних закладах світу, що
дозволяє урізноманітнити підготовку. Створено «Віртуальний інститут» як
альтернативу традиційному навчанню. Нова програма націлена на розвиток
індивідуальних талантів. По Інтернету пропонуються регулярні форуми, а також
обмін інформацією з провідним темам, які взяті з нещодавно опублікованої книги
ІЕР «Принципи планування освіти». Колишні стажисти створюють неформальну
мережу спілкування ІЕР.
Результати програми: використання та управління різними дистанційними
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курсами через Інтернет та інші медіа засоби; розвиток здібностей за допомогою двох
дистанційних курсів на рік і щорічного форуму в Інтернеті; створення електронної
мережі колишніх стажерів в ІЕР.
Поширення дидактичних матеріалів. Якість і результат підготовки залежать
більшою мірою від якості навчальних матеріалів і методів навчання. ІЕР має великий
досвід підготовки дидактичних матеріалів. Ці нові матеріали тестуються,
оцінюються і модифікуються в тісній співпраці з експериментальними групами.
Результати програми: створення дидактичних матеріалів зі спеціальних тем;
співпраця з національними інститутами по адаптації навчальних матеріалів до
місцевих та регіональних потреб.
Отже, місія Міжнародного інституту планування освіти ЮНЕСКО полягає у
розвитку спроможності країн-членів складати і реалізовувати відповідне планування
для системи освіти; підготовці кадрів і інститутів, які можуть керувати освітою,
організовувати підготовку, сприяти прогресу. Основне завдання полягає у навчанні
осіб, які приймають рішення, здійснювати справжні стратегічні реформи, виправляти
помилки, ідентифікувати проблеми, що можуть бути вирішені певними засобами.
Функція ІЕР – розробити підходи, які можуть допомогти тим, хто планує,
визначити цілі освіти, знайти кошти для їх досягнення, навчити користуватися
певними

даними

для

розробки

освітньої

політики,

мобілізувати

фонди,

структурувати кошти для проведення проектів, насамперед спрямування їх на
управління розвитком освіти з урахуванням перешкод і викликів сучасного
суспільства.
З метою надання керівнику освітньої установи можливості впливу на розвиток
системи освіти, необхідно сприяти створенню ефективної міжнародної мережі
спілкування в асоціаціях на основі загальних моральних цінностей і принципах,
серед яких:
–

управління школою – це основний елемент поліпшення якості освіти;

–

управління школою – це особлива сфера діяльності, що відрізняється від

викладання, тому вимагає спеціальних компетенцій;
–

функції директора вимагають певного статусу, членство у професійних
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об’єднаннях, якісну первинну і післядипломну підготовку;
–

об’єднання директорів в Асоціації забезпечує розвиток більш ефективної

системи освіти, полегшуючи комунікацію, обмін досвідом та взаємну підготовку;
–

директор навчального закладу повинен концентрувати свої зусилля на

міжнародному рівні з метою професійного розвитку, збагачення своїх професійних
компетенцій;
–

міжнародні асоціації директорів повинні бути пов’язані з міжнародними

організаціями з розвитку освіти. Управляти сучасним навчальним закладом – це не
тільки представляти державні інтереси, але й визначати напрямок розвитку школи,
об’єднувати

енергію

учнів,

батьків,

персоналу,

соціальних

партнерів

та

реалізовувати освітні проекти.
Керівник навчального закладу – лідер в освітньому співтоваристві, оскільки він
об’єднує своїх колег з метою вдосконалення професійної майстерності; він
організовує шкільне середовище, яке забезпечує успіхи учнів; він мобілізує енергію
шкільної спільноти з метою реалізації новаторського освітнього проекту;
координатор міжнародної діяльності. В даний час створені і успішно працюють ряд
міжнародних асоціацій керівників освітніх закладів. Проблеми діяльності асоціацій
пов’язані з труднощами формування колективної ідентичності, зокрема ізольованість
діяльності директорів, фрагментарність шкільної системи (початкова школа, коледж,
ліцей, державні, приватні конфесійні і неконфесійні навчальні заклади).
Наголосимо на особливій важливості міжнародних організацій у визначенні
стратегій розвитку освітньої галузі та виробленні освітньої політики на початку ХХІ
століття.
Серед 17 стратегічних цілей, визначених на 70-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН
(Cаміт ООН для прийняття Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до
2030 р.) (Цілі сталого розвитку 2016 – 2030. URL), однією з провідних є ціль
четверта: «Забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення
можливості навчання впродовж життя для всіх».
Зміст цієї цілі полягає у спрямуванні до 2030 р. на забезпечення: здобуття
безкоштовної, рівноправної і якісної початкової та середньої освіти, що дозволяє
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домогтися необхідних ефективних результатів навчання; доступу до якісних систем
розвитку, догляду, дошкільного навчання дітей молодшого віку, щоб вони були
готові до здобуття початкової освіти; рівного доступу до якісної професійно технічної та вищої освіти, у тому числі університетської освіти; умов щодо
формування знань і навичок задля сталого розвитку, сталого способу життя, прав
людини, гендерної рівності, пропаганди культури миру та не насильства,
громадянства світу й усвідомлення цінності культурного різноманіття і вкладу
культури в сталий розвиток; збільшення кваліфікованих учителів, зокрема шляхом
міжнародного співробітництва у країнах, що розвиваються, у найменш розвинених
країнах та ін.
Як було зазначено вище, для сучасної європейської школи, характерними є
інтеграційні процеси, реалізація яких відбувається і у межах міжнародних проектів.
Розглянемо деякі сучасні проекти РЄ в галузі освіти, які вплинули на розвиток
управління сучасною школою: проекти «Середня освіта для Європи», «Освіта,
спрямована на виховання демократичної громадянськості»; «Сучасна мовна політика
в багатомовній і мультикультурній Європі»; «Демократія, права людини і меншини:
освітній і культурний аспекти»; «Європа в школі»; «Європейські клуби».
Для розвитку управління і змістової орієнтації підготовки фахівців з менеджменту
освіти особливе значення мав проект Ради Європи «Середня освіта для Європи»
(1990-1996 рр.).
Результати проекту: дослідження щодо якості, за результатом якого шкільна
освіта визнана такою, що не відповідає соціальним потребам; визначення оптимізму
щодо можливості впливу освіти на соціально - економічні і соціально - культурні
процеси; вивчення впливу цінностей та принципів ліберального мислення, а також
ринкової економіки (поняття «конкуренція», «ефективність»), які для середньої
освіти мають не головне значення; підвищення відсотку охоплення учнів середньою
освітою; прогресивне розширення післяшкільної підготовки і, як наслідок, розвиток
вищої освіти; проведення структурних реформ навчальних програм; формулювання
спільних цілей середньої освіти для систем освіти європейських країн (Бражник,
2002, c. 132).
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Рекомендації щодо

оцінки проекту «Середня освіта для Європи»

засвідчують зміни у підходах до управління освітою (базовою освітньою одиницею
вже є не клас, а вся школа з її оточенням. Таким чином, викладання, навчання й
життя шкільної громади має бути організовано навколо мультидисциплінарної
команди (Рекомендація NR (99) 2 Комітету міністрів Ради Європи «Про середню
освіту».. URL); оригінальність методів і результатів (симпозіуми, семінари, вивчення
практики, робота експертів; створення педагогічних і дидактичних засобів; сучасна і
приваблива форма публікацій; об’єднання різних дійових осіб – від міністрів до
вчителів з різних країн; зв’язок з іншими організаціями та проектами (з проектом ЄС
Коменіус, з проектом Votec OCDE, Unevoc Юнеско) (Бражник, 2002,c. 133). Вказані
особливості проекту ще раз підкреслюють привабливість міжнародних проектів і
правомірність розгляду їх як ще однієї з форм підвищення кваліфікації педагогів,
підготовки керівників освітніх організацій і установ.
Не можемо залишити поза увагою процес використання ІКТ в міжнародній
практиці розвитку освіти. Аналіз літературних та статистичних джерел дає підстави
для висновку, що в європейській вищій школі застосування ІКТ на початку ХХІ
століття є стратегічним пріоритетом освітньої політики та соціально-економічного
розвитку. Зазначимо, що загальноєвропейські стратегії формуються з урахуванням
інтересів та особливостей всіх держав членів ЄС. Зобов’язання національних урядів
щодо їх виконання зводяться до необхідності дотримання стандартів, приписів та
рішень, що поширюються на європейські країни (Demmke, 2010; Evropski referenčni
okvir, 2007; Kreuh, URL; 21st century skills, 2009).
Розвиток ІКТ в центральноєвропейських країнах і їх інтеграція в систему
вищої школи обумовлена стрімким технологічним прогресом. Впровадження засобів
мобільного зв’язку і телекомунікацій та цифрових технологій допомагає активній
участі майбутнього фахівця в мережевих освітніх спільнотах та сприяє творчому
пошуку унікальних і оптимальних рішень проблем освітньої галузі, відкритої освіти
знаннєвого суспільства (Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ
do leta 2020, 2016).
Використання досвіду розвитку ІКТ в

європейських

країнах сприятиме
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впровадженню єдиного стандарту та єдиного уніфікованого управління ІКТ на всіх
рівнях освітньої системи, побудові академічного середовища

з

системою

формалізованих і неформалізованих цінностей і культури, дотриманню принципу
відповідальності навчальних закладів за результати освітньої діяльності у
професійній підготовці фахівців, за формування інноваційних знань, умінь та
компетентностей, необхідних для глибокого розуміння складних проблем і
вирішення взаємопов’язаних питань суспільного життя.
Розглянемо цей напрям на прикладі Словенії, оскільки країна є європейським
лідером і «генератором ідей» щодо впровадження ІКТ серед постсоціалістичних
країн, які є членами ЄС. Наведемо такий факт: одним із показників стану ІКТ країни
є індекс її мережевої готовності. До рейтингу 2017р. ввійшли понад 176 країн (ICT.
Development Index, 2017, URL). Тридцять третє місце з індексом мережевої
готовності 7,38 займає Словенія, що для постсоціалістичних країн, які є членами ЄС,
cтановить найвищий рівень (для порівняння: Чехія – 43 міс. це – 7,16; Словаччина –
46 місце – 7,06; Болгарія – 50 місце – 6,86; Україна – 76 місце – 5,62) (ICT
Development Index, 2017). Словенія інвестувала за останні роки на інформатизацію
освіти близько 30 млн доларів, створено понад 1500 робочих місць, підготовлено
понад 8000 вчителів. Навички спілкування з ІКТ поширилися на всі верстви
суспільства.
У Словенії прийнято документ, що засвідчує важливість ІКТ у професійній
підготовці «Стратегічні напрями впровадження ІКТ у словенські ЗВО до 2020 року»
(Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020. 2016. URL),
в якому визначені 6 стратегічних напрямів розвитку інформаційного середовища
вищої школи, реалізація яких забезпечить ефективний розвиток вищої школи.
Коротко схарактеризуємо його.
Стратегічний напрям 1: Впровадження ІКТ і електронних матеріалів в освітній
галузі, що полягає у розробці і тестуванні інноваційних педагогічних підходів,
моделей і стратегій виховання й навчання, активізація уваги на використанні ІКТ на
всіх етапах навчання. Перспективи реалізації завдань полягають у:
1.

Розвитку міждисциплінарних проектів на національному рівні і розробці
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стратегічних інноваційних міжнародних проектів щодо педагогічних підходів,
моделей, стратегій, орієнтованих на студента.
2.

Розробці педагогічних технологій на основі відкритих освітніх систем,

спрямованих на удосконалення предметних сфер.
3.

Розробці мультимедійних та інтерактивних електронних матеріалів для

різних платформ, які підтримують і сприяють впровадженню інноваційних
педагогічних технологій.
Стратегічний напрям 2: Відкритість ІКТ та співпраця, що передбачає створення
відкритої платформи ІКТ, електронного контенту, послуг, педагогічних концепцій і
підходів, моделей мотиваційних механізмів, хмарних технологій в освітньому
просторі та ін. Перспективи реалізації полягають у:
1.

Модернізації національної освітньої мережі, забезпеченні потреб ЗВО щодо

дидактичної підтримки та технічної допомоги для розширення міждисциплінарних
досліджень і наукового партнерства.
2.

Удосконаленні системи автономії різних інституцій та рівнів ЗВО.

Стратегічний напрям 3: Е-компетенції, тобто забезпечення більш високого рівня
цифрової компетентності та використання ІКТ в рамках всієї системи освіти,
сприяння підвищенню ключового значення компетенцій в загальній, вищій освіті та
освіті дорослих, яка передбачає забезпечення розвитку загальних компетенцій
педагогів, координаторів ІКТ, керівників, викладачів вищої школи, фахівців та
співробітників на основі посилення взаємодії професійних спільнот. Перспективи
реалізації полягають у:
1.

Заохоченні ЗВО до систематичного використання ІКТ у роботі зі

студентами, активному застосуванні студентами ІКТ у безпосередній взаємодії з
педагогами та у виконанні завдань для самостійного опрацювання тем.
2.

Створенні можливостей підготовки студентів до розробки алгоритмів та

електронних програм, використанні різних організаційних форм навчання (семінари,
тренінги, консультації) в удосконаленні професійної компетентності педагогів,
викладачів вищої школи за підтримки ІКТ.
3.

Упровадженні міжнародної сертифікації цифрових компетенцій.
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Стратегічний напрям 4: Інформатизація установ, тобто впровадження відкритого
освітнього середовища ЗВО на управлінському рівні (планування, управління,
оцінка), модернізація розвитку електронних навчальних систем (навчальна програма,
електронний контент, електронна послуга). Перспективи реалізації полягають у:
1.

Систематичному

удосконаленні

засобів

реалізації

ІКТ:

безпечний

широкосмуговий Інтернет, безпровідні мережі у ЗВО тощо.
2.

Сприянні створенню безпечного Інтернету для підтримки різних видів

діяльності в освітній установі на різних рівнях системи управління освітою.
Стратегічний напрям 5: Електронне навчання, тобто впровадження електронного
навчання у вищій школі як спосіб реалізації завдань формальної освіти (акредитовані
курси, модулі або освітні програми), розширення використання електронного
навчання у неформальній освіті. Перспективи реалізації полягають у:
1.

Розвитку освітніх технологій на основі дистанційного навчання.

2.

Заохоченні ЗВО до розширення можливостей відкритого контенту.

Стратегічний напрям 6: Оцінка: забезпечення якості реалізації стратегії розвитку
ІКТ. Перспективи реалізації цього напряму полягають у:
1.

Залученні навчально-освітніх закладів до оцінювання рівня розвитку

інформаційного середовища та системи інформатизації.
2.

Проведенні моніторингу розвитку і впровадження ІКТ у навчанні та освіті на

національному рівні.
3.

Участі в міжнародних дослідженнях щодо рівня цифрової грамотності.

Сучасний розвиток суспільства вимагає вдосконалення системи педагогічної та
післядипломної освіти педагогічних і науково–педагогічних працівників відповідно
до умов соціально орієнтованої економіки та інтеграції в європейське і світове
освітнє співтовариство.
Вивчення досвіду європейських країн, міжнародних урядових та неурядових
організацій у сфері розвитку людських ресурсів та професійного удосконалення
керівних кадрів, зокрема у галузі освіти, засвідчує спрямованість на забезпечення
оптимізації органів управління освітою, професійного і компетентнісного підходу
під час здійснення добору та призначення фахівців з менеджменту освіти, зокрема

360

керівників навчальних закладів, органів управління освітою.

5.3.

Підготовка

фахівців

з

менеджменту

для

освіти

дорослих

в

центральноєвропейських країнах
Прискорення соціально-культурних змін як на глобальному, так і на локальному
рівнях, швидкоплинність й ускладнення процесів сучасного життя за загальної
тенденції його збільшення, суттєво підвищує роль освіти дорослих у розвитку
сучасного суспільства. Як підкреслено у Національній доповіді про стан і
перспективи розвитку освіти в Україні, її соціальне значення посилюється сучасною
демографічною ситуацією, характерною для європейських країн; складним
соціально-політичним середовищем, де повноцінний розвиток особистості стає
неможливим без активної участі в мінливих суспільних процесах й адаптації в
умовах зростаючої мобільності до культурної, етнічної та мовної різноманітності
(Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти, 2011, с 105 - 108).
Окрім того, новий тип економічного розвитку, притаманний сучасному
інформаційному суспільству, спонукає неодноразово впродовж життя, змінювати
соціальний і професійний статус, постійно підвищувати кваліфікацію. Отже, нині
освіта перетинається з економічною й іншими сферами суспільства, а освітня
діяльність стає надзвичайно важливою компонентою його розвитку. «Це означає, що
інформація, знання, а також мотивація щодо їх постійного оновлення й навички,
необхідні для цього, стають вирішальним чинником цивілізаційного розвитку,
ефективності і конкурентоспроможності будь-якої діяльності, а відтак чинником
суверенітету та національної безпеки кожної країни» (Лук’янова, 2016, с.4-5).
У доповіді ЮНЕСКО йдеться про те, що неперервна освіта має вийти за рамки,
притаманні розвиненим країнам, а саме: підвищення кваліфікації, перепідготовка або
просування дорослих по службі. Натомість вона має відкрити можливості для всіх,
зокрема надання другого або третього шансу в житті, задоволення прагнення до
знань і краси або вдосконалення і розширення підготовки, безпосередньо пов’язаної
з вимогами професійної діяльності, включаючи практичну підготовку [Образование:
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Сокрытое сокровище, 1996, с. 105]. В інших європейських документах також
знаходимо підтвердження ролі освіти дорослих у розвитку держави, зокрема у
вирішенні проблем міграції, транснаціоналізації, гармонізації взаємин між
поколіннями тощо. Надзвичайно важливим є уміння дорослих прогнозувати,
передбачати та проектувати зміни, які на початку ХХІ століття стають індикаторами
високого фахового й професійного рівня фахівця у професійній діяльності (European
Society for Researchon the Education of Adults – ESREA). URL).
Отже, для успішного кар’єрного і професійного зростання дорослі люди повинні
безперервно розвивати свої уміння та навички, удосконалювати знання, здобувати
нові компетентності та отримувати нові кваліфікації як у формальному навчанні, так
і у неформальному, що суттєво актуалізує процес професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти у сфері освіти дорослих.
З’ясування особливостей підготовки фахівців з менеджменту освіти дорослих
у центральноєвропейських країнах вимагає чіткого визначення сфери управління
освітою дорослих та функціональних обов’язки таких фахівців.
Вивчення праць зарубіжних дослідників з означеної проблеми

(Palán, 2003)

засвідчує, що найбільшу увагу науковців привертають такі напрями розвитку теорії
управління освітою дорослих: міжнародний та національний рівні управління
освітою дорослих; управління системами освіти дорослих у різних країнах; теорії
управління, управління освітою та менеджменту освіта дорослих та їх прогнози та
застосування в галузі освіти дорослих як практика; управління установами, що
надають послуги з навчання дорослих студентів; підготовка та організація курсів з
дорослими учнями; управління навчальним процесом з дорослими учнями;
підготовка управлінського персоналу для галузі (та системи) освіти дорослі.
На

думку

провідних

фахівців

з

менеджменту

і

освіти

дорослих

у

центральноєвропейських країнах Я. Ветешки (Veteška, 2008), В. Гюрової (Гюрова,
2009) обов’язки фахівців цієї сфери мають певні особливості.
Загалом вчені виокремлюють дві групи обов’язків.
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По-перше, це контроль за виконанням завдань

на національному або

інституційному рівнях; по-друге, це управління операціями щодо виконання завдань
як частина загального освітнього менеджменту.
Прокоментуємо їх більш ґрунтовно.
Здійснення

контролю

за

виконанням

завдань

на

національному

або

інституційному рівнях полягає у спрямуванні працівників на результат, ефективність
забезпечення контролюючих функцій, позитивне вирішення конфліктних ситуацій,
створення системи лідерства. Окрім цього акцентується увага на уміннях
моделювання і розробки планів та стратегій, встановлення цілей та завдань щодо
прийняття рішень та їх виконання, сприяння управліннями структур для виконання
поставлених завдань, оцінки результатів (планування та проектування, організація та
контролю системи оцінювання в системі освіти); уміння здійснювати керівництво
відповідним підрозділом на певному рівні управління (від організації в цілому до
організації та виконання окремих завдань);
Натомість управління операціями з виконання завдань, як частина управління,
спрямовано на розробку, програмування, контроль, прийняття управлінських рішень,
застосування відповідних систем та методів, які забезпечуватимуть якість.
Схарактеризуємо більш детально досвід діяльності фахівців з менеджменту і
управління освіти дорослих у досліджуваних країнах.
Досвід Болгарії. У Болгарії в системі освіти дорослих, як і в будь-якій іншій галузі,
є різні рівні управління (менеджмент) та різні менеджери, які забезпечують
виконання цих функцій, відповідно.
Наприклад, на національному рівні – менеджер системи освіти дорослих; на рівні
закладів, які пропонують послуги з навчання дорослих, є кілька рівнів: старший
керівник (та його команда); «середній» менеджер – менеджер підрозділу (наприклад,
викладач в університеті) або кафедри в установі (наприклад, менеджер з персоналу),
«нижчий» менеджер (наприклад, організатор курсу); на рівні управління навчальним
процесом - виступає в ролі менеджера викладач або керівник групи тренерів.
На кожному рівні враховуються різні вимоги до посад, ролей та функцій освітніх
менеджерів, зокрема на національному рівні – повноцінне функціонування системи
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освіти

дорослих;

на

інституційному

рівні

–

виживання

та

стійкість

(конкурентоспроможність) інститут ринку освітніх послуг та підтримка його
позитивного іміджу; на рівні управління навчальним процесом − забезпечення всіх
умов для успіху виконання поставлених цілей і завдань конкретного курсу; якості та
ефективного навчання дорослих учнів.
Аналіз документальних джерел (UNESCO (1997): CONFINTEA V, URL;
Национална стратегия за учене през целияживот, 2008, URL; Zakon o izobraževanju
odraslih, URL; Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, URL; Zákon č.
568/2009

Zákon o celoživotnom vzdelávanía Slovenskej republiky та ін.) показав,

завдання щодо діяльності керівників з управління в освіті дорослих розподілені за
чотирма рівнями (Рис.5.5.).
І
Національний
рівень

• стратегічне,
тактичне
управління
ІІ
Регіональний
рівень

• оперативне
управління

ІІІ
Інституційний
рівень

• інформаційнодіяльнісне
управління
ІV
Рівень
освітнього
процесу

Рис. 5.5. Рівні управління системою освіти дорослих
Джерело: розробка автора

1.Національний рівень. На цьому рівні здійснюється стратегічне, тактичне
управління системою освіти дорослих, яке включає три основні напрями: створення
сучасних стратегій та концепцій, які гарантують ефективне функціонування системи
освіти для дорослих; розроблення

сучасного законодавства для полегшення

імплементації світових та європейських пріоритетів (стратегії та тенденції) для
навчання впродовж життя; творення політики навчання дорослих та фінансування
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діяльності з навчання дорослих студентів. У сферу діяльності менеджерів підпадає і
розвиток системи валідації знань, набутих поза межами формальної системи освіти.
2.Регіональний рівень. Діяльність менеджерів на цьому рівні полягає у
забезпечення рівного доступу до освітніх послуг для всіх дорослих, зокрема
маргінальних груп і окремих маргіналізованих осіб, забезпечення обізнаності
громадськості щодо освітніх заходів та освітніх проектів для різних категорій
дорослих учнів (цільові групи). Окремий вид діяльності становлять дослідження
освітніх потреб дорослих у відповідності до визначених пріоритетів та тенденцій, а
також вивчення потреб на ринку праці з метою організації та надання допомоги
освітніх послуг з навчання дорослих; забезпечення гнучкості та доступності системи
освіти для дорослих; використання потенціалу міжнародних програм для
вдосконалення системи та кваліфікацій фахівців у галузі освіти дорослих.
3.Інституційний рівень (закладів, що надають послуги з навчання дорослих). На
цьому рівні відбувається стратегічне, тактичне та оперативне управління закладом.
Менеджери, які працюють на цьому рівні, вивчають освітні потреби дорослих з
метою формування пропозицій сучасних курсів, освітніх програм, що дозволяє
підтримувати високий рівень конкурентоспроможності власної установи. До їх
юрисдикції підпадають питання щодо забезпечення ділових контактів із зовнішнім
середовищем установи, зокрема роботодавцями, ЗМІ тощо. Важливий напрям
діяльності становить забезпечення персоналу для підготовки, організації та
впровадження якості послуги з навчання дорослих; забезпечення (і відбір) кращих
педагогів для закладу; залучення партнерів та спонсорів; підтримка хорошої та
сучасної матеріально-технічної бази та ергономічності умови для навчання;
забезпечення доброї та фінансово надійної реклами для установи та окремої людини.
Використання міжнародних програм та проектів для фінансової підтримки освітньої
діяльності та кваліфікації викладачів й організаторів; цілеспрямований пошук
зворотного зв’язку щодо ефективності пропонованих курсів.
I.

Рівень навчального процесу. На цьому рівні діяльність менеджерів зосереджена

на забезпеченні ефективності процесу навчання. Передусім йдеться про контроль за
постійним підвищенням кваліфікації викладачів; забезпечення гнучких навчальних
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програм; підвищення якості навчальних матеріалів, інструментів та засобів для
проведення заняття; цілеспрямований пошук відгуків щодо ефективності навчання.
Оскільки менеджери освіти дорослих є передусім андрагогами, отже вони, як і
увесь педагогічний персонал освіти дорослих виконують багато функцій. З цього
приводу Л. Лук’янова підкреслює, що андрагогів та їх соціальну роль у суспільстві
не можна брати до уваги тільки з позиції реальної потреби життя, оскільки мова йде
про виконання специфічних функцій або ролей, а не простопрофесійно
підготовлених фахівців, які володіють відповідними компетенція (Лук’янова, 2014, c.
16-18). На думку, Г. Сухобської, «андрагог» це не професія, як і «педагог». Це
узагальнена назва різних інформаційно-освітніх ролей. Якщо у центральну позицію
посідає процес навчання, тоді це «вчитель», «викладач», якщо мова йде про
формування духовно-моральної сфери особистості, а також

форми людської

поведінки, це – вихователь, якщо консультування для самонавчання – «тьютор»,
«консультант» тощо (Сухобская, URL).
Конкретизація функціональних обов’язків менеджерів у сфері освіти дорослих на
національному та регіональному рівнях дозволяє включити до кола цих обов’язків
планування національної політики в галузі освіти дорослих; розроблення відповідного
нормативно-правового забезпечення, стратегій і програм щодо організації та
управління системою й установами освіти дорослих; організація заходів щодо з
популяризації освіти дорослих (наприклад, «Дні/тиждень освіти дорослих»,
національні форуми для зустрічі з роботодавцями та представниками сфери освіти
дорослих; підтримка внутрішньополітичних зв’язків з представниками уряду у
різних комітетах та підкомітетах і міжнародних зв’язків з галузевої політики освіти
дорослих; координація проектів загальнодержавного масштабу щодо освіти
дорослих, що фінансуються міжнародними та національними програмами; контроль
виконання національно важливих планів та стратегій, що стосуються освіти
дорослих взагалі та її окремих аспектів зокрема.
На рівні навчального закладу/навчального процесу вчитель (або тренери) курсу –
фахівець з менеджменту освіти здійснює діяльність пов’язану із діагностикою рівня
попередніх знань і умінь (визначає залишкові знання); планує зміст освіти відповідно
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до потреб цільової групи, мети та завдань, тривалості та інтенсивності курсу з
урахуванням можливостей матеріально-технічної бази (включаючи навчальні
матеріали та посібники). Слід звернути увагу і на таку діяльність як безпосереднє
структурування навчальної програми за темами та конкретними заняттями;
розроблення портфоліо курсу; підготовка матеріалів для учасників. Неабияку роль у
цьому процесі відіграє контролююча функція, зокрема контроль навчальної роботи;
контроль дотримання графіку діяльності, мікроклімату, участі слухачів з навчальної
діяльності; і загалом, дотримання умов для здійснення ефективності навчального
курсу. А також координуюча (координує виконання програми, планів занять, завдань
для індивідуальної та групової роботи) та оцінювальна (оцінює ефективність
кожного групи та курсу загалом).
Вважаємо за доцільне звернути окрему увагу на діяльність менеджерів, які
працюють у підсистемі неформальної освіти дорослих. Нині, як підкреслюють
дослідники, система неформальної освіти у розвинених країнах посідає один щабель
з формальною, а подекуди й вищий, оскільки саме тут людина знаходить оптимальні
умови для творчого особистісного розвитку. Наприклад, за даними Інституту
ЮНЕСКО, у розвинених країнах світу кількість дорослих учасників освітніх програм
набагато перевищує кількість дітей і підлітків, які навчаються. У цих же країнах
різноманітною освітньою й просвітницькою діяльністю охоплено до 40-50%
дорослого населення (OECD, 2011, URL). Такий підвищений інтерес до
неформальної освіти, на думку І. Скринник сформувався за рахунок її гнучкості,
різноманітності форм, а також великих можливостей соціалізації особистості, в
опановуванні нових соціальних ролей, сприянні духовному розвитку, самоосвіті й
самовихованню (Скринник, 2006, с. 20).
У закладах неформальної освіти дорослих загалом фахівець з менеджменту освіти
(керівник або ж менеджери за окремими напрямами) забезпечує різні види
діяльності. Передусім вони здійснюють опитування щодо освітніх потреб (групових
та індивідуальних) знань (курсів), попиту та пропозиції навчальних курсів на ринку
освітніх послуг дорослих, нових «незайнятих» сфер діяльності, тенденцій та
потенційних клієнтів тощо. До їх інших посадових обов’язків також належить
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планування (курсів, які пропонуються протягом відповідного року; доходів та
витрат);

маркетинг та реклама закладу та його діяльності; спілкування з

роботодавцями та потенційними клієнтами курсів, пропонованих організацією. Вони
також керують персоналом, зокрема мотивують працівників до відповідальності за
свою роботу, впровадження якісного навчального процесу, а також координують
ділові відносини із зовнішніми партнерами, спонсорами тощо та здійснюють
контроль

усієї

діяльності

в

організації

(навчальна,

матеріально-технічна,

адміністративна).
Великий обсяг роботи виконують управлінці рівня індивідуального курсу. Як
організатори курсу (або курсів – як посади) за змістом діяльності вони розробляють
стратегію залучення клієнтів для конкретного курсу, готуються прес-релізи та інші
рекламні матеріали; комунікують з роботодавцям та іншими потенційними
учасниками. Саме на них покладається остаточний вибір заявників та формування
групи. Найбільші навантаження пов’язані із організаційною діяльністю. Окрім того,
що менеджер розробляє погодинно програму заходу (для семінару, лекції, робочої
групи тощо), він, за потреби, організовує навчальну базу можливих курсів (якщо
установа не має власної); планує доходи та витрати; забезпечує вибір тренерів –
попередньо вивчає можливості викладачів, опитуючи або відбираючи документи,
надаючи відгуки, ранжує, узгоджує умови курсу та вимоги викладачів. До цих
обов’язків слід додати і організацію логістику – транспортування, привітання,
розміщення й відправлення учасників та інші організаційні справи.
На них покладається і функція оцінювання ефективності курсу. Загалом такий
зворотній зв’язок може мати різні форми, зокрема, проведення анкетування,
отримання відгуків про ефективність курсу слухачами, тренерами, роботодавцями
(якщо такі є), експертами тощо.
Виконання всіх відповідальних завдань (мотивація дорослих і планування їх
навчальної роботи, документальне забезпечення організації в освіті дорослих та
інше) потребує від керівників різних рівнів управління у сфері освіти дорослих (та
відповідних установ, що надають освітні послуги для дорослих) спеціальної
підготовки та врахування національних і міжнародних тенденцій.
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Підкреслимо, що виконання цих функцій передбачає підвищення андрагогічної
компетентності, яка охоплює розуміння особливостей освіти дорослої людини;
знання особливостей дорослого як суб’єкта освітньої діяльності; володіння освітніми
технологіями, адекватними особливостям позиції дорослого учня (Бідюк, с. 2009).
Дослідники З. Палан та Т. Лангер визначають андрагогічну компетентність лектора
як скупуність теоретичних знань і практичного досвіду, доповнених педагогічними
навичками,

у

галузі

освіти

дорослих.

Свідченням

наявної

андрагогічної

компетентності є, на думку науковців, наявність профільної освіти (андрагога) та
відповідного сертифікату професійної кваліфікації лектора (Palán, Langer, 2008).
Болгарська дослідниця В. Гюрова виокремлює дві групи компетенцій фахівця з
менеджменту освіти дорослих, яких вони мають набути у системі професійної
підготовки: загальні і специфічні (Рис. 5.6.).
Компетентність
фахівція з
менеджменту
освіти

Загальна

Специфічна

Безпосередньо
пов'язані із
навчальним
процесом

Опосередковано
пов'язані із
навчальним
процесом

Рис. 5.6. Компетентність менеджера освіти дорослих (за В. Гюровою)
Загальна компетентність включає:
1. Компетентність системного відображення найвищого рівня професійної
діяльності, навчання та особистісного розвитку, що виражається

в умінні

планування, організації, впровадження та оцінки професійних та особистісних
пріоритетів та завдань, що стосується особистості та професійного розвитку.
2. Комунікативна компетентність – навички спілкування в неоднорідній групі.
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3. Експертна компетентність – передбачає навички рефлексії на досвід своєї
діяльності (на ефективність проведеного курсу) та на досвід участі в інших
навчальних заходах і проектній діяльності, навички для порівняння знань, умінь та
навичок, аналізу результатів.
4. Дидактична компетентність – уміння відбору та використання адекватних
підходів, методів та прийомів виконання конкретних навчальних завдань у
відповідності до мети та завдань, конкретної професії, часу тощо.
5. Управлінська компетентність – навички діагностувальної діяльності та
делегування повноважень щодо прийняття рішень.
6. Компетентність управління групою дорослих студентів.
Водночас В. Гюрова підкреслює важливість специфічної

компетентності,

сукупність яких вона поділяє на дві групи: компетенції, безпосередньо пов’язані з
навчальним процесом та компетенції, опосередковано пов’язані з (підтримкою)
навчального процесу (Гюрова, 2013, с. 24).
До специфічних компетенцій, які безпосередньо пов’язані з навчальним процесом
в освіті дорослих дослідниця відносить :
 компетентність щодо оцінки попереднього досвіду дорослих учнів, їх потреби
в навчанні, занять, мотивації і бажання (адекватні навички відбору методів, прийомів
та інструментів діагностувати наявний досвід, потреби, ставлення,очікування,
мотивація тощо);
 компетентність проектування навчального процесу для дорослих

навички

вибору правильних стилів навчання, дидактичних методів, змісту навчання, цілей
процесу навчання;
 компетентність щодо полегшення процесу навчання дорослих, тобто
теоретична і практична підготовка до стимулювання розвитку дорослих студентів),
підтримка освітнього середовища; стимулювання діагностики та розвиток корисних
навичок навчання дорослих; використання колективного навчання; мотивація на
досягнення та успіхи;
 компетентність з проведення моніторингу та оцінювання процесу навчання
дорослих та його удосконалення. зокрема це стосується навичок для управління,
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моніторингу, використання різних інструментів оцінювання; застосування різних
способів оцінки; проведення цілеспрямованого спостереження; формування навичок
самооцінки та групового оцінювання; постійний підтримка зворотнього зв'язку;
 компетентність для профорієнтації (навички для консультацій, слухання та
консультування, ведення діалогу; планування кар’єри; вибір стратегії розвитку
кар’єри, контролю);
 компетентність проектування та моделювання навчального плану (уміння
формулювати мету і завдання, організовувати навчання та забезпечувати реалізацію
змісту в реалістичних і логічних навчальних одиницях; структурувати навчальну
програму.
Опосередкованими компетенціями В. Гюрова називає наступні:
 компетенція управління фінансовими ресурсами та оцінки соціальних та
економічних вигод від їх забезпечення.
 компетентність управління персоналом в установі для освіти дорослих.
 компетентність у загальному управлінні та адміністрації навчального закладу
дорослих та управління якістю пропонованих послуг.
 компетентність у маркетингу та зв'язках із громадськістю: вміти впливати на
цільові групи та представляти інституцію.
 компетентність щодо вирішення адміністративних проблем.
 компетентність для сприяння (створенню) освіти на базі ікт в освітньому
середовищі та підтримки дорослих учнів і професіоналів у галузі освіта дорослих
використовувати ікт.
Отже, як підкреслює Л. Лук’янова, стає очевидним, що для роботи в освітньому
середовищі з дорослими потрібні високоосвічені професіонали, які мають відповідну
професійно-психологічну підготовку, що ґрунтується на андрагогічних засадах. У
цьому процесі надзвичайно важливо ураховувати різні групи андрагогів, про що ми
наголошували у попередніх публікаціях (Лук’янова, 2013, с. 8).
Слід підкреслити, що для успішної професійної діяльності

менеджери

для

системи освіти дорослих повинні володіти сукупністю знань з менеджменту освіти, з
урахуванням особливостей освіти дорослих: по-перше, це знання з управління
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системою закладів, що надають послуги з навчання дорослих; по-друге, знання з
управління людьми в системі освіти та персоналу для дорослих в окремих установах,
що пропонують навчання (послуги) для дорослих; по-третє, знання щодо
управління функціонуванням системою освітою дорослих та операції, пов’язані з
плануванням, організацією, впровадженням та оцінкою результатів діяльності курсів,
програм та заходів з навчання дорослих, пропонованих особою установи.
Водночас, виконання інших обов’язків, або «ролей», вимагають від них знань з
великої кількості інших галузей знань, що і відповідає вищевикладеній думці
В. Гюрової про загальні і спеціальні компетентності. Отже, основні галузі знань, яких
повинні набути фахівці менеджменту освіти дорослих є безпосередньо дотичними
таких сфер (Рис. 5.7):
1. Загальна теорія управління – повинна дати основу культури управління
майбутніх керівників освітою, навчаючи їх керувати освітньою діяльністю найкраще
для того, щоб забезпечити виживання навчального закладу системи та навчальних
закладів у конкурентному середовищі.
2.Андрагогіка – забезпечує базові знання в галузі організації послуги з навчання
дорослих, можливості дорослих дізнатися їх, забезпечує систему освіти дорослих,
специфічні особливості дорослих як учнів, так і в процесі навчання з дорослими.
3.Управління освітою дорослих – знання щодо специфіки управління системою
освіти дорослих, управління різними типами

установ, що надають послуги з

навчання та управління дорослими процес навчання з дорослими, а також знання
основ освітньої політики, навчальний заклад, навчальної діяльності, навчального
процесу та управління ними
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Загальна
теорія
управління
Лідерство

Андрагогіка

ПРЕДМЕТНІ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

Стратегічне
управління
людськими
ресурсами в
освіті

Економіка,
фінансуванн
я бюджет
освітніх
послуг для
дорослих

Управління
освітою
дорослих

Організацій
ний
менеджмент

Рис. 5.7. Предметні галузі знань
Джерело: систематизовано автором

4.Організаційний менеджмент – знання та вміння, пов'язані з управління заходів
щодо різних аспектів керівництва організацією: організаційна діагностика,
стратегічне

управління,

організаційне

управління,

оперативне

управління,

навчальний керівництво, інноваційне управління, організаційна культура.
5.Економіка, фінансування та бюджет освіти та освітніх послуги для дорослих (на
різних рівнях) – знання та вміння, пов'язані з кваліфікованим управління бюджетом
(у тому числі в умовах кризи), залучення додаткових доходів, обмеження витрат без
шкоди для якості освіти, управління делегованими бюджетами, а також маркетинг та
реклама освітніх послуг, укладання контрактів, управління інформаційними
технологіями тощо.
6.Стратегічне управління людськими ресурсами в освіті – знання та навички,
пов’язані з управлінням персоналом (людські ресурси) та PR- стратегії (зв’язок із
громадськістю), управління якістю тощо з акцентом на і освіту дорослих.
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7.Лідерство – знання та вміння, пов’язані з конструюванням управлінських рішень,
стилями управління, керівництвом та підтримкою управлінської діяльності у освіті
дорослих.
У разі, коли посадова особа має розширені функції, їй також потрібні додаткові
знання, наприклад з предметів: «Освітня політика у сфері освіти дорослих», «Моделі
управління системами та структурами освіти для дорослих», «Управління якістю
освіти», «Управління змінами (управління інноваціями)», «Управління ризиками у
сфері освіти дорослих», «Управління процесом навчання з дорослими учнями»,
«Управління освітою в системі освіти для дорослих», «Права студентів як проблема
управління» та ін.
Причому, важливим є врахування попередніх знань, попередньої кваліфікації,
оскільки освітній пакет буде залежати від знань і компетенцій, набуті в попередній
освіті. Так, підготовка фахівців з менеджменту освіти для дорослих в Софійському
університеті «Святого Климента Охридського» на педагогічному факультеті
передбачає включення до навчального плану для студентів/слухачів, які мають
педагогічну освіту, наступні дисципліни (Табл.5.4.).
Таблиця 5.4
Навчальний план підготовки фахівців з менеджменту освіти для дорослих
Софійського університету «Святого Климента Охридського»
Базові
(дисципліни)

курси

Спеціалізація
підготовка

Андрагогіка
Андрагогічна дидактика;
Психологія
Управління навчальними
Менеджмент освіти
програмами
дорослих
Психологія навчання
Управління людськими
Доцимологія
ресурсами
Управління та контроль за
Цифрова грамотність
якість навчального процесу
(ІКТ в освіта дорослих)
Розвиток кар'єри та консалтинг
Грамотність для дорослих
Методика навчання

Вибіркові курси
(не менше 5 курсів)
Управління змінами
Командна робота
Інтерактивний тренінг
Самоуправління;
Спілкування в школі
процес з дорослими
Викладання та навчання
в середній школі
Мультикультурна освіта
дорослих

Джерело: систематизовано автором.

Орієнтовно, такі ж дисципліни забезпечують змістову підготовку фахівців з
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менеджменту освіти в чеській системі освіти. У Карловому Університеті (м. Прага)
здійснюється підготовка за спеціальністю «Андрагогіка і управління освітою», ОС
«Магістр» на основі вивчення відповідних дисциплін за циклами ( Табл.5.5).
Таблиця 5.5
Навчальний план спеціальності «Андрагогіка і менеджмент освіти»
Карлов Університет (м. Прага) 2019-2020 навчальний рік
Обов’язкові нормативні дисципліни

Кредити

Семестр

Вступ до спеціальності

Залік

4

1

Андрагогіка

Іспит

6

1

Управління освітою

Іспит

6

1

Економіка в освіті

Іспит

4

1

Право в освіті

Іспит

4

1

Іноземна мова 1 – англійська мова

Залік

3

1

Теорія освіти дорослих

Іспит

5

2

Методологія дослідження

Залік

4

2

Соціологія праці і організації

Іспит

4

2

Іноземна мова ІІ – англійська мова

Залік

3

2

Соціокультурна андрагогіка

Іспит

6

3

Управління якістю освіти

Іспит

5

3

Управління маркетингом в освіті

Іспит

5

3

Використання ІКТ в освіті

Іспит

5

3

Виконання дипломної роботи І

Залік

3

3

Андрагогічне консультування

Іспит

5

4

Теорія освіти літніх людей

Іспит

5

4

Етика в освіті

Залік

4

4

Виконання дипломної роботи І

Залік

4

4

Обов’язкові вибіркові дисципліни (ліміт групи - 4)
Організація поведінки

Залік

4

4

Організаційна поведінка

Залік

4

4

Небов’язкові вибіркові дисципліни (ліміт групи - 4≥0)
Спеціальнаандрагогіка

Залік

3

1,2

Диджілітизація в освіті

Залік

3

2

Культура і PR освітніх організацій

Залік

3

2
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Мотивація працівників в освіті

Залік

3

2

Маркетингові комунікації в освіті

Залік

3

2

Тенденції управління персоналом

Залік

3

2

Практикум з менеджменту

Залік

3

2

Необов’язкові факультативні предмети

(ліміт групи – 16)

Освітня політика

Іспит

4

4

Андрагогічна дидактика

Іспит

4

4

Система роботи з персоналом

Іспит

4

4

Управління талантами

Іспит

4

4

Професійна освіта для дорослих

Іспит

4

3

Компетенції в освіті

Іспит

4

3

Стратегії управління освітніми організаціями

Іспит

4

3

Стратегія розвитку людських ресурсів

Іспит

4

3

До навчального плану: Кредити на обов’язкові предмети
1-ий рік – 46 кредитів
2-ий рік – 42 кредити
Всього – 88 кредитів
Кредити на обов’язкові дисципліни за вибором
2-ий рік – 20 кредитів
Джерело: розроблено автором на основі: Studijní obor : Andragogika a management
vzdělávání URL: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1142.html)
Рівень магістерської підготовки передбачає навчання впродовж чотирьох
семестрів, за результатами якого випускник здобуває кваліфікацію менеджер
освітньої діяльності. За час навчання у магістратурі студенту необхідно опанувати
108 кредитів, з яких найбільшу кількість становлять професійні і професійно
орієнтовані предмети. Достатньо велика кількість годин перепадає на базові
предмети, які у структурі підготовки займають не менше 16 – 22 кредитів, тоді як на
дисципліни за вільним вибором відведено 10 кредитів. На підготовку дипломної
роботи також відводиться 10 кредитів. Слід зазначити, що особливістю професійної
підготовки менеджера освітньої діяльності у Чехії є серйозна практична
спрямованість.
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Досвід Словаччини. Дещо інший підхід до підготовки фахівців з менеджменту
освіти дорослих існує у Словаччині. Так, О. Самойленко зазначає, що система
підготовки фахівців у галузі освіти дорослих у Словаччині передбачає профільну
освіту лише для тих фахівців, які працюють з дорослими у різноспрямованих
закладах освіти за умови акредитації яких фахівець повинен мати освіту андрагога.
Зокрема, для педагогів у галузі освіти дорослих, які пройшли навчання у закладах
вищої освіти на учительських програмах, не існує обов’язкової вимоги отримання
спеціальної андрагогічної підготовки (Самойленко, 2019, с. 296). Проте акредитовані
спеціальні навчальні програми подальшої освіти однією із умов для фахівця у галузі
освіти дорослих визначають наявність відповідної освіти андрагога (Narodna rada
Slovenskej republiky, 2009. Zakon c. 317/2009).
У Словаччині в підготовці фахівців з менеджменту освіти дорослих надається
перевага неформальній освіті. Переважно – це курси, тренінги, завданням яких є
розвиток певних менеджерських, управлінських компетенцій управлінців на основі
вже здобутої вищої освіти, які дуже часто пропонують не тільки університети чи
вищі школи, а і освітні організації, які зареєстровані як товариства, що надають
окремі освітні послуги.
Пропонуються освітні програми різного напряму, серед яких значний відсоток
освітніх програм, спрямованих на формування і розвиток управлінських
компетенцій і лідерських навичок (Додаток Д 6).
Наприклад, ТОВ «Прогрес» (м. Братислава) пропонує цикл семінарів «Управління
персоналом. Теорія і практика формування навичок».
Мета циклу семінарів полягає у розвитку та формуванні

у фахівців з

менеджменту освіти дорослих навичок для здійснення контролю в системі
підготовки спеціалістів у формальній і неформальній освіті. Особливість такої
програми визначається можливістю вільного вибору для слухачів/студентів та
компонування серії семінарів у залежності від необхідності для самого
слухача/студента удосконалення професійних компетенцій (можна вибрати тільки
один з семінарів або ж здійснювати навчання за повним циклом запропонованих
семінарів). Цільова група учасників – це менеджери, усі, хто займається кадровою
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політикою і працює в компанії. Найбільш ефективними методами проведення
семінарів

є дидактична

гра,

модерація

дискусій

учасників,

максимальна

концентрація на практичних ситуаціях, рольові ігри, особисті тести, групова і
індивідуальна робота, тематичні дослідження, відео тренінг, кейс-ситуації,
вирішення конкретних кейсів з практики учасників.
Зміст курсу. Серія семінарів включає 6 окремих семінарів:
1. Семінар: «Основи управління персоналом».
2. Семінар: «Успішне інтерв'ю».
3. Семінар: «Ефективна співбесіда»
4. Семінар: «Проведення оцінювання персоналу».
5. Семінар: «Коучинг співробітників».
6. Семінар: «Корпоративна культура».
Більш докладну подаємо інформацію про окремі семінарах:
1-й семінар: Основи управління персоналом - зміст: місце, значення і основні
напрями роботи персоналу в компанії, специфікація і аналіз нової роботи, джерела
робочої сили (внутрішньої і зовнішньої), пошук і підбір нових співробітників, процес
набору персоналу в двох словах, необхідний персонал адміністрування, оцінка
співробітників, процес оплати праці, чинники мотивації і створення пільг, система
кафетерію, навчання, підготовка і навчання співробітників, звільнення з роботи,
культура компанії і її значення, перевірка індивідуальних кадрових вправ. Обсяг
семінару - 16 годин / 2 дня, ціна семінару - 270 євро плюс ПДВ.
2-й семінар: Співбесіда - зміст: як визначити нову роботу (комплексний аналіз),
вакансії, джерела робочої сили (внутрішні та зовнішні, переваги і недоліки),
співпраця з бюро з працевлаштування, використання внесків та грантів, співпраця з
кадрові агентства, лобіювання в середніх школах і університетах / випускників і
тимчасових працівників, підготовка до співбесіди, співбесіда / курс, атмосфера,
питання, спілкування, помилки ... /, тести / особистість, інтелект, знання ... /, оцінка
інтерв'ю, повідомлення здобувачі, вхідні документація, навчання ефективному
процесу найма. Обсяг семінару - 8 годин / 1 день, вартість семінару - 170 євро.
3-й семінар: Ефективна співбесіда - зміст: процес визначення нової роботи,
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встановлення основних вимог до кандидата, джерел підходящих кандидатів,
правильної реклами і того, що робити далі, методи відбору співробітників,
попередній відбір для досягнення більш високої ефективності, створення
відповідного місця, часу і атмосфера співбесіди, етап співбесіди, які підходять і
недоречні запитання, тексти, оцінка здібностей, знань і особистості кандидата,
надання вичерпної інформації кандидату, як «продати» роботу, підготовка до
співбесіди, обсяг семінару - 8 годин / 1 день, 170 євро плюс ПДВ.
4-й семінар: Проведення оціночних інтерв'ю – зміст: створення системи оцінки в
компанії, оцінка цілей співробітників, формальні і неформальні оцінки та їх
переваги, оціночні інтерв'ю і їх структура, визначення критеріїв і компетенцій для
оцінки, підготовка до оцінки, проведення оціночного інтерв'ю, принципи для
забезпечення зворотного зв'язку, результатів оціночних інтерв'ю і їх використання,
оцінки співробітників, розвитку співробітників, навчання правильному проведенню
оціночного інтерв'ю. Обсяг семінару - 8 годин / 1 день, ціна семінару - 170 євро.
5-й семінар. Коучинг співробітників - зміст: сутність коучингу, особливості
коучингу, відмінності між коучингом і менеджментом, коучинг, діагностика та
стратегія, коучинг / коучингові відносини / довіру, відкритість /, пропозиція плану
розвитку коучингу, методологія коучингу, аналіз і їх результати в коучингу . бар'єри
коучингу, опір змінам, індивідуальні та командні тренування, практичні питання і
індивідуальні та командні вправи. Обсяг семінару - 8 годин / 1 день.
6-й семінар: Корпоративна культура - контент: корпоративна культура, хто її
створює і хто на неї впливає, типи корпоративної культури, елементи корпоративної
культури, корпоративна культура і особистість, корпоративна культура і стратегія,
вплив корпоративної культури на результативність, знання корпоративної культури
як основи для її формування, визначення основних цінностей організації, створення
бажаної корпоративної культури, корпоративних цілей і цінностей, корпоративної
культури, орієнтованої на клієнта, корпоративної культури, орієнтованої на якість,
корпоративної культури, орієнтованої на інновації, спільного використання
цінностей співробітниками, чинників комунікації, менеджмент як ключ до
ефективності підтримки корпоративної культури. Обсяг семінару - 16 годин / 2 дні.
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У Словенії в рамках активізації управління в освіті дорослих діє «Консорціум 17»
(http://www.firis-imperl.si/konzorcij-17/), організація як асоціація за інтересами, що
створена 25 середніми і малими муніципалітетами країни, а також компанією
FIRISIMPERL

й Інститутом

геронтології і співіснування поколінь ім. Антона

Трстеняка. Його діяльність спрямована на координацію різних освітніх програм, що
орієнтуються на створення мережі інтегрованої

допомоги на місцевому рівні.

Завданням такого консорціуму є ініціювання та вироблення освітніх програм, що
допоможуть в

розвитку управлінських компетенцій керівників організацій і

керівників підрозділів освітніх організацій для дорослих.
Звернемо увагу на зміст освітньої програми та тренінгу, які активно
впроваджуються в Словенії консорціумом.
Освітня програма «Школа Директорів / Менеджмент освітніх організацій і
організацій соціального забезпечення» діє за рішенням Громадської палати Словенії
за погодженням з Експертною радою Республіки Словенія по загальній освіті.
Основними цілями програми є навчання щодо ефективного виконання завдань
планування, організації, управління і контролю в організації; координації людських,
матеріальних і фінансових ресурсів з цілями організації та встановлення в'язків
організації з зовнішнім середовищем і реагування на освітні і соціальні потреби
окремих осіб і груп в суспільстві.
Досягнувши основних цілей навчальної програми, учасники будуть розвивати такі
загальні компетенції:
1. Управління методами, процедурами і процесами, розробка критичного і
самокритично судження;
2. Узгоджене володіння базовими знаннями і здатність інтегрувати знання з
різних сфер і їх застосування в бізнес-середовищі;
3. Здатність самостійно шукати і набувати досвіду й інтегрувати його з
існуючими знаннями;
4. Автономність у професійній діяльності та в прийнятті ділових рішень;
5. Уміння вирішувати конкретні завдання роботи;
6. Розвиток співпраці, вміння працювати в групі.
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Тренінг призначений призначений для директорів організації; кандидатів на
посади директорів і управлінських посад в сфері освіти і соціального забезпечення;
менеджерів різних рівнів (професійні менеджери, керівники, керівники підрозділів і
програм).
Зміст програми складає три модулі, два з яких поділяються на підмодулі:
I / A: Організація і управління людськими ресурсами
I / B: організація і управління матеріальними ресурсами
II / A: Елементи успішного планування і прийняття рішень - управління якістю
II / B: Впровадження змін і управління проектом
III / A: динаміка управління, організаційна культура і особистісний розвиток
співробітників
Тренінг для керівників організаційних підрозділів – це проект впровадження нового
підходу до проектування освітньої діяльності вимагає організаційних змін в
напрямку децентралізації операцій шляхом створення декількох організаційних
підрозділів, в рамках яких діють автономні робочі групи.
Мета тренінгу полягає в усвідомленні осучасненої ролі лідера в новому
соціальному і освітньому середовищі; визначити базові умови, які забезпечують
командну автономію; навчитися делегувати завдання і обов'язки команді; бути
навченим виконувати процеси взаємодії в команді; бути навченим до використання
конкретних інструментів для надання допомоги в керівництві; розвивати навички,
пов'язані з соціальним та емоційним інтелектом; розробити відповідний стиль
керівництва.
Програма призначена для установ, які впроваджують модель «Культура
гармонійних відносин». Він спрямований на фахівців, які керуватимуть окремими
організаційними одиницями групи (2-4 автономних робочих групи), як для тих, хто
буде лідерами на етапі тестування проекту, так і для тих, хто пізніше візьме на себе
управління організаційними одиницями в поширенні концепції на всю групу.
Директор також повинен бути включений в програму, оскільки йому / їй
знадобляться ці нові лідерські навички і знання для його / її керівництва, в той же час
він / вона зможе краще розуміти і підтримувати нові орієнтації керівників
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організаційних підрозділів.
Сама програма «Навчання керівників організаційних підрозділів» розрахована на
два роки і реалізується в формі восьми-, дво- і триденних семінарів (146 год.)
Цікавий досвід

з підготовки організаторів освіти дорослих в Словенії має

Андрагогічний центр Республіки Словенія (АСS. https://www.acs.si/o-nas/)
Основою діяльності з професійної підготовки педагогів і організаторів
(управлінців) для освіти дорослих в АСS є спрямування на розвиток і реалізацію
завдань освіти дорослих, яке навчить фахівця ефективно працювати в професійній,
особистій і соціальній сферах на основі компетентнісного підходу до планування
освіти. Це означає професійний пошук відповіді на питання, пов'язані з сучасними
проблемами розвитку освіти дорослих і її становленням.
Такі підходи проаналізовані в науковій праці (монографія) авторів С. Клеменчіч,
Т. Можіни,
дорослих

Н. Залец «Компетентнісна основа навчання педагогів для освіти

(Klemenčič,

2012,

компетентностей для навчання

URL),

де

відображено

в освіті дорослих

проблему

дизайну

В публікації представлені

найбільш важливі результати наукового дослідження, яке в 2009-2012 роках
послужило основою для подальшої роботи з розвитку підготовки та підвищення
кваліфікації викладачів для дорослих і організаторів освіти дорослих.
Дослідники наголошують на напрямах та змістових лініях підготовки фахівців з
менеджменту освіти дорослих в Словенії, серед яких актуальними окреслені
наступні:https://izobrazevanje.acs.si/dokumenti/N-363-3.pdf (Додаток Д 7) (Zmožnosti
vodje / organizatorja izobraževanja odraslih Andragoški center Slovenije 2014, URL);
(Адаптовано з: Загальні європейські принципи компетентностей та кваліфікацій
учителів (2007). Європейська Комісія, Брюссель):
1) Визначення потреб в освіті дорослих: визначення потреб особистості, цільових
груп, освітнього середовища.
2) Планування і організація роботи: планування реалізації

завдань освіти

дорослих стимулювання (активізація) потенційних учасників до включення в освіту,
підготовча робота до навчання з учасниками, організація освіти
3) Забезпечення навчального процесу: консультативна підтримка учасників під
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час тренінгів і різних форм організації освітнього процесу, педагогічний супровід
учасників під час навчання.
4) Оцінювання і якість в освіті дорослих: поточне та підсумкове оцінювання
якості освіти.
5) Лідерство в освіті дорослих: робота з персоналом, розвиток персоналу та
особистісний розвиток, робота з розвитку і інновацій в освіті дорослих, робота з
партнерами / робота з освітнім середовищем, сприяння розвитку освіти дорослих
6) Управління в освіті дорослих: планування ділової, фінансової та звітної
діяльності, регулювання нормативних питань, пов'язаних з навчанням дорослих,
документаційне забезпечення і ведення обліку роботи.
Для кожного
зазначається,

напряму роботи визначається

детальний

опис

діяльності,

на формування яких компетенцій лідерів та організаторів освіти

дорослих спрямовується навчання - загальних і спеціальних професійних умінь.
Наприклад, визначення потреб

в освіті дорослих (визначення потреб

особистості, цільових груп, освітнього середовища) та основних завдань
професійної діяльності полягають у виявленні суспільних потреб в освіті та потреб
регіону чи місцевої громади; виявленні освітніх потреб галузі, спеціальності,
організації; виявленні освітніх потреб цільових груп в суспільному та освітньому
середовищі; виявленні індивідуальних освітніх потреб.
Професійна підготовка спрямовується на формування загальних компетенцій
фахівця з менеджменту освіти – здатності до ідентифікації соціальних потреб, потреб
регіону або місцевої громади та потреб цільових груп і особи в освіта дорослих.
Спеціальними професійними уміннями лідера та організатора освіти дорослих за
даним напрямом визначаються здатність передбачати розвиток соціальних тенденції
та їх вплив на освіту дорослих,вміння аналізувати ситуації, які диктують потреби
після навчання дорослих, вміння спілкуватися з представниками різних галузей
соціального середовища стосовно вивчення освітніх потреб; вміння визначати освітні
потреби в галузі, організації чи установі, здатність ідентифікувати різні цільові групи
та їх освітні потреби, можливість виявити потреби людей у необхідності здобуття
освіти, здатність розвивати нові освітні потреби.
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Слід

підкреслити, що підготовка

фахівців з

менеджменту освіти в

центральноєвропейських країнах орієнтується на вимоги, суть яких полягає у
врахуванні ключових особливостей і типології здобувачів освіти (Додаток 8).
Зокрема, це готовність до співпраці з іншими. В освіті дорослих це означає
виконувати роботу, яка може впливати на соціальне включення та розвиток
потенціал дорослих, здатність

розпізнати особливості розвитку та зростання

особистості вміння працювати таким чином, щоб сприяти пізнавальному розвитку
дорослих, здатність працювати з дорослими як особистостями та підтримувати їх у
їхньому розвитку як учасників та активних членів суспільства, вміння працювати з
колегами і тим самим посилити якість власної роботи.
Окрему групу вимог становлять уміння і навички працювати з інформацією тобто
здатність знаходити інформацію, знаходити можливості доступу до неї, аналізувати,
оцінювати, розмірковувати та передавати знання, де це доречно, шляхом
ефективного використання технологій,

базуючись

на хороших знаннях

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), здатність ефективно інтегрувати ІКТ
технології в навчанні та викладанні, вміння орієнтуватися та допомагати дорослим у
доступі до інформації в мережах, де вона є або може бути сформована, здатність до
власного навчання та розвитку впродовж життя.
Очевидно, що це і вимоги до уміння працювати у соціумі та для соціуму. Тобто
взаємодія із різними соціальними групами, здатність сприяти, а також власним
прикладом зміцнювати повагу до різних культур, розуміючи їх та виявляючи
загальні

цінності,

здатність

визнавати,

зрозуміти

та

збагатити

соціальну

згуртованість різних цільових груп та посилити етичний вимір освітньої організації,
вміння ефективно працювати та співпрацювати з місцевими громадами, партнерами
та іншими зацікавленими сторонами, представниками груп в освіті,

здатність

збагатити систему забезпечення якості власним досвідом.
Слід підкреслити, що у практиці навчання дорослих в центральноєвропейських
країнах мають місце різні ситуації. Деякі освітні організації мають систематизовану
позицію лідера в освіті дорослих або організатора освіти для дорослих. Інші не
мають такої систематизованої роботи, але у них є людина (особи), з якою вони

384

матимуть справу в управлінні або організація навчання дорослих.
Практика показала, що поняття, як керівник освіти для дорослих та організатор
освіти дорослих в деяких організаціях також означає певну відмінність в роботі та
завданнях, керівник освіти дорослих, наприклад, має більший нахил до діяльності,
що пов’язано із завданням розвитку і плануванням освіти та управління, тоді як
організатор освіти більше піклується про організацію освіти. Але часто інша назва не
має змістової відмінності, оскільки багато організацій використовують термін
«організатор освіти дорослих» у відповідності до стандартної класифікації професій,
хоча насправді такий організатор освіти також виконує багато завдань у галузі
розвитку, планування, управління освітою (Гюрова, 2009, с. 62).
Таким чином можна зробити висновок, що професійна підготовка фахівців з
менеджменту освіти дорослих в центральноєвропейських країнах та її змістове
наповнення спрямоване на формування компетентностей як загальних, так і
спеціальних.
Як стверджують М. Кубеш, Д.Спіллерова і Р. Курницький (2004) (Kubeš,
Spillerová, Kurnický, 2004,

с. 88), саме стратегії розвитку людських ресурсів,

засновані на компетенціях, будуть застосовуватися все частіше і частіше в
найближчі роки, і не тільки в освіті, освіті дорослих, але і в великих компаніях. На
відміну від попереднього традиційного підходу, заснованого на посадових
інструкціях і індивідуальних характеристиках ця нова стратегія (Krontorád, Trčka,
2005, с. 37) є більш гнучкою в своїх робочих завданнях, вона може розрізняти
середню і вище середню продуктивність і може навіть передбачити успіх працівника
на конкретній посаді.
Компетентнісний підхід в освіті дорослих використовує системи, схеми і профілі
компетенцій як інструменти для виявлення потреб в галузі розвитку, а також для
створення програмних структур самоосвіти або надання освітніх можливостей
організацією (Armstrong, 1999, с. 241). Компетенції виникають, розвиваються і
зникають протягом життя, що означає, що вони тісно пов'язані з віком людини. Деякі
компетенції у певний віковий період не можуть бути активними взагалі або тільки в
обмеженій мірі. Тому важливо оцінити, які компетенції є активні та які потрібно
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розвивати, на розвиток яких потрібно спрямовувати освітній процес і який освітній
продукт у зв’язку з цим потрібно розробляти з точки зору кар'єри конкретного
менеджера (Koučování managerů, 2007, s. 58 – 60), враховувати типологію студентів
(Додоток Д 8). Вимоги до новачків, безумовно, будуть відрізнятися від вимог до
фахівця з менеджменту освіти з досвідом роботи, професіонала чи навіть експерта
(Lidský kapitál.., 2004, s.94), крім того, кожен менеджер не повинен розвивати всі
компетенції відповідного професійного рівня, а розвивати ті, які є важливими для
реалізації конкретних професійних завдань.
Європейські науковці

стверджують, що розвиток компетенцій фахівців з

менеджменту освіти в освіті дорослих, як правило, може формуватися трьома
способами: розвиток сильних сторін, де освіта орієнтована на розвиток і
максимальний розвиток з того, що менеджер вже добре виконує, тобто фокус на
формуванні лідерських якостей; розкриття потенціалу або з'ясування того, чи немає
невиявлених талантів, у зв’язку з чим робиться спроба запропонувати спробувати
щось нове, чого у менеджера не було можливості спробувати раніше, тобто
розширити межі можливостей професійної діяльності; підвищення гнучкості в сфері
слабких місць, де завдання розвитку прагне заповнити відсутність знань або
сформованих навичок (Lidský kapitál.., 2004, s. 130; Lidské zdroje… 2002, s. 175).
Вивчення досвіду центральноєвропейських країн засвідчує, що професійна
підготовка фахівців з менеджменту освіти здійснюється на основі різних освітніх
методів і технологій.
Підвищувати

якість

освітніх

послуг

і

результатів

навчання

дозволяє

конструювання нового зміст і форм освіти (онлайн-семінари, відеоконференції,
педагогічні фестивалі, панорами педагогічних ідей, педагогічні ринги, регіональні
навчально-методичні комісії , майданчики стажування, мережеві спільноти,
мережеві групи, робочі групи, стажування, майстер-класи, освітні ретренінги,
наукові лабораторії, корпоративне навчання, відеолекціі, щорічні соціально-значимі
заходи тощо).
Виявлено, що в центральноєвропейських країнах найбільш продуктивними є
семінари. Як для форми організації навчальної діяльності, можливо і немає що-
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небудь інноваційного. Але для нас цікавим є те, що робить семінар найбільш
популярною формою навчання дорослих, яке об'єднує всю різноманітність тематики
і цілей. Під час навчання на семінарі передбачається активність і особиста
зацікавленість слухачів, їх здатність поряд з організаторами «привносити» щось
істотне в зміст курсу; учасниками в семінарській групі завжди народжуються ідеї і
створюється щось нове - продукт, проект, візія (бачення). Участь в семінарі далеко
не завжди означає вирішення проблеми, найчастіше, учасник отримує своєрідний
заряд, імпульс, який допомагає зорієнтуватися, визначити пріоритети, намітити нові
завдання і разом з однодумцями обговорити шляхи їх вирішення.
У процесі семінарського заняття для більшості учасників створюється можливість
використовувати інноваційний досвід у сфері технологій навчання дорослих і
прагнути до

аналізу власного досвіду і досвіду колег, до більш глибокого

осмислення теорії навчання дорослих та соціально-психологічних особливостей
дорослих учнів. Визначальну роль мають семінари у формуванні педагогічного
мислення, системний розгляд особливостей якого можливий на підставі виділення
мікрогенетичних, функціональних, змістових і операційних показників мислення, що
виявляються в ході виникнення і вирішення педагогічних проблемних ситуацій (),
які розглядаються на семінарських заняттях.
Не менш актуальними є тренінги. Аналіз наукових досліджень на сайті ЗВО
(Академія економіки «Д. А. Ценова» - Свищов, Болгарія (https://www.uni-svishtov)
і центрів

підвищення кваліфікації (Центр неперервної освіти педагогічного

факультету Університету Палацкого в Оломовці (www.upol.cz), програм навчальних
курсів, зокрема «Стратегічне планування освіти», «Управління проектами в освіті,
«Спецсемінар з підготовки наукового дослідження по спеціальності менеджменту
освіти» (Додаток Д 9 ) дає підстави стверджувати, що моделі навчання Колба і
Адаїра є ефективними у використанні

у професійній підготовці

фахівців з

менеджменту освіти, зокрема у навчанні лідерів на основі власного досвіду, а також
в практичному навчанні на курсах з розвитку лідерства.
Тренінгові програми повинні враховувати організаційний контекст, в якому вони
реалізуються. При цьому потрібно розуміти, що інтервенції в сфері розвитку лідера,
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як правило, не мають безпосереднього ефекту і проявляються через деякий час.
Тренінги будуть неефективними і в тому випадку, якщо організаційні структури і
процеси не будуть розвиватися разом з самим лідером.
Як показує накопичений в європейських країнах досвід, педагоги, менеджери
освіти більш мотивовані до навчання, коли програми підвищення кваліфікації
просуваються як інструмент неформальної освіти (Димитрова, 2013, URL; Державне
управління, 2012, с. 110). Навчання повинно розглядатися і пропонуватися не як
додаткове навантаження, а як можливість підвищити свій професіоналізм,
ознайомитися з цікавим досвідом і поліпшити перспективи кар’єрного росту.
Формуванню нового педагогічного мислення, розширення рольового репертуару
фахівця з менеджменту освіти і виходу на рівень, де поєднуються знання, наявний
управлінський і педагогічний досвід, самоосвіта і саморозвиток сприяє застосування
ефективних методів навчання в освіті дорослих (Malach, 2003, s. 27).
Вивчення досвіду підготовки фахівців з менеджменту освіти засвідчило, що в
університетах центральноєвропейських країн (Карлів Університет у Празі (кафедра
андрагогіки і управління освітою, Інститут) перевагу надають активним методам
навчання. На основі аналізу наукових педагогічних досліджень ми визначили, що
ефективними є дидактична гра, модерація дискусій учасників, максимальна
концентрація на практичних ситуаціях, рольові ігри, особисті тести, групова і
індивідуальна робота, тематичні дослідження, відео тренінг, кейс-ситуації тощо
(Додаток Д 10).
Наразі система європейської освіти, що здійснюється в руслі компетентнісного і
особистісно-розвивального підходу, потребує фахівців з менеджменту освіти з
новим типом мислення і розширеним рольовим репертуаром. Нове педагогічне
мислення в своїй основі має якісно іншу систему цінностей, орієнтовану на розвиток
особистості. Такі інноваційні тенденції є наслідком синтезу наукових знань, які
постійно ускладнюються, що забезпечує єдність соціального, культурного,
загальнонаукового і професійного розвитку особистості фахівців з менеджменту
освіти, підвищення рівня професійно-кваліфікаційних вимог до нього як
професіонала,

формування

професійно-особистісних

якостей

і

цінностей
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управлінсько-педагогічної праці в предметній сфері, розвиток здібностей до
саморозвитку, саморегуляції і самореалізації в професійній сфері.
ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО РОЗДІЛУ
Виявлено сукупність чинників, що впливають на формування й розвиток
професійної компетентності фахівця з менеджменту освіти: соціальні зміни,
найбільш суттєвими з яких є урізноманітнення контингенту учнів і студентів; зміни в
освітньому середовищі що виражені у підвищенні вимог до рівня професіоналізації
діяльності педагогічних працівників і фахівців з менеджменту освіти ; розробка,
удосконалення та застосування технологій, спрямованих на підвищення якості вищої
освіти

(педагогічні

самоконтролю);

тести,

процедури

взаємовизнання

і

і

засоби

комп’ютерного

еквівалентність

періодів

контролю,
навчання,

освітньокваліфікаційних рівнів та документів про отримання освітніх кваліфікацій
(атестатів і дипломів); посилення університетизації вищої освіти і процесів інтеграції
всіх вищих навчальних закладів в систему провідних в країні і в світі університетів,
що призводить до появи потужних університетських комплексів, науковоосвітніх
мегаполісів державного, континентального і міжрегіонального значення; посилення
ролі принципів сталого розвитку у сучасній освіті; розвиток освіти впродовж життя,
освіти дорослих.
Визначено загальні принципи, на яких будується процес підготовки: спрямування
фахівця на навчання впродовж життя; мобільність на основі партнерських відносин,
що забезпечують співпрацю з освітніми установами, промисловістю і соціальними
інститутами.
Проаналізовано діяльність освітніх установ вищої школи і неформальної освіти
центральноєвропейських країн (Південнозахідний університет «Неофіт Рилски» (м.
Благоєвград), Університет Копер в Словенії, економічний факультет та факультет
соціальних наук Університету Любляни, Міжнародна школа соціальних та бізнес досліджень в м. Целє і Коледж управління в м. Копер, Карлов Університет в Празі
Університеті Павла Йозефа Шафарика в Кошице та інші) щодо застосування форм
і методів розвитку професійних компетенцій фахівців з менеджменту освіти, що
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спрямовується на розвиток здатності лідера до рефлексії власного досвіду,
насамперед здатності вчитися.
Обґрунтовано напрями удосконалення змісту професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах на початку ХХІ століття.
Підкреслено важливість проблеми розвитку професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти в діяльності ЮНЕСКО, Міжнародних центрів підготовки
менеджерів освіти, Програма поглибленої підготовки ІЕР, Програма підготовки
стажистів які спрямовані на стимулювання перспективи порівняння організації,
фінансування та розвитку освіти між різни ми країнами; є інструментом, що дозволяє
аналізувати проблеми, тенденції та еволюцію стратегічних змін в освіті; навчає
учасників методам і техніці планування, управління і «пілотажу» системами освіти;
готує членів до лідерства в галузі планування та реалізації планів, програм і освітніх
проектів.
Проаналізовано

актуальність застосування ІКТ у професійній підготовці

на

початку ХХІ століття та визначено перспективи розвитку інформаційних
компетенції фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах.
Обгрунтовано особливості діяльності фахівця з менеджменту освіти в системі
освіти дорослих та його професійної підготовки

для освіти дорослих в

центральноєвропейських країнах.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладені в таких публікаціях
автора: Товканець, 2016a; Товканець, 2016c; Товканець, 2017a; Товканець, 2017c;
Товканець, 2017h;
Товканець, 2020b.

Товканець, 2017m;

Товканець, 2019a; Товканець, 2019e;
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РОЗДІЛ 6
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У розділі розкрито сучасні підходи до підготовки фахівців з менеджменту
освіти у вітчизняному освітньому середовищі; на основі аналізу європейського
досвіду визначено прогностичні напрями підготовки менеджерів освіти в умовах
інтеграції України у світовий освітній простір.
6.1. Сучасний стан підготовки фахівців з менеджменту освіти в Україні
Фахова підготовка конкурентоспроможних менеджерів має враховувати зміни
сучасного суспільства, передусім його трансформацію у суспільство знань.

Як

зауважив П. Друкер: «Розвиток бізнесу переконує, що попит на хороших менеджерів
зростає швидше, ніж можливості їхньої підготовки» (Друкер, 2000). Ця сучасна
ситуація

свідчить

про

нездатність

суб’єктів

ринку

менеджмент-освіти

–

університетів і бізнес-шкіл – забезпечити потребу у відповідних фахівцях й великою
мірою стосується підготовки менеджерів освіти.
Підкреслимо, актуальність підготовки керівників освітянської галузі зумовлена
сучасними вимогами до змісту освіти, що є результатом євроінтеграційних процесів
та нових вимог до функцій навчального закладу з метою духовного та
інтелектуального розвитку суспільства. Як показує аналіз дослідницьких матеріалів,
запорукою якісної професійної підготовки фахівця – управлінця для освітньої сфери
є оптимально організований навчально-виховний процес у вищій школі, який
передбачає тенденцію руху від пізнання до самопізнання, самовдосконалення та
креативного підходу до діяльності.
Задля вирішення означеного питання МОН України у 2000 р. було затверджено
освітньо-кваліфікаційну характеристику магістра за спеціальністю 8.000009 –
«Управління навчальним закладом», що відповідає Державному стандарту вищої
освіти і входить до її галузевої складової (Підготовка магістра за спеціальністю
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специфічних категорій 8.000009 «Управління навчальним закладом». Галузевий
стандарит вищої освіти України, 2006) Відповідно у вищих навчальних закладах ІV
рівня акредитації було розпочато підготовку магістрів та підвищення кваліфікації
керівних кадрів освіти за цією спеціальністю.
У 2006 р. МОН України розроблено низку документів, у яких розкрито
нормативні вимоги керівних органів щодо змісту й напрямів підготовки менеджерів
освіти різних рівнів. Це потребувало розроблення відповідних навчальних програм,
нормативних і варіативних курсів, а також визначення підходів до їх реалізації в
контексті сучасних вимог до особистості менеджера освіти та змісту його праці.
На сьогодні в Україні фактично відсутні систематичні заходи з підготовки
керівників ВНЗ (ректорів, проректорів, деканів, завідувачів кафедр) у галузі
управлінської діяльності. Але за останні роки намітилися певні зрушення в цьому
напрямку, наприклад, значно підвищився інтерес науковців до використання
інноваційних методів управлінської діяльності, у багатьох університетах відкриті
спеціальності

магістерської

програми

«Менеджмент

освіти»,

«Управління

навчальними закладами», проводяться курси підвищення кваліфікації у галузі
освітнього менеджменту для керівників навчальних закладів (Калініна, 2015, с. 176).
Вважаємо за необхідне визначити сферу обов’язків такого персоналу ВНЗ, як
керівники-професіонали, оскільки управління американськими вищими навчальними
закладами більшою мірою залежить саме від їхньої діяльності. Цей вид персоналу не
є ні викладачами, ні адміністраторами, вони залучені в діяльність, пов’язану з
наданням якісної освіти, доходами, дослідницькою діяльністю та студентами.
Американська модель управління демонструє велику долю впливу з боку керівниківпрофесіоналів, в порівнянні з викладачами, що обумовлює сильний середній рівень
інституційного управління в США (Професійне навчання дорослого населення…,
2013).
Професійна підготовка керівників навчальних закладів в Україні здійснюється у
системі вищої та післядипломної освіти відповідно до Галузевого стандарту вищої
освіти України за напрямом підготовки «Специфічні категорії», спеціальністю
«Управління

навчальним

закладом

(загальноосвітній

навчальнийзаклад)»
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(Підготовка

магістра

за

спеціальністю

специфічних

категорій

8.000009

«Управління навчальним закладом». Галузевий стандарт вищої освіти України.
2006). Зазначений документ, затверджений Міністерством освіти і науки України у
лютому 2006 р., визначав цілі та зміст професійної підготовки, а також професійні
вимоги до фахівця кваліфікації «Керівник підприємства, установи та організації (у
сфері освіти та виробничого навчання)». Зазначимо, що до об’єктивних чинників, які
впливають на рівень професіоналізму керівників навчальних закладів, Стандартом
віднесено наявність вищої освіти та стаж педагогічної діяльності (не менше п’яти
років).
У 2019 році

прийнято Стандарт вищої освіти України із галузі знань 07

«Управління та адміністрування», спеціальності: 073 «Менеджмент» другого
(магістерського) рівня, що часково регламентує професійну підготовку у галузі
менеджменту, зокрема і в сфері менеджменту освіти. Загалом в Україні підготовка
фахівців з менеджменту освіти здійснюється за європейським зразком, проте є певні
відмінності.
Угрупування спеціальностей менеджменту в галузі освіти здійснюється за
змістом і специфікою професійної діяльності відповідно з трьома напрямами
менеджменту:

організація

(тип

діяльності

менеджменту,

орієнтований

на

упорядкування й систематизацію процесів освіти); керівництво (тип діяльності
менеджменту, спрямований на формування цілей і завдань діяльності в системі
освіти і передавання їх людям, які виконують професійні обов’язки та функції);
управління (тип діяльності менеджменту, покликаний визначати загальні проблеми,
аналізувати, досліджувати, прогнозувати, визначати хід розвитку й функціонування
системи освіти в цілому).
Виходячи з такої структурованості напрямів виокремлюються й рівні діяльності
менеджера освіти – державний, міський, загальношкільний, внутрішньошкільний –
та відповідні типи діяльності – управлінець, організатор, керівник (Мармаза, 2007).
Нами виявлено, що підготовка фахівців з менеджменту освіти

в Україні

здійснюється в рамках магістратури та докторантури, водночас передбачається
захист наукового дослідження за спеціальністю «Теорія та методика управління
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освітою» за освітньою, педагогічною спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
(спеціалізація) та економічним напрямом, спеціальність 073 «Менеджмент». Нами не
виявлено освітніх програм з підготовки фахівців з менеджменту освіти в Україні на
першому (бакалаврському) рівні.
Така підготовка, за нашим спостереженням, здійснюється у ЗВО, в більшості в
університетах України за освітнім ступенем «Магістр».
Результати аналізу представлено у табл. 6.1.
Таблиця 6.1
Перелік освітніх програм з підготовки фахівців
з менеджменту освіти в Україні
Освітня програма
011 «Освітні, педагогічні науки»,
спеціалізація «Організація дошкільної
освіти»
011 «Освітні, педагогічні науки»,
Організація освітнього простору:
управління та експертиза
011 «Освітні, педагогічні науки»,
спеціалізація «Управління закладами
освіти»
Громадське управління у галузі освіти
Освітня політика
«Менеджмент організацій та
адміністрування (Управління навчальним
закладом)».
Освітні вимірювання
Управління
навчальним закладом
Управління
навчальним закладом
Публічне управління та адміністрування
Управління навчальним закладом
Управління

Назва ЗВО
ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»
Львівський національний
університет імені Івана Франка
Мукачівський державний
університет
Національний педагогічний
університет ім.. М.П. Драгоманова
Національний педагогічний
університет ім.. М.П. Драгоманова
Національний університет водного
господарства та
природокористування (м. Рівне)

Освітній
рівень
магістр

магістр

Магістр

Магістр
Магістр
Магістр

Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя
Національний університет
«Львівська політехніка»
Полтавський національний
педагогічний університеті
ім. В. Г. Короленка

Магістр

Університет менеджменту освіти

Магістр

Університет менеджменту освіти

Докторський
рівень
Магістр

Харківський національний

Магістр
Магістр
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навчальним закладом
Управління
навчальним закладом

економічний університет імені
Семена Кузнеця
Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка

Магістр

Джерело: систематизовано автором

Так, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
(Харківський національний економічний університет. Офіційний сайт ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, URL), визначає актуальність магістерської програми «Педагогіка та
адміністрування освіти» таки чином: «актуальною стає потреба у підготовці фахівців
з адміністрування освітніх послуг, які здатні забезпечити високу якість освіти,
визначати стратегічні й поточні цілі (бажані результати) діяльності й розвитку
навчального закладу, шляхи їх досягнення, вчасно і адекватно оцінювати стан
діяльності та динаміку конструктивних змін, можливості, ресурси для задоволення
динамічних потреб ринків праці й надання відповідних освітніх послуг». У свою
чергу, в переліку компетентностей, що формуються в результаті навчання за
означеною магістерською програмою є такі: «здатність визначати стратегії і напрями
розвитку навчального закладу; здатність стратегічного й поточного планування
діяльності навчального закладу; здатність до побудови системи внутрішнього
забезпечення якості освіти у навчальному закладі». Актуальність і компетентності,
які формулює ХНЕУ ім. С. Кузнеця, передбачають формування основ готовності
майбутнього керівника до управління освітньою установою.
У Полтавському національному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка
підготовку майбутніх керівників у галузі освіти здійснює кафедра педагогічної
майстерності та менеджменту імені І. А.Зязюна. Особливістю у підготовці
менеджерів освітньої діяльності є набуття ключових компетенцій у здійсненні
професійної діяльності, орієнтованої на стратегію і тактику інноваційного розвитку
освіти. Специфіка навчання дозволяє формувати у майбутніх магістрів широкий
світогляд щодо особливостей інноваційного соціально-економічного середовища та
управління освітніми організаціями в нових умовах. Практичне спрямування
навчання підсилюється завдяки двом виробничим практикам за спеціальністю в
установах різного типу. Високий рівень якості навчального процесу досягається за
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рахунок упровадження інноваційних освітніх технологій (Освітньо-професійна
програма «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», URL)
У Національному університеті «Львівська політехніка» здійснює підготовку
майбутніх керівників за спеціальністю «Управління навчальним закладом» - кафедра
педагогіки та соціального управління. Проаналізувавши перелік і зміст навчальних
дисциплін, які передбачені навчальним планом, можна зробити висновок, що в
ньому переважають дисципліни психолого-педагогічного циклу та управлінського
циклу, зокрема

«Проектний менеджмент» «Комунікаційний менеджмент»,

«Креативний менеджмент», «Управління корпоративними змінами», «Професійна
мобільність випускника закладу вищої освіти» та ін. (Офійфіний сайт.Львівська
політехніка, URL)
Метою магістерської підготовки зі спеціальності «Управління навчальним
закладом» у Національному університеті «Львівська політехніка» є підготовка
фахівців-керівників у системі освіти, які здатні поєднувати потреби державного
стратегічного управління з інтересами освіти і народного господарства України.
Аналіз

змісту

магістерської

підготовки

зі

спеціальності

навчальним закладом» у Центральноукраїнському державному
університеті

імені

Володимира

Винниченка

«Управління
педагогічному

(Офіційний

сайт

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, URL) довів, що магістранти отримують ґрунтовну магістерську
підготовку в галузі управління закладом освіти. Наприклад, у переліку компетенцій,
що формуються у результаті навчання за магістерською програмою, зазначено:
«здатність визначати стратегію розвитку навчального закладу з урахуванням
найкращого світового досвіду й особливостей розвитку освіти в регіонах нашої
держави; здатність ефективно управляти ресурсами, планувати і прогнозувати
роботу підприємства».
Ці компетенції свідчать про те, що професорсько-викладацький склад ЦДПУ ім.
В.В. Винниченка враховує стратегічну мету розвитку закладу освіти при підготовці
майбутніх керівників.
У 2019 р. було затверджено Стандарт вищої освіти України із галузі знань 07
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Управління

та

адміністрування,

спеціальності:

073

Менеджмент

другого

(магістерського) рівня, рівень освіти: Магістр Затверджено та введено в дію (наказ
Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 959.). Відповідно до
стандарту обсяг освітньої програми магістра становить: 90 кредитів ЄКТС, Освітньонаукова програма 120 кредитів ЄКТС, Мінімум 35% обсягу освітньої програми має
бути

спрямовано

на

забезпечення

загальних

та

спеціальних

(фахових)

компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти (Стандарт
вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», URL)
Згідно

чинного

виробничими функціями,

Державного

стандарту

(2006

рік)

провідними

якими повинні володіти магістри в галузі управління

освітою, є проектувальна, організаційна, управлінська й виконавська. Ці функції
розкривають зміст праці менеджера освіти, як зазначає Л. Кравченко, – професіонала
високого рівня, освітнього лідера, талановитого організатора педагогічної взаємодії,
який володіє конвергентним мисленням, творчими й організаторськими здібностями,
наділений владними повноваженнями держави чи власника закладу, професійно
керує педагогічним колективом відповідно до мети, функцій, освітніх стандартів та
соціально

значущих

педагогічних

вимог,

забезпечує

рентабельність

і

конкурентоздатність освіти, здійснює моніторинг внутрішнього й зовнішнього
педагогічного середовища, проводить маркетинг освітніх послуг, налагоджує
ефективні зв’язки із громадськістю, креативно та оперативно упроваджує інновації у
практику діяльності закладу (Кравченко, 2006).
Провідною метою української освіти нині є формування всебічно розвиненої
особистості як основної цінності суспільства, подальше підвищення якості освітніх
послуг та рівня управління галуззю, виховання громадянина і фахівця для всіх сфер
життєдіяльності суспільства, що стимулює використання у професійній підготовці
на всіх її освітньо-кваліфікаційних рівнях провідних ідей світового й національного
значення.
На думку В.Жигірь основними функціями менеджера освітнього процесу в
навчальній установі мають бути: пошук освітніх систем, програм, технологій
відповідних цілям освіти; створення організаційно-змістових, організаційно-
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методичних та організаційно-правових умов освітнього процесу навчального
закладу; добір педагогічних кадрів, організація їхньої діяльності і підвищення
кваліфікації; забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу;
проведення посередницьких функцій між педагогічним колективом й науковим
забезпечення освітнього процесу; взаємодія з педагогічними колективами інших
закладів; організація моніторингу освітнього процесу та його корекція; аналіз
продуктивності й результативності освітнього процесу за підсумками навчального
року (Жигірь, 2011).
Модернізація системи управління освітою за Національною стратегією
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (Національна стратегія розвитку освіти
в Україні на 2012–2021 роки, URL) передбачає перехід до програмно-цільового
управління, за яким здійснення управлінських функцій відбувається шляхом
упровадження проектів, що в комплексі становлять державні програми і спрямовані
на вирішення низки проблем.
Насамперед, це є важливим для підготовки фахівців з менеджменту освіти,
адже в українській національній системі освіти залишається однією з провідних
тенденція поповнення кадрового управлінського резерву в освітній сфері. Освіта, яка
для сучасного суспільства становить загально-соціальну цінність, вже не має
колишнього інструментального значення. Втрачаються позиції за якістю освіти,
стимулами її здобуття та фаховою різноманітністю (Державна кадрова політика в
Україні: стан проблеми та перспективи розвитку, URL).
Соціально-економічні зміни в Україні, процеси глобалізації та інтеграції світової
спільноти, наміри України щодо входження в Європейський освітній простір
зумовили необхідність модернізації системи професійної підготовки майбутніх
фахівців (Афанасьєва, URL). На думку автора, сучасна вища школа повинна
базуватися на таких гуманних засадах:
1. Людина – система, що розвивається самостійно; вища освіта повинна
допомагати саморозвитку людини, а не підміняти його.
2. Сучасна вища школа повинна поєднувати автономію, свободу організації
навчального процесу і плюралізм моделей освіти.
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3. Персоніфікація навчального процесу дозволяє адаптувати навчальні курси до
особистості студента, його індивідуальності
В сучасних умовах господарювання досить актуальним залишається питання
підвищення рівня підготовки фахівців з менеджменту. Оптимальна взаємодія ринку
праці та професійної підготовки менеджерів є основним завданням у забезпеченні
сучасних освітніх установ якісно новими управлінськими кадрами.
Вивчення

досвіду

підготовки

фахівців

з

менеджменту

освіти

в

центральноєвропейських країнах дає підстави стверджувати, що забезпечення
освітнього ринку праці висококваліфікованими фахівцями з менеджменту освіти має
ґрунтуватися на таких засадах: По-перше – це національна ідея вищої освіти, зміст
якої полягає у збереженні і примноженні національних освітніх традицій, виховання
громадянина України, для якого потреба у фундаментальних знаннях та у
підвищенні загальноосвітнього й професійного рівня асоціюється зі зміцненням своєї
держави. По-друге, розвиток вищої освіти повинен орієнтуватись на наповнення
змісту професійної підготовки новітніми матеріалами, впровадженням сучасних
інноваційних технологій навчання на основі високого рівня інформатизації
навчального процесу. По-третє, розвиток професійної підготовки фахівців з
менеджменту освіти

слід розглядати у контексті тенденцій розвитку світових

освітніх систем, у т .ч. європейських (приведення законодавчої й нормативно –
правової бази вищої освіти України до світових вимог, структурування систему
вищої освіти та її складових, упорядкування переліку спеціальностей).
У найближчому майбутньому, на думку експертів, управління знаннями стане
чи не єдиною можливістю зберегти лідируючі позиції у висококонкурентному
середовищі, адже в сучасних умовах перемагає той, хто вміє працювати швидше й
ефективніше, а значить, той, хто володіє й управляє знаннями. Вищі навчальні
заклади, діяльність яких будується на чітко визначених теоретико-методологічних
засадах створення та реалізації інновацій, дають стабільні результати в якісно нових
показниках

наукової,

навчально-виховної,

діяльності (Присвітла, 2016, с. 192).

науково-методичної,

виробничої
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Модифікується парадигма професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти і вищої, зокрема університетської, освіти. Нові знання, нові форми та види
надання послуг, підготовка та перепідготовка фахівців нових напрямів, сучасні
інтерактивні форми навчання, співпраця у комерціалізації інновацій, нові підходи до
визначення місії навчальних закладів – це неповний перелік чинників, що
визначають міжнародну конкурентоздатність суб’єктів освітніх послуг. У цьому
контексті важливо забезпечити нові методи управління в системі освітнього
менеджменту у вирішенні «кола» стратегічних завдань, які розширюються в просторі
і часі.
О. Присвітла визначаючи парадигмальні зміни вищої освіти, наголошує на
чинниках, що визначають її конкурентоздатність в європейському і міжнародному
контексті, до яких відносить нові знання, нові форми та види надання послуг,
підготовка та перепідготовка фахівців нових напрямів, сучасні інтерактивні форми
навчання, співпраця у комерціалізації інновацій, нові підходи до визначення місії
навчальних закладів
Дослідники акцентують увагу на стратегічних завданнях розвитку системи
підготовки фахівців в Україні, які у значній мірі стосуються і підготовки фахівців з
менеджменту освіти:
1. Виявлення

ефективних підходів для підвищення та поліпшення

комунікативних процесів для молоді та дорослих учнів.
2. Зміцнення зв’язку між освітніми закладами та економікою країни.
3. Забезпечення фінансової стабільності і доступності державної вищої освіти.
4.Зменшення географічних, економічних

та демографічних відмінностей в

доступі до отримання широкого спектру якісних освітніх програм( Присвітла, 2016;
Зарубіжний досвід, 2017; Заскалєта, 2015; Концепція змісту освіти для європейського
виміру, 2017; Національна доповідь про стан і перспективи розвитку…, 2016).
Єдині тарифно-кваліфікаційний довідник робіт та професій робітників
(ЄТКД) і Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та службовців
(КД) є основними нормативними документами щодо регулювання професійної
діяльності фахівців з менеджменту освіти, зокрема керівників освітніх установ, в
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Україні.
Посадові вимоги до фахівця з менеджменту освіти як керівника освітньої
установи чи підрозділу можна поділити на декілька груп, зокрема:
1.Кваліфікаційні вимоги передбачають вищу освіту, позитивний досвід та
певний стаж педагогічної роботи, досвід організаційної (дослідної) роботи, закінчені
курси підготовки резерву керівних кадрів чи факультет менеджменту.
2.Соціально-психологічні вимоги до фахівця з менеджменту освіти умовно
можна поділити на групи, що вміщують певні риси: соціальні, моральні,
комунікативні, ділові.
3.Соціальні вимоги до фахівця з менеджменту освіти спрямовані на такі риси,
як: почуття суспільного обов’язку та відповідальності, національна самосвідомість,
патріотизм, інтернаціоналізм, зрілість переконань, принциповість, науковий
світогляд та світосприйняття, висока загальна культура та ерудиція, соціальна
активність, безкомпромісність, самокритичність, соціальна вихованість і порядність
тощо.
4.Моральні вимоги до фахівця з менеджменту освіти вміщують такі риси, як:
чесність, справедливість, вимогливість до себе та інших, витримка, тактовність,
доброзичливість, повага до людей, здатність співпереживати, сила волі, почуття
гумору, почуття відповідальності, непримиренність до антисуспільних вчинків,
демократичність.
5.Комунікативні вимоги до фахівця з менеджменту освіти пов’язані з уміннями
керівника встановлювати позитивні контакти з людьми, а саме: вміння слухати
співрозмовника, використовувати всі засоби атракції, проявляти інтерес до людей,
бути толерантним і тактовним у стосунках, з повагою ставитися до думки інших,
встановлювати

сприятливий

мікроклімат,

формувати

колективну

думку,

підвищувати творчу активність підлеглих тощо.
6.До ділових вимог фахівця з менеджменту освіти можна віднести риси, що
передбачають його діловитість. Це: установка на безперервну освіту та самоосвіту,
нетерпимість до консерватизму, ініціативність, високі показники інтелекту,
рішучість,

енергійність,

цілеспрямованість,

почуття

нового,

працездатність,
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креативні

здібності,

об’єктивність,

оперативність,

творча

спрямованість,

усвідомлення особистої відповідальності тощо.
Для того, щоб зрозуміти, скільки уваги приділяється формуванню готовності
фахівців з менеджменту освіти управління в умовах вищої школи, звернемося до
аналізу змісту освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» у
ЗВО України.
Джерелами аналізу магістерських програм послугували інформація, розміщена
на офіційних сайтах закладів вищої освіти, випускних кафедр, друковані видання:
анонси освітніх і наукових подій, статті, освітньо-професійні програми «Управління
навчальним закладом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» і

011 «Освітні,

педагогічні науки», програми навчальних дисциплін для підготовки магістрантів
означеної спеціальності.
Аналіз

статистичних даних щодо

актуальності

професійної підготовки

фахівців з менеджменту освіти засвідчує високий інтерес абітурієнтів до освітніх
програм, за якими здійснюється така підготовка.
Так, за на основі аналізу інформації Всеукраїнського сайту «Вступ Інфо»
(Вступ Інфо (2018; Вступ Інфо, 2019; Вступ Інфо, 2020, URL) нами визначено, що у
більшості ЗВО України, де здійснюється підготовки фахівців з менеджменту освіти,
щороку збільшується кількість зарахованих абітурієнтів на такі освітні програми
(Рис. 6.1).
Водночас ми не можемо претендувати на абсолютну істину щодо

чітких

тенденцій, оскільки дані маємо за останні два роки.
Варто зазначити, що за нашими даними (аналіз пропозицій освітніх програм
щодо

підготовки

фахівців

з

менеджменту

на

(http://www.vstup.info/2019/194/i2019i194p621223.html)
різних освітніх програм у ЗВО України.

сайті

Вступ

збільшується

Інфо

2020

кількість
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Рис. 6.1. Динаміка пропозицій освітніх програм з підготовки фахівців з
менеджменту освіти в Україні (2018 - 2019 рр.)
Джерело: розробка автора

Національним

педагогічним

університетом

імені

М.П.

Драгоманова

запропоновано на вступ 2020 року освітні програми ОС «Магістр» «Громадське
управління

у галузі освіта»,

«Освітні вимірювання»,

«Освітня

політика»,

«Педагогічне дорадництво», «Початкова освіта та управління освітнім процесом у
початкових класах», «Менеджмент міжнародної освітньої діяльності», «Державна
освітня політика» (Офіційний сайт НПУ імені М.П. Драгоманова, URL) У 2019 році
запропоновано освітню програму «Організація освітнього простору: управління та
експертиза» Львівським національним університетом імені Івана Франка.
Отже, узагальнення дає підстави зробити висновок, що підготовка фахівців з
менеджменту освіти у вітчизняних ЗВО спрямована насамперед на формування
інтегральної компетенції, яка полягає у здатності розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов, в організації освітнього процесу, що передбачає застосування теорій та методів
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соціальних і поведінкових наук. Разом з цим важливим є формування загальних
компетентностей, тобто здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні; здатності зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку
та ведення здорового способу життя; здатності до абстрактного мислення, аналізу,
синтезу, застосовувати знання у практичних ситуаціях тощо.
Професійними компетентностями у багатьох освітніх програмах визначені
збереження моральних, культурних, наукових цінностей та примноження досягнення
суспільства, використання різних видів та форм рухової активності для ведення
здорового способу життя,

демонстрування знань

теорій, методів і функцій

менеджменту, сучасних концепцій лідерства, навичок виявлення проблем та
обґрунтування управлінських рішень, організаційного проектування, взаємодії,
лідерства, командної роботи, аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних
сферах діяльності організації, самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до
нових знань, критичності і самокритичності.
Стандарт вищої освіти України

із

галузі знань 07 Управління

та

адміністрування, спеціальності: 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня,
рівень освіти: Магістр Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і
науки України від 10.07.2019 р. № 959. передбачає

сформованість

таких

компетентностей, як критично осмислювати, вибирати та використовувати
необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в
непередбачуваних умовах, проектувати ефективні системи управління організаціями,
обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї, планувати
діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах, мати навички
прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в
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непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні
міркування та соціальну відповідальність, організовувати та здійснювати ефективні
комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в
міжнародному контексті, застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та
інформаційні системи для вирішення задач управління організацією, демонструвати
лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на
їх поведінку для вирішення професійних задач, мати навички забезпечення
особистого професійного розвитку та планування власного часу.
Враховуючи досвід центральноєвропейських країн, вважаємо, що в контексті
підготовки фахівців з менеджменту освіти ефективною була б міждисциплінарна
освітня програма, яка б базувалася на формуванні компетенцій освітньопедагогічного та управлінського (менеджерського) спрямування
Чинники, що визначають концептуальні підходи до підготовки фахівців з
менеджменту освіти:
1. Актуалізація шляхів підготовки фахівця підвищеного творчого потенціалу,
пов'язаних з формулюванням головної мети діяльності фахівця з менеджменту
освіти, вимог до освітньої управлінської діяльності.
2. Забезпечення міждисциплінарності в освіті і підготовки фахівців фахівця з
менеджменту освіти на основі посилення гуманітарної та фундаментальної
підготовки взаємозв'язку гуманітарного, економічного і управлінського знання,
наступності рівнів вищої професійної освіти «бакалавр-магістр».
3. Реалізація в навчальному процесі ідей інноваційної дидактики, які
стимулюють здатність студента бачити принципове різноманіття рішень і зробити
відповідний вибір в ході діалогу, рефлексії, взаємодії, комунікацій та ін.
Ми виходимо з того, що у професійній діяльності фахівця з менеджменту освіти
визначаються дві найбільш загальні функції освіти: професійна і особистісна.
Перша забезпечує соціалізацію людини в умовах невизначеності через
створення умов для освоєння нових професійних ролей, розвиток професійної
компетентності і мобільності.
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Друга дозволяє доповнити і збагатити процес соціалізації шляхом залучення
особистості до загальнолюдських цінностей, мови, культури мислення та відчування,
діяльності та спілкування.
Варіативну частину освітніх програм з підготовки фахівців з менеджменту
освіти визначають специфічні особливості соціально-економічного розвитку
конкретної сфери професійної діяльності людини, що дозволяють визначити іі
індивідуальний освітній маршрут, де ключову роль відіграє неперервна освіта на
основі того, що:
–зростаючі вимоги до професійної компетентності фахівців роблять освіту
протягом усього життя умовою їх конкурентоспроможності, воно розширює сферу
самореалізації людини, допомагає подолати кризи професійної ідентичності;
–намічений процес старіння населення виділяє освіту як один з найбільш
ефективних засобів, що дозволяють пом'якшити вступ людини в «третій вік» і
зробити життя людей похилого віку більш насиченим;
–міграційні процеси гостро ставлять питання про шляхи залучення дітей і
дорослих до нового соціокультурного середовища, в якій вони опинилися;
–безпрецедентний для колишньої історичної епохи сплеск національної
самосвідомості, пов'язаної з процесом етичної і етнічної самоідентифікації людей
(інтересом до рідної мови, традицій, звичаїв і т.д.), стимулює залучення до
просвітницької діяльності суспільної громади;
–зростає захисна роль освіти в умовах соціальних змін, що викликають у
людини почуття соціальної вразливості, тривожності, правової незахищеності,
дезорієнтаціі в сфері морального життя.
На нашу думку, необхідно врахувати ще один аспект – особливості сучасної
ситуації (невизначеність зовнішніх і внутрішніх середовищ; значні зміни в
економічній, політичній і соціальній сферах всіх країн світу; глобальна конкуренція;
різноманітність за складом учнів і працівників) і революційні перетворення в
управлінні (активну участь в процесі праці всіх співробітників організації; гнучкість
управління по відношенню до змін; створення сприятливої спільної праці
корпоративної культури) створюють певні труднощі в діяльності організацій і
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вимагають

використання

в

практичній

діяльності

всього

перерахованого

різноманіття. Крім того, виникає необхідність у розвитку корпоративної культури
організації, що забезпечує баланс між особистими і суспільними інтересами; рух від
протиставлення до сумісності, від спільності дій - до єдиних дій.
Всі ці зміни вимагають нового типу керівника - лідера, який усвідомлює всю
складність сучасного світу і розуміє, що ідеальних безпечних «маршрутів» в ньому
бути не може. Трансформація управлінської діяльності вимагає: підвищення якості
роботи при скороченні використовуваних ресурсів, а також активної участі в процесі
праці всіх співробітників організації. Не менш важливими є відношення до змін як до
природного стану зовнішнього середовища і створення сприятливих умов для
спільної праці

та розвитку корпоративної культури. Умова успіху будь-якої

організації - досвідчені висококваліфіковані менеджери, професіонали в галузі
менеджменту освіти.
Концептуальними ідеями підготовки фахівців з менеджменту освіти

є ідеї

гуманістичної освіти, які відображають визнання особистих прав суб'єктів освіти, що
орієнтуються на персоніфікацію їх взаємовідносин і взаємодії на основі прийняття
взаємної відповідальності за моделювання освітнього контексту; ідеї суб'єктивного
сприйняття часу життя і суб’єктності свідомості; ідея діалогічності природи людини;
ідея відкритості освіти і різноманіття форм, засобів і сфер діяльності для втілення
гуманістичних ідей в освітній дійсності, ідеї синергізму та конструктивізму; ідеї
соціального менеджменту, ідеї оптимального поєднання творчої активності фахівця з
менеджменту освіти і спільно-творчої діяльності суб'єктів освітньої установи.
З огляду на все вищесказане, слід підкреслити важливість поєднання творчої
активності і спільно-творчої діяльності фахівця з менеджменту освіти, основними
принципами яких є:
принцип індивідуальної творчості – постійне, розвиток здібностей кожного
індивіда через навчання дією, включеністю в системі безперервної освіти та
самоосвіти;
принцип соціальної творчості - розробка й інституціоналізація необхідних для
вирішення поставлених завдань соціальних структур;
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принцип культурної творчості - орієнтація в спільну діяльність на вищі
культурні досягнення, на інноваційні процеси та винахідництва;
принцип моральної творчості - готовність людини? служити моральним
зразком іншим і собі.
Концепція пропонованої нами магістерської програми «Менеджмент освіти»
базується на наступних теоретико-методологічних основах:
–концепція менеджменту знань, основною метою якого є створення
стратегічних

конкурентних

переваг

організації

шляхом

її

безперервного

вдосконалення і розвитку, що забезпечує умови для постійного навчання,
систематичного збагачення своїх знань кожним працівником і обміну ними з
колегами по досягненню більш високої продуктивності (Додаток Е 1);
–концепція андрагогіки, провідними принципами якої визначаються: принцип
пріоритетності самостійного навчання; принцип спільної діяльності того, хто
навчається з колегами і викладачем; принцип використання наявного позитивного
життєвого досвіду (соціального і професійного) як бази навчання і джерела
формалізації нових знань; принцип коригування застарілого досвіду і особистісних
установок, що перешкоджають освоєнню нових знань; принцип індивідуального
підходу до навчання на основі особистісних потреб і з урахуванням соціальнопсихологічних характеристик особистості; принцип елективності (вибірковості)
навчання; принцип рефлективності, принцип відповідності результатів навчання
практикою, принцип системності; принцип актуалізації результатів навчання (їх
швидке використання на практиці); принцип розвитку особистості;
–методологія менеджменту освіти, що визначається як оптимальне поєднання
методів та засобів, які сприяють активації інтелектуального потенціалу організації з
метою підвищення ефективності її діяльності, основних функцій: соціальної реалізація принципів сталого розвитку, що враховують людські цінності (економічна
ефективність, соціальна справедливість, зростання виробництва, справжнє людське
розвиток); професійної - забезпечення соціалізації людини в умовах невизначеності
через створення умов для освоєння нових професійних ролей, розвиток професійної
компетентності і мобільності; особистісної - доповнення і збагачення процесу
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соціалізації шляхом залучення особистості до загальнолюдських цінностей, мови,
культури мислення, діяльності та спілкування, проектування індивідуального
освітнього маршруту навчання протягом усього життя; а також компетентнісного і
синергетичного підходів, які передбачають поєднання індивідуальних властивостей
людини і якостей менеджера знань, менеджера організації, що навчається,
менеджера-педагога, менеджера з розвитку персоналу і менеджера-дослідника.
Моделювання і проектування освітньої програми

передбачає врахування

функцій менеджменту освіти, які полягають у: аналізі, оцінці освітніх потреб, ринку
освітніх послуг і освітнього маркетингу; плануванні та прогнозуванні розвитку
освітньої організації і педагогічного персоналу; організації освітньої діяльності і
комплексному забезпеченні її розвитку; актуалізації освітнього потенціалу суб'єктів
організації та управління кар'єрою її співробітників; контролінгу і рефлексії
результатів освітньої діяльності.
Освітня програма спрямовується на формування компетенцій фахівця з
менеджменту освіти:
1. Дидактико-педагогічних: визначення змісту, методів і форм освітньої
діяльності, теоретичне обґрунтування і дидактико-методичний супровід освітніх
програм.
2. Організаційно-педагогічних: визначення освітніх потреб, проектування
освітніх систем, управління комунікаційними та інформаційними процесами,
модерація освітніх заходів та роботи у великих і малих групах, актуалізація та
розвиток освітнього потенціалу індивіда і організації, мотивація співробітників до
навчання.
3. Соціально-психологічних: створення сприятливого соціально-психологічного
клімату в організації, управління конфліктами, гармонізація інтересів особистості,
соціальних груп і колективу організації в цілому.
4. Управлінських: планування, реалізація, ресурсне забезпечення фінансування і
бюджетування, нормативно-правове забезпечення, аналіз освітньої діяльності,
освітній маркетинг (аналіз ринку освітніх послуг, просування матеріальних і
нематеріальних продуктів освітній діяльності), управління системою якості.
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Освітня програма змодельована з урахуванням специфіки, напрямів і профілів
підготовки, особливостей наукової школи і потреб ринку праці. Вона містить
регіональний і вибірковий компонент, дисципліни за вибором, навчальну та
виробничі

практики,

навчально-методичне

та

інформаційне

забезпечення

навчального процесу.
У процесі розробки

проекту освітньої програми «Менеджмент освіти» ми

враховували три критерії університету світового рівня, висловлені Ф. Альтбахом і
Д.Салмі: талановиті студенти і викладачі; різноманітні ресурси для ефективної
навчальної і
ефективне

науково-дослідної діяльності;
прогнозування,

впроваджувати

зміни

стратегічне
без

зайвих

система управління, яка забезпечує
бачення

і

бюрократичних

можливість
процедур

гнучко
(Дорога

к

академическому совершенству…, 2012, с. 28). На нашу думку, такий підхід буде
актуальним і для освітньої програми, тобто для забезпечення ефективності і розвитку
освітньої програми важливими є залучення суб’єктів (талановитих і зацікавлених
студентів і викладачів), бюджетні і небюджетні фінансові, матеріальні і
нематеріальні ресурси, ефективний менеджмент (Рис.6.2).
Залучення суб'єктів
Суденти
Викладачі
Наукові співробітники
Інтернаціоналізація

Ефективне управління
Правове забезпечення
Незалежність
Академічна свобода
Стратегічне бачення
Культура міжособистісної
взаємодії

Сукупність ресурсів
Бюджетні і небюджетні ресурси
Доходи від госпдоговірних тем
Гранти на наукову роботу

Рис. 6.2. Умови ефективності освітньої програми
Джерело: розроблено на основі (Дорога к академическому совершенству: Становление
исследовательских университетов / под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д. Салми, 2012.)
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У нашій моделі підготовки менеджера для системи освіти пропонується
використовувати потенціал ЗВО з урахуванням його специфіки та можливостей,
посилення фундаментальної підготовки студентів, орієнтації на реалізацію
людського фактора в менеджменті, розвиток соціально-психологічної складової
менеджерської підготовки на основі використання потенціалу педагогічних
дисциплін і освітніх можливостей освітньої установи.
Здійснювати підготовку магістра за спеціальністю «Менеджмент освіти»
пропонується на спеціальностей галузі 07 «Менеджмент», 01 «Освіта/Педагогіка».
При цьому виникає можливість реалізувати, як мінімум, дві моделі магістерських
освітніх програм:
- на базі бакалаврів менеджменту, тоді домінантою в магістерській освітній
програмі будуть дисципліни зі сфери педагогіки та управління освітою;
- на базі бакалаврів педагогічної або психолого-педагогічної освіти домінантою
магістерської освітньої програми будуть дисципліни зі сфери менеджменту і
управління освітою.
За магістерськими програмами можуть навчатися на очній і заочній формах
навчання як випускники бакалаврату, так педагоги, які вже працюють, керівники
освітніх установ.
Магістр з менеджменту освіти – це фахівець з керівництва освітнім процесом,
який має глибокі знання про складні процеси вивчення та розвитку освіти в
конкурентному глобальному середовищі, який може займати посади директора
школи, заступника або помічника директора, завуча або провідного педагога,
організаційного лідера, адміністратора в освітній установі, експерта і розробника
навчального плану, консультант з питань розвитку національної, регіональної освіти
чи освіти на рівні місцевого самоврядування.
При розробці освітньої програми «Менеджмент освіти» ОС «Магістр» ми
враховували стратегічні завдання формування сучасного університету, які висловив
Джамиль Салми в дослідженні «Задача создания университетов мирового
класса. (Джамиль Салми. (2009)):
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- у сфері навчання: інновації в навчальному середовищі шляхом розширення
прикладних знань і залучення в процес, який призведе до змін в розумінні
студентами сучасного трансформаційного суспільства та ролі менеджменту освіти в
освітніх системах;
- розвиток у студентів глобального лідерського потенціалу на основі
моделювання перспективи застосування професійних знань на європейському та
міжнародному ринку праці;
- залучення інноваційно спрямованих викладачів вищої школи і забезпечення
їм умов праці для дослідницької роботи в пріоритетних галузях;
-створення висококваліфікованої команди співробітників, морально готових до
освітніх змін, які дотримуються норм етики та є морально стійкими.
- забезпечення

і підтримка глобальних

інтернаціоналізаційних процесів,

розвиток мобільності студентів, викладачів, науково-педагогічних працівників
- формування

диференційованої, послідовної, стійкої і ефективної стратегії

брендингу, яка допоможе реалізувати бачення шляхом набуття сильних глобальних
позицій, залучення кращих фахівців, досягнення успіху в зборі коштів і підвищення
репутації серед лідерів громадської думки та ключових груп інтересів;
- сприяння інноваціям та підприємництву, передачі знань і технологій за
допомогою максимального використання талановитих фахівців, створення науковоінноваційних лабораторій, парків;
- створення сприятливої моделі управління, яка підвищує якість лідерства і
делегує повноваження по розширенню прав і можливостей людей;
- мобілізація фінансових ресурсів, диверсифікація джерел фінансування з метою
гарантії фінансової стійкості і автономії; забезпечення високоякісного способу
професійної діяльності на основі прогресивних освітніх технологій.
Запропонована нами магістерська освітня програма «Менеджмент

освіти»

містить наведені дисципліни (Додаток Д1). Профіль освітньо-професійної програми
«Менеджмент освіти» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», стислу
характеристику яких подаємо нижче.
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На основі аналізу

компонентів освітніх програм, навчальних програм

дисциплін та їх змістового забезпечення в центральноєвропейських країнах зокрема в
Болгарії, Чехії (додатки – робочі програми дисциплін в Болгарії ), що представлені в
додатках, вважаємо за доцільне включати до освітньо-професійної програми
«Менеджмент освіти», ОС «Магістр» як нормативні (обов’язкові) такі дисципліни, як
«Освіта і мультикультурний європейський простір», «Педагогіка і психологія вищої
школи»,

«Дигітальна

відкрита

освіта»,

«Філософія

і методологія

науки»,

«Методологія наукових досліджень», «Міжнародна економіка», «Міжнародне право
в освіті» тощо.
Регіональний компонент включає дисципліни, що встановлюються ЗВО. До
цього компоненту магістерської освітньої програми запропоновані такі дисципліни
професійного циклу, як «Основи менеджменту і менеджмент персоналу», «Теорія
організації», «Організаційна поведінка», «Економіка і фінансування системи освіти»,
«Управління освітніми системами», «Порівняльний менеджмент», «Маркетинг в
освіті», «Інноваційний і стратегічний менеджмент в освіті», «Управління якістю
освіти», «Кадровий менеджмент і кайдзен-менеджмент», «Соціологія і психологія
управління», «Дослідження систем управління», «Прийняття управлінських рішень
в освіті», «Управління знаннями», «Проектний менеджмент».
В

рамках

магістерської

освітньої

програми

«Менеджмент

освіти»

професорсько-викладацьким складом, кафедрами можна запропонувати такі
дисципліни за вибором: «Професійна культура керівника освітнього закладу».
«Креативний менеджмент», «Лідерство і командоутворення», «Етика менеджменту»,
«Інтеграція в освіті», «Експертиза і аудит в освіті», «Організація і управління в
неформальній освіті» тощо.
Специфіка діяльності педагогічного ЗВО може забезпечити досить великий
набір курсів за вибором в рамках магістерської програми «Менеджмент освіти». До
їх переліку можуть увійти такі курси, як «Самооцінка діяльності освітнього
установі», «Соціальне партнерство в освіті», «Управління навчальним процесом»,
«Управління позанавчальною діяльністю», «Організаційна культура освітнього
закладу», «Управління регіональною системою освіти», «Соціальна відповідальність
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менеджера освіти», «Управління кар'єрою», «Управління стресом», «Управління
змінами», «Управління і адміністрування освітніх програм», «Вирішення проблем і
стратегічне лідерство». Важливою є також практична підготовка, в контексті чого
пропонується «Виробнича практика: освітнє лідерство» тощо.
При реалізації запропонованої магістерської освітньої програми важливо, щоб
забезпечувалася

узгодженість,

наступність,

варіативність

змісту

дисциплін,

інтеграція теоретичної і практичної підготовки магістра. Сукупність навчальних
дисциплін повинна бути розрахована на те, щоб магістрант в результаті їх освоєння
міг сприймати педагогічну і управлінську реальність освіти системно і цілісно.
Логіка

освоєння

дисциплін

обумовлена

логікою

становлення

професійної

компетентності менеджера освіти. Спочатку магістрант знайомиться з основами
розвитку управління, тими професійними завданнями, які належить вирішувати
магістру з менеджменту освіти, а потім вчиться застосовувати їх в умовах системи
освіти. Магістрант повинен розширювати спеціальну теоретичну і практичну базу в
процесі проходження магістерських практик на базі освітніх установ, ведення
науково-дослідних робіт, написання магістерської дисертації. При цьому необхідно
орієнтуватися на випереджальний характер підготовки магістра освіти, готового до
інноваційних перетворень в галузі освіти.
6.2. Науково-методичні рекомендації щодо творчого використання
конструктивних ідей зарубіжного досвіду у професійній підготовці фахівців з
менеджменту освіти в Україні
Впродовж останніх двох десятиліть ХХІ ст. сформувалися три основні моделі
освітньої системи як відповіді на соціально-економічні виклики сучасного
суспільства.
Перша: творення нових форм організації освітньої діяльності, що базуються на
прогнозуванні і швидкому реагуванні на виклики. Ця модель найпоширеніша на
найнижчих щаблях освітньої ієрархії: у школах, вишах, інших інституціях, які
займаються навчально-виховною діяльністю.
Друга: трансформація наявних інституцій, організаційних і освітніх практик
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відповідно до мінливих умов, технічне пристосування до нових умов існування й
діяльності. Ця модель застосовується на всіх щаблях освітньої системи – від школи
до Міністерства освіти і науки. Зазвичай ця модель передбачає дію навздогін: вона
не передбачає прогнозу і моделювання проблеми, а є спонтанною реакцією на
появу цієї проблеми.
Третя модель: імітація змін, теж наявна на всіх рівнях освітньої системи, але у
зворотній пропорції: більше на вищих щаблях, менше – на рівні освітньої інституції,
яка має безпосередній контакт зі споживачем освітніх послуг.
Прикладом першої моделі можна вважати впровадження інноваційних методик
навчання, творення освітніх інституцій нового зразка, запровадження зовнішнього
незалежного оцінювання, підготовка й ухвалення «галузевих» освітніх законів.
Прикладом другої моделі можна вважати запровадження 12-бальної системи
оцінювання знань учнів, 12-річної базової середньої освіти, спроби впровадження
університетської автономії, спроби змін у системі навчального книговидання,
розробку і впровадження стандартів базової середньої освіти.
Аналіз

наукових

досліджень,

документів

ЕС

та

ОЕСР,

урядів

центральноєвропейських країн, національних агенцій та неурядових організацій,
аналітичних досліджень «Бачення 2050. Проект Всесвітньої ради підприємців зі
сталого розвитку», «Україна–2030: Доктрина збалансованого розвитку», проекту
«Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років», «Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на період до 2029 року» дає підстави визначити стратегічні
напрями підготовки фахівців з менеджменту освіти в умовах інтеграції України у
світовий освітній простір:
1.

Реформування системи підготовки й перепідготовки педагогічних та

управлінських кадрів в освітньому секторі, забезпечення високих соціальних
стандартів для працівників освітньої сфери, в контексті чого актуальним стає
професійний

розвиток

через

запровадження

нових

програм

підготовки

адміністраторів з питань менеджменту і лідерства в педагогічних вишах, розробка
нових вимог, норм, стандартів, процедур атестації педагогічних працівників на
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основі незалежної зовнішньої та внутрішньої оцінки; запровадження стажування
педагогічних працівників у навчальних закладах поза місцем постійної роботи;
демонополізація й урізноманітнення системи післядипломної педагогічної освіти,
запровадження ваучерів професійного розвитку учителя, забезпечивши в такий
спосіб самостійний вибір місця підвищення кваліфікації.
2. Спрямування на системне заохочення наукової і професійної активності
викладачів, їх академічної мобільності (міжнародної і внутрішньої), розширення
практик творчих відпусток та стажування (зокрема, за кордоном), підтримку
вітчизняних наукових видань, скеровану на включення їх до провідних
наукометричних баз.
3. Побудова

академічного

середовища

з

системою

формалізованих

і

неформалізованих цінностей і культури, орієнтованих на якісно інший професійний
етос у вищій школі (Концепція розвитку освіти України...URL).
4.

Реорганізація системи управління, фінансування і менеджменту освіти

шляхом децентралізації, дерегуляції, запровадження інституційної, академічної і
фінансової автономії навчальних закладів, дотримання принципу відповідальності
навчальних закладів на основі: децентралізації управління і дерегуляції через
запровадження принципу субсидіарності, перегляд обсягу і меж повноважень
центральних і місцевих органів управління освітою, скорочення жорсткого й чіткого
контролю, регламентація процедур і повноважень інституцій, пов’язаних з
контролем і наглядом; залучення громадських, батьківських і наглядових рад до
функцій

контролю

за

дотриманням

запланованого

розвитку,

надання

їм

повноваження ініціювати відкликання керівництва навчального закладу; визначення
межі компетенції навчальних закладів, заборонити будь-яким державним органам
вимагати від шкіл виконувати функції, які не підпадають під ці компетенції.
5. Перехід від адміністративно-розпорядчого управління навчальними закладами
до системи освітнього менеджменту, через запровадження школоцентричного
(schoolbased) менеджменту, перенесення «центру ваги» в процесі ухвалення рішень
на опера ційний рівень (рівень школи).
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6. Запровадження комплексу постійних інформаційно-роз’яснювальних та
правових консультацій для захисту автономних прав ЗВО, а також навчання
викладачів та студентів щодо застосування їх прав в управлінні ЗВО.
7. Запровадження багатоканального фінансування

освіти через розробку

механізмів стимулювання бізнесу, роботодавців, фізичних і юридичних осіб до
розвитку системи освіти, зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів
(пільгове оподаткування, система кредитування, дозволи на будівництво тощо).
8. Створення незалежних установ оцінювання і забезпечення якості вищої
освіти, делегування їм частини повноважень Національного агентства з забезпечення
якості вищої освіти, сприяння міжнародній акредитації освітніх програм українських
університетів.
Окрім цього, вважаємо вкрай важливим в контексті професійної підготовки
фахівців з менеджменту освіти врахування тих нагальних потреб, які сприятимуть
розвитку освітніх установ, закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної
сфери, що частково відображені в Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029
року, що схвалена Кабінетом Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 р,
Програмі ООН щодо стійкого розвитку до 2030 року (Трансформація нашого світу:
Порядок денний стійкого розвитку 2030: Програма ООН), Доктрині збалансованого
розвитку «Україна–2030» (Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. 2017..):
–

створення нової структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст

освіти

і

набути

ключових

компетентностей,

необхідних

для

успішної

самореалізації особистості;
–

децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що

сприятиме реальній автономії школи;
–

справедливий розподіл публічних коштів, що сприятиме рівному доступу

усіх дітей до якісної освіти;
–

створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні

умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків;
–

створення необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх

417

проживання, зокрема у сільській місцевості, або забезпечення регулярного
підвезення до шкіл;
–

перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що

потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями
навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями;
–

надання права розробляти і впроваджувати власні освітні програми

відповідно до державного стандарту загальної середньої освіти, змінювати статус
бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням
податкових пільг і отриманням фінансової автономії;
–

сприяння забезпеченню поглибленого вивчення окремих шкільних предметів з

урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів і продовженню їх навчання у
вищих навчальних закладах, та професійного спрямування – здобуттю першої
професії та можливості вступу до вищих навчальних закладів через школи нового
типу, зокрема профільну школу академічного або професійного спрямування;
–

забезпечення стимулювання вчителя до особистого і професійного зростання

та надання йому академічної свободи, а також матеріальне стимулювання, зокрема
шляхом підвищення розрядів у Єдиній тарифній сітці.
Вивчаючи

системи

підготовки

фахівців

з

менеджменту

освіти

в

центральноєвропейських країнах, ми визначили певне розмежування завдань щодо
модернізації такої підготовки в Україні на декількох рівнях: макрорівні, мезорівні та
мікрорівні. Водночас враховуємо, що макрорівень – це завдання на національному
(державному рівні), мезорівень – сукупність завдань регіонального рівня та рівня
об’єднаних територіальних громад, мікрорівень - на рівні закладів вищої освіти та
освітніх установ різного типу.
З урахуванням вищевикладеного пропонуємо удосконалення підготовки
фахівців з менеджменту освіти в Україні, структуроване на 3 рівнях (Рис 6.3).
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МАКРОРІВЕНЬ
МЕЗОРІВЕНЬ
МІКРОРІВЕНЬ

1. Рівень ВЗО
2. Рівеньосвітніх
установ різного типу

Національний
(державниій) рівень

1. Регіональний рівеь
2. Рівень ОТГ

Рис. 6.3. Рівні структурування підготовки фахівців з менеджменту освіти в
Україні
Джерело: розробка автора

На макрорівні (на національному (державному) рівні)
1. Спрямування державної політики у галузі управління на розвиток людського і
соціального капіталу, зокрема і освітнього компоненту, на основі підвищення
конкурентоспроможності національної економіки, яке може бути реалізоване за
умови активізації економічної діяльності на інноваційній основі з домінуванням не
лише високотехнологічних виробництв, а й загального підвищення рівня
наукоємності виробництва матеріальних і духовних благ, найширшого залучення до
економічних процесів людських ресурсів високої якості та створення механізмів їх
капіталізації в інноваційній і креативній діяльності; на засадах освітньо-культурної
політики, яка полягає у створенні комфортного середовища, в якому перетинаються
завдання охорони культурного надбання нації (спадщини), розвитку креативності,
культурно-освітніх індустрій та комунікацій.
2. Сприяння гармонійному й вільному розвиткові кожного члена суспільства на
основі випереджувального розвитку освітньої галузі на засадах інноваційного
мислення, що передбачає реалізацію загальних і особистісних завдань освіти як
єдності традиційної та інноваційної педагогічних стратегій розвитку, використання
маркетингового й антикризового менеджменту, формування творчої активності й
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самоактивності особистості, реалізації її інтелектуально-естетичного потенціалу та
прагнення набути знання для їх прагматичного і творчого застосування.
3. Проектування змісту та організації професійної підготовки менеджера освіти
та майбутнього вчителя Нової української школи у ЗВО, розвиток його готовності до
ефективної професійної діяльності в умовах освітніх змін. Це потребує передусім
серйозної попередньої роботи з формування готовності до цієї діяльності в самих
викладачів вищої школи за окремо визначеними напрямами, забезпечення науково-методичного супроводу їх перепідготовки та підвищення кваліфікації, модернізації
змісту педагогіки вищої школи та удосконалення методики викладання у вищій
школі з орієнтацією на нові компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів і нові вимоги до їхньої педагогічної майстерності.
4. Оптимізація правового забезпечення діяльності фахівців з

менеджменту

освіти, узгодження нормативно-правової бази в контексті соціального захисту,
адміністративного захисту та визначення повноважень через чітке формулювання
основних положень «Закону про освіту», трудового та адміністративного
законодавства; узгоджену діяльність Міністерства соціальної політики України та
Міністерства освіти і науки України щодо сприяння впровадженню професійної
підготовки за спеціальністю «Менеджмент освіти».
На мезорівні (на регіональному рівні:
1.Створення віртуальних університетів – закладів вищої освіти розподіленого
типу, що становлять собою мережу навчальних центрів, об’єднаних навколо
адміністративного

ядра.

Така

структура

сприяє

перетворенню

відкритого

університету на «розподільчий університет», який організовує й координує роботу
структурних підрозділів, забезпечує єдність і високий рівень вимог до надання усіх
видів освітніх послуг. Віртуальний університет здійснює освітню діяльність на
основі нової технології навчання, нової дидактики і нової організації навчання із
використанням дистанційної та очно-дистанційної форм навчання. Такий підхід,
менш витратний, базується

на реальних навчальних закладах, відповідає

європейським і світовим вимогам, сприяє підвищенню ефективності науково-освітньої, науково-організаційної, науково-методичної та інформаційної діяльності
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освітніх закладів і установ.
2.Активізація

проведення

круглих

столів,

конференцій,

методологічних

семінарів, симпозіумів та науково-методичних академій з проблем організації
освітньої діяльності в регіоні.
3.Розробка на регіональному рівні диференційованої у залежності від запитів
керівників шкіл, їх резерву, програми з сучасного менеджменту загальної середньої
освіти.
4.Моделювання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівників
загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників та осіб, які претендують на
посади керівників шкіл, з урахуванням їх запитів і рекомендацій органів управління
освітою, застосування інноваційних технологій при моделюванні управління освітою
як нових методик, нових мотивацій, впровадження нової філософії моделювання, в
якій суб’єктом моделювання є людина з її прагненнями і бажаннями, талантом,
здібностями та особливістю, об’єктом моделювання – реальні об’єкти управління
освітою, результатом інноваційного процесу (інноваційним продуктом) є оптимальна
(випереджувальна) модель управління освітою, що дозволяє успішно та ефективно
впливати на прийняття управлінських рішень в освіті.
5.Створення «Школи ефективного менеджера освіти» із залученням керівників
загальноосвітніх навчальних закладів, які мають різні рівні професійної підготовки
як фахівці з менеджменту освіти: менеджер – початківець, недосконалий менеджер,
менеджер – виконавець, творчий менеджер інноватор, майстер – менеджер високого
рівня.
На рівні об’єднаних територіальних громад
1. Розробка місцевої програми практичної роботи з керівниками і їх резервом
щодо забезпечення теоретичних знань сучасної філософії освіти, основ менеджменту
в освіті, передового педагогічного досвіду тощо.
2. Організація і координація діяльності ОТГ з управління освітою, питань
підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх
заступників та осіб, які претендують на посади керівників шкіл, згідно з їх запитами.
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3. Створення на місцевому рівні в залежності від реальних потреб мобільної
професійної служби менеджерів, до компетенції якої будуть входити питання
організації сучасного управління школою.
На макрорівні:
-на рівні закладів вищої освіти
1. Розвиток фахівця – менеджера освіти – на основі стилю діяльності, що
передбачає як співвідношення особистісних особливостей з об’єктивними вимогами
діяльності і специфікою об’єкта управління через цілі професійної освіти, які
фахівець повинен вміти вирішувати по завершенню професійної підготовки.
2.Проектування навчального плану як комплексного плану освіти і розвитку
особистості, в якому інтегрований зміст освіти представлено як організаційна
система на основі застосування методу створення оптимальних дидактичних систем.
3. Моделювання інтегративної навчальної дисципліни – дидактичної одиниці
змісту освіти та її проблематизації через систему навчальних проблемнопізнавальних завдань.
4. Забезпечення творчого стилю діяльності – інтегративну характеристику
максимально ефективного прояву особистісного профілю суб’єкта творчої
управлінсько-педагогічної діяльності через відповідні професійні функції, що
виступають як засоби особистісної самоорганізації та самореалізації, а також як
мотиватори самоменеджменту керованої організації – критерій результативності
системи підготовки менеджерів освіти до творчої управлінсько-педагогічної
діяльності, що виявляється через систему показників.
- на рівні освітніх установ різного типу
Забезпечення технології дистанційного евристичного навчання, що

1.
включає

в

себе

наступні

етапи:

формулювання

педагогом

для

учнів,

студентів/слухачів дистантної групи завдання або проблеми з невідомим рішенням;
надання

необхідного

інформаційного

середовища

або

відомостей,

що

розташовуються в освітньому полі проблеми; часткове рішення завдання кожним
учнем, студентом/ слухачем, повідомлення результатів педагогові і (або) всім учням,
студентам/слухачам; колективне обговорення особистих освітніх результатів учнів,
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студентів/слухачів; допомога вчителя в добудові учнями, студентами/слухачами їх
освітніх продуктів до формалізованого, зрозумілого і сприйманого іншими учнями,
студентами/ слухачами виду; включення педагогом в створений освітній простір
культурно-історичних аналогів освітньої продукції учнів, студентів/слухачів;
зіставлення і (або) перевизначення початкових позицій, думок, результатів навчання
за допомогою електронної пошти; колективна дискусія в режимі телеконференції.
2.

Створення

належного

морально-психологічного

супроводу

управлінської діяльності фахівців з менеджменту освіти в освітніх закладах і
установах, доброзичливих стосунків між учасниками навчальновиховного процесу,
вивчення основ знань з конфліктології та впровадження цих знань у практику.
Таким чином, перспективи розвитку професійної освіти з підготовки фахівців з
менеджменту освіти вбачаємо у реформуванні системи підготовки й перепідготовки
педагогічних та управлінських кадрів в освітньому секторі, забезпечення високих
соціальних стандартів для працівників освітньої сфери, в контексті чого актуальним
стає професійний розвиток через запровадження нових програм підготовки
адміністраторів з питань менеджменту; спрямуванні на системне заохочення
наукової і професійної активності викладачів, їх академічної мобільності; побудові
академічного

середовища

з

системою

формалізованих

і неформалізованих

цінностей і культури, орієнтованих на якісно іншу професійну групу у вищій школі;
реорганізації системи управління, фінансування і менеджменту освіти шляхом
децентралізації, дерегуляції, запровадження інституційної, академічної і фінансової
автономії навчальних закладів, дотримання принципу відповідальності навчальних
закладів за результати освітньої і виховної діяльності; перехід від адміністративно
розпорядчого

управління

навчальними

закладами

до

системи

освітнього

менеджменту через запровадження школоцентричного менеджменту, перенесення
«центру ваги» в процесі ухвалення рішень на операційний рівень; запровадження
комплексу постійних інформаційно-роз’яснювальних та правових консультацій для
захисту автономних прав ЗВО; запровадження багатоканального фінансування
освіти через розробку механізмів стимулювання бізнесу, роботодавців, фізичних і
юридичних осіб до участі в розвитку системи освіти, зміцненні матеріально--
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технічної бази навчальних закладів; створення незалежних установ оцінювання і
забезпечення якості вищої освіти.
Доцільно, на нашу думку, визначити такі напрями співробітництва України та
центральноєвропейських країн:
– імплементація моніторингу та європейських стандартів якості вищої освіти;
– залучення провідних вчених і практиків центральноєвропейських країн з
проблем

менеджменту освіти і освітнього лідерства у процесі модернізації

навчальних планів та програм підготовки фахівців з менеджменту освіти;
– запровадження інноваційних форм і методів професійної підготовки;
– залучення українських студентів до навчання в магістратурі або докторантурі
ЗВО центральноєвропейських країн;
– обмін досвідом між науково-педагогічними працівниками та студентами в
процесі міжнародного співробітництва (участь у конференціях, стажуваннях,
обмінах, проектах тощо) (Заскалєта, 2015).
Результатом ефективного впровадження прогресивних ідей щодо професійної
підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвроейських країнах може
бути:
– запровадження
менеджменту

нових

програм

підготовки

адміністраторів

з

питань

освіти і лідерства в педагогічних ЗВО, розробка нових вимог і

стандартів професійного удосконалення фахівців з менеджменту освіти

у

відповідності до соціально-економічних умов та змін;
– модернізація академічного середовища з системою формалізованих і
неформалізованих цінностей і культури, оновлення змісту навчальних планів;
– створення незалежних установ оцінювання і забезпечення якості вищої освіти,
делегування їм частини повноважень Національного агентства з забезпечення якості
вищої освіти.
Отже, професійна підготовка фахівців з менеджменту

в Україні

повинна

здійснюватися на основі цілісної системи законодавчого регулювання й підтримки
навчання та професійного розвитку; забезпечення якісного навчання, продукування
нових знань, упровадження інноваційних підходів до підготовки фахівців з
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менеджменту освіти, її зближення з економікою та іншими сферами життєдіяльності
суспільства, фінансової підтримки освітніх закладів, що займаються навчанням і
розвитком персоналу через державні дотації, податкові пільги тощо, підготовка
педагогічного персоналу для роботи з дорослими та ін.,
диверсифікації освіти, що виявлятиметься в оновленні методології, методики та
технології опанування знань й сприйняття суспільних цінностей, а також в
удосконаленні системи контролю за їх засвоєнням, що відображатиметься в
інноваційних схемах освітнього процесу, до складу яких включатимуться
різноманітні комп’ютерні навчальні та контролюючі програми, нові педагогічні
прийоми, зокрема й менеджерського впливу.
Окрім цього повинна бути зорієнтованість
збагачення людського

капіталу з урахуванням

на особистість, на розвиток і
того, що - освіта і професійна

підготовка формують методологічну культуру як окремої особистості, так і
суспільства в цілому, тобто визначають можливість такого мислення, що
фокусується на вчасному розпізнаванні проблеми, знаходженні підходів та шляхів її
вирішення. Підкреслимо, що, освіта і професійна підготовка визначає соціодинаміку,
яка проявляється у демографічних процесах, суспільній актуалізації тих чи інших
цінностей, тенденціях суспільного розвитку.
Постійний розвиток знань повинен не розширювати загальну ерудицію
громадян, а покращувати якість професійних спроможностей, нарощувати
прикладний інтелектуальний потенціал особистості, а модернізована система освіти і
професійної підготовки повинна забезпечити доступ широким верствам населення
до отримання другої, третьої додаткової освіти, змістовного підвищення кваліфікації,
задоволення потреб у самоосвіті.
ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО РОЗДІЛУ
Аналіз освітніх пропозицій 14 закладів вищої освіти України показав, що
підготовка фахівців з менеджменту освіти в Україні здійснюється в рамках другого
(магістерського) рівня; на третьому (докторському) рівні підготовка відбувається за
освітньо-науковими програмами спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (за

425

спеціалізаціями) та економічним напрямом (спеціальність 073 «Менеджмент»). Не
виявлено освітніх програм з підготовки фахівців з менеджменту освіти на першому
(бакалаврському) рівні.
Підготовка фахівців з менеджменту освіти у вітчизняних ЗВО спрямована на
формування

інтегральної компетентності як

здатності вирішувати

складні

управлінські та педагогічні комплексні завдання. Зростає значення формування
загальних компетентностей, спрямованих на здатність усвідомлювати цінності
громадянського (демократичного) суспільства, необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини й громадянина в Україні; здатності
зберігати та примножувати морально-етичні, культурні, наукові цінності, здатності
до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, застосовувати знання у практичних
ситуаціях тощо.
Основоположними ідеями підготовки фахівців з менеджменту освіти є ідеї
гуманістичної освіти, що відображають визнання особистих прав суб’єктів освіти,
зорієнтованих на персоніфікацію їх взаємовідносин і взаємодію на основі взаємної
відповідальності за моделювання освітнього контенту; ідеї суб’єктивного сприйняття
часу життя і суб’єктності свідомості; ідея відкритості освіти і різноманіття форм,
засобів і сфер діяльності для втілення гуманістичних принципів в освітньому
середовищі, ідеї синергізму та конструктивізму; ідеї соціального менеджменту.
Визначальною умовою ефективності освітніх програм є впровадження
інновацій, що забезпечать усвідомленість здобувачами освіти трансформаційного
суспільства та ролі менеджменту освіти в освітніх системах, розвиток у них
лідерського

потенціалу

на

основі моделювання

перспективи

застосування

професійних знань на європейському та міжнародному ринку праці, підтримку
академічної мобільності, сприяння підприємництву, створення науково-інноваційних
лабораторій, сучасної моделі управління на основі підвищення статусу лідерства і
делегування повноважень з розширення прав і можливостей людини.
З урахуванням прогресивних і конструктивних ідей зарубіжного досвіду
розроблено міждисциплінарну освітню програму, концептуальними засадами якої
стали актуалізація підготовки фахівця з підвищеним творчим потенціалом,
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забезпечення

інтердисциплінарності

(посилення

уваги

до

фундаментальної

підготовки на основі взаємозв’язку гуманітарних, економічних і управлінських
знань), застосування теорій сучасної дидактики вищої школи, що стимулюють
здатність здобувача освіти до продукування принципового різноманіття рішень і
навичок їх відповідного відбору у ході діалогу, рефлексії, взаємодії, комунікацій
тощо. Обґрунтовано положення щодо поєднання творчої активності та інноваційної
професійної діяльності фахівця з менеджменту освіти на основі моральних
принципів і принципів індивідуалізації та соціокультурної зумовленості.
Визначено стратегічні напрями підготовки фахівців з менеджменту освіти в
умовах інтеграції України у світовий освітній простір:
1. Реформування системи підготовки й перепідготовки педагогічних та
управлінських кадрів в освітньому секторі на основі високих соціальних стандартів,
що відповідають європейському рівню.
2. Системне заохочення наукової і професійної активності викладачів, їх
академічної мобільності (міжнародної і внутрішньої).
3. Децентралізація, запровадження інституційної, академічної і фінансової
автономії закладів освіти, залучення громадських, батьківських і наглядових рад до
функцій

контролю

за

дотриманням

запланованого

розвитку,

надання

їм

повноваження ініціювати відкликання керівництва закладу освіти; законодавче
визначення межі компетенцій закладів освіти.
4. Створення незалежних установ оцінювання і забезпечення якості вищої
освіти, делегування їм частини повноважень Національного агентства з забезпечення
якості вищої освіти, сприяння міжнародній акредитації освітніх програм українських
ЗВО. Запропоновано шляхи модернізації системи підготовки фахівців з менеджменту
освіти в Україні на трьох рівнях: макрорівень (національний (державний) рівень;
мезорівень (регіональний рівень, рівень ОТГ); мікрорівень (рівень ЗВО та рівень
освітніх установ різного типу.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладені в таких публікаціях
автора: Товканець, 2017c; Товканець, 2017h; Товканець, 2019a; Товканець, 2019с;
Товканець, 2019i; Товканець, 2020a.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Здійснене дослідження дає підстави для таких висновків.
1. Бібліографічний аналіз наукових і науково-методичних праць вітчизняних і
зарубіжних дослідників здійснювався за напрямами: філософсько-педагогічні засади
становлення і розвитку менеджменту освіти і систем професійної підготовки
фахівців з менеджменту освіти на різних історичних етапах; освітні системи
центральноєвропейських країн й управління освітою на національних, регіональних і
місцевих рівнях; удосконалення професійної компетентності майбутніх керівників
освітніх установ та вивчення системи контролю і оцінювання педагогічної діяльності
як аспекту менеджерської діяльності в освіті; освітнє лідерство і розподілене
керівництво як концепція менеджменту освіти.
Доведено, що підготовка ефективних управлінців, фахівців з менеджменту
освіти розглядалася як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Особливу
увагу науковці приділяють філософсько-педагогічним і культурологічним засадам
становлення і розвитку систем підготовки фахівців з менеджменту освіти у ХХ–на
початку ХХІ ст. У літературних і документальних джерелах центральноєвропейських країн (Болгарії, Словаччині, Словенії, Чехії) переважно окреслено
тенденції підготовки управлінських кадрів для систем освіти, схарактеризовано
моделі і технології підготовки фахівців з менеджменту освіти та педагогічні умови її
модернізації.
На основі результатів бібліографічного аналізу: 1) виявлено стратегічні напрями
підготовки фахівців з менеджменту освіти в умовах реформування освітньої галузі
(модернізація; використання інноваційних методів у професійній підготовці;
орієнтація на науково-дослідну роботу, формування навичок саморегуляції та
розвиток лідерства як умов успішної організаційної і управлінської діяльності та
менеджменту освіти як концепції управління; 2) проаналізовано умови формування
дослідницької, управлінської, комунікативної компетентностей та професійного
саморозвитку фахівців з менеджменту освіти; 3) з’ясовано стратегічні завдання
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впровадження менеджерських підходів в управлінні освітою в центральноєвропейських країнах (Чехія, Словаччина, Болгарія, Словенія).
2. В умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів освітня політика
європейських країн спрямована на гармонізацію систем освіти, формування
перспектив розвитку національних систем освіти. Подібність систем освіти
виявляється передусім у визнанні загальнофілософських принципів освіти,
ліберальної ідеології, основу якої становлять загальні цінності, визнанні прав
людини, зокрема права на освіту і рівного доступу до освіти, а також у
формулюванні стратегічних цілей. Аналіз законодавчих і нормативно-правових
актів, покладених в основу координаційної політики в галузі освіти європейських
країн, дозволив виокремити три основні групи стратегічних цілей, властивих
європейським освітнім системам: цілі якості / ефективності, цілі справедливості та
управлінські цілі.
Доведено, що моделі систем освіти у центральноєвропейських країнах
базуються на принципах рівності освітніх можливостей. Водночас

європейська

освітня політика загалом має певні проблеми, зокрема: необхідність оптимізації
функцій управління і розподілу повноважень; розвиток ресурсів управління і
розвиток освіти; моніторинг освіти та його громадська підзвітність. Формування
стратегії європейської освітньої політики відбувається за певним циклом: створення
загальної концепції, попередній аналіз сучасного стану системи, постановка цілей,
визначення комплексу методик, відбір засобів, практична реалізація.
У проектуванні національних систем освіти центральноєвропейських країн
особливе місце посідає система професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти,

що

здійснюється

системного,культурологічного,

на

засадах

гуманізму,

випереджувального,

професійно-діяльнісного,

компетентнісного,

особистісноорієнтованого підходів, спрямованих на формування критичного
мислення інавичок, необхідних для реалізації їхнього потенціалу, кар’єрного
зростання, а також з урахуванням динаміки змін на національних і міжнародних
ринках праці, галузевих і регіональних стратегій розвитку.
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На ефективність підготовки фахівців з менеджменту освіти впливають процеси
євроінтеграції

та інтернаціоналізації, що зумовлюються стратегіями соціально-

економічного розвитку держав (довгострокові політичні, культурні, академічні цілі)
та окремих індивідів (розширення людських можливостей) і забезпечують
конкурентоздатність освітньої галузі й зростання людського потенціалу.
3. Структура професійного профілю фахівця з менеджменту освіти у
центральноєвропейських країнах охоплює

особистісні (людяність,

емоційна

стійкість, стресостійкість, дисциплінованість, духовність, порядність, чесність,
повага до людини, оптимізм) і професійні (підприємливість, конкурентоздатність,
лідерство, організаторські здібності до вирішення освітніх проблем) якості та
компетенції фахівця з менеджменту освіти (управлінські, міжособистісної взаємодії,
забезпечення мотиваційного освітнього середовища, навички прийняття рішень,
здатність управляти змінами, прогностичність).
Професійна підготовка фахівця з менеджменту освіти має спрямовуватися на
забезпечення формування його особистісних якостей. До них віднесено педагогічний
гуманізм, педагогічна толерантність, що виявляється у повазі й довірі до усіх
суб’єктів освітнього процесу, прийнятті їх цілей, запитів, інтересів, упевненості в їх
здібностях і можливостях. Вагоме значення мають також емпатійне розуміння
аудиторії, що передбачає шанобливе ставлення до неї, сприйняття внутрішнього
світу колег, підопічних, підлеглих, намагання зрозуміти мотиви поведінки,
внутрішній стан. Винятково важливими є прагнення до співпраці –установка на
довірливе відкрите спілкування із суб’єктами освітнього процесу, забезпечення їм
ролі активного діяча, «співавтора» освітнього процесу, які беруть активну участь у
виборі й реалізації визначених цілей, аналізі досягнутих результатів; здатність до
творчого самовираження, відкритість у вираженні своїх почуттів і емоцій, тобто бути
особистістю із власною думкою, емоціями, почуттями.
Соціально-економічною передумовою ефективної підготовки фахівців з
менеджменту освіти є вироблення системи мотивів і стимулів до здійснення науководослідної, стратегічної та операційної діяльності, що в подальшому будуть
втілюватись у професійній діяльності в закладах освіти, спрямованій на інноваційний
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розвиток економіки країни, на продуктивну та взаємовигідну співпрацю між
державою, бізнесом та освітніми установами.
4. Схарактеризовано компоненти систем підготовки фахівців: мета як
теоретична модель майбутнього результату, проектування бажаного освітнього
середовища; соціальна місія освіти як спрямування професійної підготовки на
нарощування інтелектуального та культурного потенціалу нації, на формування
нової і збереження традиційної системи цінностей, на зміну менталітету особистості і
суспільства, пристосування їх до нових умов життєдіяльності; принципи модернізації
професійної підготовки як основні вихідні положення системи підготовки фахівців з
менеджменту освіти та особливості модернізаційної політики в професійній освіті
центральноєвропейських країн, що впливають на формування освітніх траєкторій;
типи навчальних закладів, а також освітні рівні як завершені етапи навчання на
основі освітніх програм, спрямованих на формування сукупності компетентностей
відповідно до стандартів освіти та певного рівня Національної рамки кваліфікацій;
контроль і оцінювання забезпечення якості вищої освіти як виявлення, вимірювання і
оцінювання результатів освітньої діяльності різних типів освітніх установ та
результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти; як процедура
встановлення стандартів (планових показників, нормативів тощо); стратегії розвитку
й управління системами професійної підготовки як моделі узагальнення дій,
необхідних для досягнення визначених цілей шляхом координування і розподілу
ресурсів.
Виявлено подібні підходи і національні особливості систем професійної
підготовки фахівців з менеджменту освіти у центральноєвропейських країнах. До
подібних підходів віднесено орієнтацію на формування професійної компетентності;
модернізацію освітніх програм відповідно до потреб ринку праці, розвиток
компетенцій, необхідних для життя в демократичному суспільстві; відповідальність
за сучасне і майбутнє нації і людства загалом; рівний доступ до системи освіти,
автономія, партнерство, розвиток мережі університетів і вищих шкіл, які здійснюють
підготовку

на

рівні

бакалаврату,

магістратури

та

докторантури,

система

неформальної освіти та навчання впродовж життя за різними освітніми програмами,
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оцінювання закладів освіти з підготовки фахівців з менеджменту освіти
спеціалізованими

акредитаційними

агенціями

(оцінювання,

акредитація

та

постакредитаційний моніторинг).
Водночас кожна із досліджуваних країн має певні особливості, проаналізовані у
дисертації з урахуванням визначених компонентів. У контексті визначення мети
професійної підготовки фахівців

з

менеджменту освіти особливостями в

центральноєвропейських країнах є врахування проблем розвитку людського
потенціалу на національному та європейському рівнях, створення можливостей
безперервного навчання і постійного особистісного та професійного розвитку;
розвиток лідерства в освіті, формування розуміння соціальної відповідальності,
культурної, етнічної та релігійної терпимості у мультикультурному середовищі.
Справедливість та активна громадянськість, усвідомленість зв’язку між
поведінкою і способом життя людей фахівцем з менеджменту освіти, його готовність
до використання можливостей коригування поведінки персоналу,
спрямування діяльності на узгодження інтересів ринкової економіки, потреб
ділової спільноти, ринку праці та кар’єрних можливостей випускників як
компонентів стабільної конкурентної та інноваційної економіки регіонів визначають
соціальну місію професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти.
До особливостей модернізації професійної підготовки фахівців з менеджменту
освіти віднесено: у Болгарії – конкурентність, відкритість, гнучкість, у Словаччині –
демократизація, децентралізація, гуманізація, альтернативність, мобільність; у
Словенії – забезпечення прав людини, прозорість, студентоорієнтованість, у Чехії –
глобальна

відповідальність,

солідарність,

взаємопов’язаність,

соціальна

справедливість.
Особливості стратегій розвитку професійної підготовки в цих країнах
виявляються по-різному: в одних країнах – в активізації форм оцінювання якості
викладання студентською громадськістю та науково-педагогічних працівників,
розвитку неформальної системи освіти і розширенні можливостей для позитивної
соціальної мобільності, а в інших – у повній академічній автономії університетів і
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вищих професійних шкіл, кафедр або міждисциплінарних освітніх програм,
розширенні вибору навчальних дисциплін, впровадженні освітніх інновацій.
5. Зміст професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти обґрунтовується
з урахуванням структури професійної компетентності, що
відтворюється в єдності її технологічної, професійно-розвивальної та креативної
складових і забезпечується особистісно орієнтованим освітнім процесом та його
адекватним науково-методичним забезпеченням.
Підготовка фахівців з менеджменту освіти є різноаспектною, а освітні програми
– широкого спектру («Освітній менеджмент», «Лідерство і організаційний розвиток»,
«Управління в освіті», «Управління службами і організаціями неформальної освіти»,
«Управління знаннями», «Менеджмент і лідерство в освіті», «Управління і основи
менеджменту», «Інноваційні маркетингові стратегії і брендинг», «Організація і
управління персоналом і системами освіти», «Персональний і організаційний
консалтинг в освіті», «Освітня політика», «Підготовка директорів шкіл і освітніх
установ», «Менеджмент освіти: маркетинг управління», «Менеджмент освіти:
інформаційні технології», «Менеджмент освіти: мотивація і розвиток працівників у
школі», «Менеджмент освіти: тайм-менеджмент» та ін.).
У розробленні освітніх програм підготовки в університетах та вищих школах
центральноєвропейських країн основна увага приділяється їх побудові на основі
компетентнісного підходу з метою формування у здобувачів освіти професійних
компетенцій за всім спектром професійних завдань (застосування інструментів
демократичного врядування у сферах освітнього управління, здатність проводити
бюджетну, фінансову, зокрема податкову, політику з урахуванням процесів
глобалізації та європеїзації, технологій управління людськими ресурсами, вміння
здійснювати професійний освітній і управлінський аналіз та застосовувати його
результати в управлінській діяльності, володіти уміннями прогнозування розвитку
освітньої установи та розроблення відповідних проектів і програм, що уможливлює
усунення суперечностей між вимогами до якості освіти, які висуваються державою,
суспільством, роботодавцем, та очікуваними результатами освітнього процесу).
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6. Концептуальну модель підготовки фахівців з менеджменту освіти в
центральноєвропейських країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
обґрунтовано на основі виявлених подібних ознак та представлено як відкриту
динамічну інтеґраційну систему, яка оцінювалася за сукупністю властивостей, що
включають методологічний (мета, місія, принципи, теорія менеджменту освіти),
практикоорієнтований (національні системи освіти та рівні управління в освіті, типи
освітніх закладів і установ, рівні освіти, компетенції та особистісні якості фахівця)
сегменти і сегмент оцінювання якості освіти та стратегії розвитку (європейські
стандарти забезпечення якості освіти, національна освітня політика і установи
забезпечення якості освіти, «Стратегія сталого розвитку «Європа 2020», національні
стратегії розвитку освіти). Зміст структурних компонентів відображає особливості
систем підготовки фахівців з менеджменту освіти в центральноєвропейських країнах,
що виражається зокрема у спрямуванні на забезпечення національних і регіональних
ринків праці фахівцями з менеджменту освіти та розширення можливостей співпраці
й інформування європейського і міжнародного співтовариства щодо потенціалу
освітніх установ, побудови теорії менеджменту освіти з урахуванням положень
теорій менеджменту, управління і планування П. Друкера, наукового управління Ф.
Тейлора, управління на основі врахування мотивів груп та ідеї інтеграційної єдності
М. Фоллетта, теорії організації Ч. Барнарда, концепції людських стосунків Е. Мейо,
концепції людських потреб А. Маслоу, теорії адміністрування А. Файоля, теорії «Х»,
«Y» Д. Мак-Грегора, управління як мистецтва спілкування Д. Карнегі.
З-поміж компетенцій пріоритетними є управлінські, міжособистісної взаємодії,
забезпечення мотиваційного освітнього середовища, навички прийняття рішень,
здатність

управляти

змінами,

прогностичність,

лідерство,

підприємливість,

організаторські здібності до вирішення освітніх проблем, емоційна стійкість,
стресостійкість, дисциплінованість, духовність, порядність, чесність, повага до
людини, чесність, оптимізм. У стратегії удосконалення підготовки фахівців з
менеджменту освіти виокремлено напрями: створення робочих місць, забезпечення
економічного зростання, якісної освіти, професійної підготовки і навчання впродовж
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життя,

підтримка

педагогічного

персоналу

у

впровадженні

особистісно

орієнтованого і компетентнісного підходів в освітній діяльності.
7. Виявлено прогресивні і конструктивні ідеї зарубіжного досвіду, які за умов
певної модифікації можуть творчо впроваджуватися у вітчизняній системі
підготовки фахівців з менеджменту освіти. Серед них – перехід від адміністративнорозпорядчого управління навчальними закладами до системи менеджменту освіти
через запровадження школоцентричного (schoolbased) менеджменту, перенесення
акценту у процесі ухвалення рішень на операційний рівень (рівень школи);
професійний розвиток фахівців з менеджменту освіти, що здійснюється через
запровадження нових програм підготовки адміністраторів з питань менеджменту і
лідерства в педагогічних ЗВО, що сприятиме реформуванню системи підготовки й
перепідготовки педагогічних та управлінських кадрів в освітньому секторі,
забезпеченню високих соціальних стандартів для працівників освітньої сфери;
спрямування на системне заохочення наукової і професійної активності викладачів,
їхньої академічної мобільності (міжнародної і внутрішньої), розширення практик
творчих відпусток та стажування (зокрема, за кордоном), підтримку вітчизняних
наукових видань з умовою включення їх до провідних наукометричних баз; побудова
академічного середовища з системою формалізованих і неформалізованих цінностей
і культури, орієнтованих на якісно іншу професійну групу у вищій школі; створення
незалежних установ оцінювання і забезпечення якості вищої освіти, делегування їм
частини повноважень Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти,
сприяння міжнародній акредитації освітніх програм з підготовки фахівців з
менеджменту освіти українських ЗВО.
8. На основі проміжних і кінцевих результатів дослідження розроблено
навчально-методичний комплекс, що охоплює навчальні програми з дисциплін
«Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання у вищій школі»,
навчальний посібник «Збірник тестів з курсу «Педагогіка», зміст яких спрямовано на
формування професійних компетенцій здобувачів освіти.
З

урахуванням

прогресивних

і

конструктивних

ідей

досвіду

центральноєвропейських країн розроблено науково-методичні рекомендації щодо
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вдосконалення вітчизняної системи підготовки, перепідготовки й професійного
розвитку фахівців з менеджменту освіти, що спрямовано на удосконалення
професійного розвитку фахівців з менеджменту освіти на макрорівні за трьома
стратегічними напрямами: на загальнодержавному законодавчому рівні, на рівні
«держава – заклад освіти», на рівні «держава – підприємство»; на мікрорівні–
рекомендації для керівництва освітніх установ і організацій, для організаторів
професійного навчання персоналу, для фахівців з менеджменту освіти. Серед них
найбільш важливим є створення цілісної системи законодавчого регулювання й
підтримки навчання та професійного розвитку персоналу; забезпечення якісного
навчання, продукування нових знань, упровадження інноваційних підходів до
підготовки фахівців з менеджменту освіти, її зближення з економікою та іншими
сферами життєдіяльності суспільства, фінансова підтримка освітніх закладів, що
займаються навчанням і розвитком персоналу через державні дотації, податкові
пільги, підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими та ін.
Отримані теоретичні і практичні результати не вичерпують усіх аспектів
завершеного дослідження. Подальшого вивчення потребують національні системи
професійної підготовки фахівців з менеджменту освіти країн – членів Європейського
Союзу, проблеми дидактики вищої школи в умовах цифровізації, дидактичні умови
підготовки фахівців з менеджменту освіти для національних систем освіти дорослих.
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Трактування поняття «Менеджмент освіти»
Менеджмент освітянської сфери - це
•

Антонюк О. (2006)

визначення цілей, завдань освітніх інституцій Менеджмент в освітянській

усіх форм власності;
•

Автор

конституювання

сфері: концептуальні
та

утворення

освітніх засади. Персонал. № 10. С.

інституцій;

58 – 66.

• формування та організацію виконання рішень в
освітній сфері;
• підтримку життєдіяльності освітніх інституцій;
• контроль за функціонуванням і спрямуванням
розвитку освітніх інституцій.
Об’єктом менеджменту освіти є освітня сфера, а
складові частини її це освітні структури, освітня
діяльність та освітня свідомість, які перебувають у
тісному взаємозв’язку з економічною сферою
суспільства,

політичною,

соціальною,

інформаційно-комунікативною, науковою тощо.
Предмет менеджменту

освіти

-

теоретико-

методологічні та практичні фактори побудови,
функціонування

та

управління

освітніми

інституціями на державному, міждержавному,
міжнародному та транснаціональному рівнях.
Менеджмент освіти — це усвідомлена взаємодія

Коломінський Н.Л. (2000)

керівника навчально-виховного закладу з іншими

Психологія менеджменту в

людьми - підлеглими, партнерами, батьками,

освіті (соціально–

співробітниками, дітьми, спрямована на

психологічний аспект):

забезпечення активної і скоординованої участі їх у

[Монографія]. К.: МАУП.

досягненні поставленої мети. менеджмент в освіті - 286 с.
це частина управління, яка є впливом на інших
людей, у процесі й унаслідок якого в них
з’являються або актуалізуються психічні стани,
якості, властивості, що стають психологічним
підґрунтям для їхньої ефективної діяльності,
спрямованої на досягнення поставленої
управлінської мети.
Менеджмент освіти – це

вид управлінської Лєснікова

Ю.В.

(2011)

діяльності, який складається із сукупності методів, Теорія і практика сучасного
засобів та форм впливу на індивідуум т а колективи менеджменту
з метою ефективного функціонування даної галузі

в

освіті.

Черкаси: ЧОІПОПП. С. 13

Менеджмент освіти - це тип діяльності, в основі Мацкевич С.А.Менеджмент
якої лежить таке знання і здібності людини, за в

системе

допомогою яких можливо здійснювати управління, теория

образования:
и

практика

організацію та керівництво освітніми процесами і инновационной подготовки
технологіями.

профессионалов

/

С.А.Мацкевич; науч. ред.
А.Н.Мирошниченко.
Минск

:

–

И.П.Логвинов,

2011. – 260 с. – С. 209)

Продовження додатку А1
Менеджмент

в

системі

освіти

–

це

Буданов

В.Г.,

цілеспрямований, системно організований процес В.А.,

Журавлев
Харитонова

впливів на його структурні компоненти і зв’язки В.А. Управление
між ними, що забезпечує їх цілісність і ефективну образовательным
реалізацію функцій, його оптимальний розвиток

процессом в современных
условиях:

инновации

и

проблемы моделирования //
www.isps.su
2 Бобрышов С.В., Колосова
Н.В.

(1999) Управление

образовательным
процессом как социальная
технология.

Вестник

СевКавГТУ. №1. С.73-78

Менеджмент освіти - це науково-організоване Педагогика (1997): Учебное
управління зі своєрідною ієрархією перший рівень пособие

для

- управління діяльністю педагогічного колективу, педагогических
другий - управління діяльністю учнів

студентов
учебных

заведений. В.А. Сластенин,
И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко,
Е.Н.Шиянов. М.: ШколаПресс. 432 с.
Симонов
В.П.
(1997)
Педагогический
менеджмент: 50 ноу-хау в
области
управления
образовательным
процессом . Учеб. пособие.
М.288 с.

Продовження додатку А1
Менеджмент освіти - комплекс принципів, методів, Беспалько

В.П.

(1989)

організаційних форм і технологічних прийомів Слагаемые педагогической
управління педагогічними системами, спрямований технологии.-

М.:

на підвищення ефективності їх функціонування та Педагогика. 192 с.
розвитку

Педагогический
менеджмент и управление
развитием
(2007)

образования
Коллективная

монография.

Т.М.

Баймолдаев, В.И. Безруков,
И.А. Носков, Н.А. Соловова
Алматы-Самара. 2007. 466 с

Менеджмент освіти – це управління освітнім
процесом,

федеральними,

муніципальними

органами

Кичева И.В.

(2004)

регіональними, Обогащение педагогическо
освіти,

а

також й терминологии в 90-е

внутрішньо шкільного управління .

годы XX века.Пятигорск.С
322 - 326 .

Комплекс принципів, методів, організаційних норм

Коджаспирова Г.М. (2005).

і технологічних прийомів управлення освітнім Педагогический словарь.
процесом,

спрямований на

підвищення

його

Москва.

ефективності.
Менеджмент педагогічний - комплекс принципів,

Воронин А.С. (2006)
методів, організаційних норм і технологічних Словарь терминов по
прийомів
управління
освітнім
процесом, общей и социальной
педагогике. Екатеринбург:
спрямований на підвищення його ефективності
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 135

Продовження додатку А1
Освітній менеджмент - це управління процесом Decker
навчання

в

різних

особистісному,
культурному

аспектах:

індивідуально-

виробничому,
та

організаційному;

F.

(1995)

Bildungsmanagement

für

соціальному, eine neue Praxis. München,
це

вид

управління, комунікативний процес, який реагує на
соціальні потреби і потреби індивіда, організації та
підприємства, формує ефективну галузь освітніх
послуг, ринково орієнтовану, здатну до вирішення
нестандартних ситуацій.

Менеджер освіти - окрема особистість, що входить Roncelli Vaupot Silva. Z
в цю групу: будь-яка людина, який виконує zakoni
управлінські функції в навчальних закладах

naloge,

opredeljeni

vloga,

odgovornosti

imenovanje

ravnateljev

in
v

državah Evropske unije in
Slovenije – izhodišˇce za
izobraževanje
URL:

ravnateljev?
http://www.fm-

kp.si/en/zalozba/ISBN/9616268-64-3/215-228.pdf

Менеджмент загальноосвітнього навчального
закладу – це діяльність з управління навчального
закладу, здійснення моніторингу та маркетингу
освітніх послуг, керівництво педагогічним,
учнівським
колективами
й
допоміжним
персоналом закладу відповідно до його мети,
освітнього іміджу й соціально значущих
педагогічних вимог.

Маторін Є. Про базовий
компонент

професійної

компетентності менеджера
освіти

URL:

http://ddpu.

drohobych.net/pedagogics/arh
iv/29_ch3_2014/12.pdf

Продовження додатку А1
Менеджмент в освіті є складовою загального Енциклопедія
менеджменту

за

професійною

ознакою

освіти

/

і Академія пед. наук України

характеризується впливом суб’єкта управління ; голов. ред. В. Г. Кре- мень.
(керівник закладу чи установи освіти) на об’єкт – К. : Юрінком Інтер, 2008
управління (навчально-виховний та управлінський
процеси, які здійснюються в закладах (установах)
освіти,

що перебувають у стані постійного

розвитку), у результаті якого відбувається якісна
зміна об’єкта управління і підвищується рівень
його конкурентоспроможності на ринку освітніх
послуг.
Менеджмент в освіті має багато завдань, рівнів, Жигірь В. Провідні функції
напрямів і можливостей розгортання діяльності менеджера освіти як основа
задля досягнення основної мети – забезпечення формування

його

умов всебічного розвитку й

професійної компетентності

якісного навчання кожного члена суспільства.

провідні функції менеджера
освіти

як

основа

формування

його

професійної компетентності
/ В. Жигірь //

Молодь і

ринок. – 2011. - № 2 (73. –
С. 27 – 33.
Менеджмент в освіті

- це комплекс принципів,

Крижко В.В. Теорія та

методів, організаційних форм та технологічних практика менеджменту в
прийомів

управління

освітнім

процесом, освіті / В.В. Крижко. –

спрямований на підвищення його ефективності

Запоріжжя: Просвіта, 2003.
– 272 с

Продовження додатку А1
Менеджмент освіти -

це теорія та практика За

В. Гамаюновим

управління освітою в ринкових умовах, об’єкти Гамаюнов

В.

якого – освітні галузі й регіональні системи, освітні управління

Державне
освітою:

округи, а предмет – протиріччя, закономірності, регіональний аспект. –
відносини

процесу

закладами

та

управління

системою

навчальними [Електронний

органів

ресурс]

/

державного В. Гамаюнов // Відкритий

управління цією галуззю, а також умови, що урок. 2008. URL:
забезпечують розвиток освіти, життєздатність й http://osvita.ua/school/manag
еволюцію освітніх систем.

e/1723

Освітній менеджмент визначено як теорію та Губа

А.В.

Теоретико-

практику управління освітніми системами з метою методичні

засади

забезпечення кінцевого результату (становлення, формування управлінської
саморозвиток особистості) на підставі розвитку культури

вчителя

науково-педагогічного потенціалу, високої якості майбутнього

–

менеджера

освітнього процесу на шляху перетворення системи освіти: автореф.
від традиційного управління до саморганізації.

дис.

…

доктора

педагогічних наук: спец.
13.00.04 “Теорія і методика
професійної

освіти”

Луганськ, 2010. – 46 с.
Менеджмент освітянської сфери передбачає: - Антонюк О. Менеджмент в
визначення цілей, завдань освітніх інституцій усіх освітянській

сфері:

форм власності; - конституювання та утворення концептуальні
освітніх інституцій;

засади.

–

[Електронний ресурс] / О.

- формування та організацію виконання рішень в Антонюк // Персонал. –
освітній

сфері;

-

підтримку

життєдіяльності 2006.

–

№10.

освітніх інституцій; - контроль за функціонуванням http://personal.in.ua/article.ph
і спрямуванням розвитку освітніх інституцій.

p?ida=381

Продовження додатку А1
Освітній менеджмент це модифікація загального Дороболюк Т.Б. Педагогика
поняття «виробничий менеджмент»у
застосуванні

до

особливостей

и

та

образовательный

специфіки менеджмент – две стороны

освітнього процесу.

одной

“медали”

обеспечения

качества

образования
http://totem.edu.ru/
index.php?option=com_conte
nt&task=view&id
=183&Itemid=28.
Менеджмент в освіті – усвідомлена взаємодія Коломінський
керівника

з

іншими

людьми:

Н.Л.

підлеглими, Психологія менеджменту в

партнерами, своїми керівниками, учнями, батьками освіті.

/

та іншими, яка спрямована на забезпечення їхньої Н.Л. Коломинський. – К.:
активної скоординованої участі в досягненні МАУП, 2000. – 286 с.
наміченої мети
Функції

менеджера

освіти:

«планування Ковалёв А.Г. Функции

(розроблення і прийняття плану і комплексу руководителя / А.Г. Ковалё
відповідних

рішень);

організація

як

процесс в. – М.: Наука, 1991. – 197 с.

(оформлення рішення організаційно; створення
мережі відносин, які забезпечують цілісність
системи управління, стабільність її компонентів,
доцільність координації і субординації між ними);
контроль (діяльність зі спостереження та перевірки
відповідності процесу функціонування об’єкта
прийнятим рішенням тощо)».

Продовження додатку А1
Освітній менеджмент - це регулювання розвитку
ринку освітніх послуг (із застосуванням підходів
гнучкого,
економічного,
підприємницького,
соціального та освітнього управління), покликаний
забезпечувати
ефективність
виробництва
освітнього
продукту
(освітньої
послуги),
попереджати ризики й оперативно реагувати на
зміни відповідно до поточних суспільних потреб,
кон’юнктури регіонального ринку, а також
стратегічних факторів розвитку країни та її регіонів
у контексті вимог інноваційності економіки знань.

Пасєка С. Р. Трансформація
освітнього менеджменту на
етапі інноваційних змін /
С.Р. Пасєка // Фінансовий
простір № 4 (12) 2013
фінансовий простір № 4
(12) 2013. – С. 217 – 221.

Освітній менеджмент – це
вид соціального
менеджменту,
спрямований
на
управління
соціальними організаціями за допомогою знань і
створення в них освітнього простору, під яким
розуміється
певним
чином
організоване
середовище з заданим і по можливості
забезпеченим змістом і відповідною професійнопедагогічної культурою, що дозволяє за допомогою
технологій і укладу життя (як елементів
педагогічного процесу) вирішити протиріччя між
потребами й інтересами суб’єктів освітнього
процесу

Герасимов Г. И.
Интеграция как сущность и
форма организации совреме
нного образовательного про
цесса // Теория и практика
преподавания предметов
гуманитарного цикла на
гуманитарной основе. –
Ростов‐на‐Дону, 1993.

Освітній менеджмент - це таке управління
корпоративною
освітою,
метою якого є
забезпечення
становлення
«навчальною
організації», що сприяє розвитку освітньої
активності людини протягом усього життя і
створення такої системи безперервного навчання,
при якій кожна людина змогла б отримати
необхідні йому знання саме в потрібний момент, а
не на майбутнє, - освіта «впродовж життя».

Проблемы многоуровневой
подготовки в области образ
овательного меджмента : ма
териалы
третьей
международ.
науч.‐
практич. конф. / авт.‐сост.
и ред. Р. М. Шерайзина,
О.
С. Орлов.
–
Великий Новгород : Новгор
одский государственный
университет
м. Ярослава Мудрого, 2008.

Освітній
менеджмент
це
цілісний
багатоаспектний феномен, що дає можливість
розглядаютати його: як комунікативний процес, що
вирішшує завдання розвитку співробітників і самої
організації, а також формування ефективної
ринково орієнтованої галузі освітніх послуг; як
функцію, пов’язану з виконанням певних дій: з
плануванням,
організацією,
мотивацією
і
контролем за розвитком освітніх систем і освітніх
процесів; як науку управління, що має свій
специфічний предмет, методологію, методи та
підходи до вирішення проблем управління
засобими освіти; як мистецтво управління, що
вимагає від людей, які вирішують управлінські
завдання
в
складних
малопередбачуваних
ситуаціях, майстерності застосування наукових
знань та використання передового досвіду; як
професійно управлінські організаії і суб’єкти
управління з використанням освітніх ресурсів; як
апарат управління, що надає організації цілісність і
дозволяє встановлювати зв’язки, координувати і
розвивати діяльність її суб’єктів для ефективного
досягнення поставлених цілей.

Освітній менеджмент має міждисциплінарний
характер, який визначається двома складовими:
педагогічною і економічною. Педагогічна складова
пов’язана зі змістом і способами ведéння
освітнього процесу, з трансляцією і формуванням
колективного
та
індивідуального
знання.
Економічна складова пов’язана з економічно
доцільним, раціональним управлінням даним
процесом, його організацією, маркетингом і
позиціонуванням на ринку освітніх послуг

Продовження додатку А1
. Петряков
П. А
Образовательный
менеджмент как объект
междисциплинарных
исследований
http://obrazovanie21.narod.ru/
Files/2013-3_117-122.pdf
Человек и образование № 3
(36) 2013 С. 117 – 122.

Разумов О. С.Системные
знания:
методология,

концепция,
практика

Издательство: Финансы и
статистика, 2006. 147с.

Продовження додатку А1
Освітній менеджмент – це комплекс принципів, Юшкова

К.В.

методів, організаційних форм і технологічних Образовательный
прийомів

управління

освітніми

системами, менеджмент

спрямований на підвищення ефективності цих http://www.kgau.ru/new/all/k
систем

onferenc/konferenc/2013/g7.p
df

Сучасний менеджмент - це специфічний вид Друкер П. Drucker P.P.
управлінської діяльності, орієнтованої на людину, Management

Tasks,

що має на меті зробити людей здатними до спільної Resonsibilities, Practices. L.,
дії, надати їх зусиллям ефективність і згладити 1974.
властиві їм слабкості, бо людська здатність робити
внесок у суспільство настільки ж залежить від
ефективності управління підприємством, як і від
власних зусиль і віддачі людей

Джерело: систематизовано автором

ДОДАТОК А 2
Таблиця 1.4
ГРАНТОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ЦІЛІ
«ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ» В ЧЕХІЇ

Тематичний напрям

Ціль

Заявник

Стратегічне управління
НДДКР на національному
рівні

Спеціальна ціль 4

Підтримка відмінних
дослідницьких команд

Спеціальна ціль 1

Органи державного
управління та
самоврядування,
підпорядковані або їх
організації
Науково-дослідні організації
в рамках державної допомоги
у сфері НДДКР

Спільна робота

Спеціальна ціль 1

Дослідницькі
інфраструктури, центри
досконалості та відмінні
дослідницькі групи

Спеціальна ціль 1

Науково-дослідні організації
в рамках державної допомоги
у сфері НДДКР
Науково-дослідні організації
в рамках державної допомоги
у сфері НДДКР

Фінансування на
тематичний напрям

1 100 000 000 чеських крон

4 900 000 000 чеських крон

Продовження додатку А 2
2 100 000 000 чеських крон

Поетапні проекти

Спеціальна ціль 1

науково-дослідні організації в
рамках державної допомоги
у сфері НДДКР

Науково-освітня
інфраструктура - будівництво
та модернізація

Спеціальна ціль 3

Науково-дослідні організації
в рамках державної допомоги
у сфері НДДКР

3 500 000 000 крон

Проекти на етапі
попереднього застосування

Спеціальна ціль 2

Науково-дослідницькі
організації в рамках
державної допомоги для
НДДКР та інших
дослідницьких структур

1 350 000 000 чеських крон

Довгострокова міжгалузева
співпраця

Спеціальна ціль 2

Науково-дослідницькі
організації в рамках
державної допомоги для
НДДКР та інших
дослідницьких структур

Впровадження стратегії RIS3
на регіональному рівні –
Smart Accelerator

Спеціальна ціль 4

Розробка науковоорієнтованих навчальних
програм науково-дослідної

Специфічна мета 5

Розвиток потенціалу трансферу технологій

Спеціальна ціль 5

Міжнародна мобільність -

Спеціальна ціль 5

Територіальний орган
місцевого самоврядування,
центральний орган державної
влади, інші структури, які
беруть участь у управлінні та
впровадженні РІС 3
Організації в рамках
державної допомоги у сфері
НДДКР
Дослідницька організація в
рамках державної допомоги
для НДДКР
VO / VŠ, співфінансування:
1) від MSCA COFUND для
заходів 2) та 3) з чеського VO
/ VŠ. В рамках проектів
співпраця з бізнесом та
підтримка жінок у
дослідженнях стануть
бонусами.

Продовження додатку А 2
650 000 000 чеських крон

430 000 000 чеських крон

450 000 000 чеських крон

300 000 000 чеських крон

Джерело: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: 2014-2020 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

ДОДАТОК А3
Таблиця 1.5
АСИГНУВАННЯ НА ПОЛІТИКУ ЗБЛИЖЕННЯ НА 2021-2027 РОКИ
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Назва країни

Код ISO
3166-1
європейських
країн

Асигнування на політику
Асигнування на
зближення на 2021-2027
політику зближення на
2021-2027 роки
роки (з урахуванням цін 2018
(з урахуванням інфляції)
року)
2 443 732 247
2 754 198 305

Бельгія

BE

Болгарія

BG

8 929 511 492

10 081 635 710

Чеська Республіка

СZ

17 848 116 938

20 115 646 252

Данія

DK

573 517 899

646 380 972

Німеччина

DE

15 688 212 843

17 681 335 291

Естонія

EE

2 914 906 456

3 285 233 245

Ірландія

IE

1 087 980 532

1 226 203 951

Греція

EL

19 239 335 692

21 696 841 512

Іспанія

ES

34 004 950 482

38 325 138 562

Франція

FR

16 022 440 880

18 058 025 615

Хорватія

HR

8 767 737 011

9 888 093 817

Італія

IT

38 564 071 866

43 463 477 430

Кіпр

СY

877 368 784

988 834 854

Латвія

LV

4 262 268 627

4 812 229 539

Литва

LT

5 642 442 504

6 359 291 448

Люксембург

LU

64 879 682

73 122 377

Угорщина

HU

17 933 628 471

20 247 570 927

Продовження додатку А 3
Мальта

MT

596 961 418

672 802 893

Нідерданди

HL

1 441 843 260

1 625 023 473

Австрія

AT

1 279 708 248

1 442 289 880

Польща

PL

64 396 905 118

72 724 130 923

Португалія

PT

21 171 877 482

23 861 676 803

Румунія

RO

27 203 590 880

30 765 592 532

Словенія

SL

3 073 103 392

3 463 528 447

Словаччина

SK

11 779 580 537

13 304 565 383

ФІнляндія

FI

1 604 638 379

1 808 501 037

Швеція

SE

2 141 077 508

2 413 092 535

Джерело: EU budget: Regional Development and Cohesion Policy beyond 2020,
Strasbourg, 29 May 2018 URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm

ДОДАТОК Б 1

Навчання впродовж життя

Вища школа
(докторські освітні програми)

Коледжі

Вища школа
(університети і спеціалізовані вищі школи)

Гімназія

Середня професійна
освіта

Основна школа

Початкова школа

Дошкільна освіта

Джерело: опрацювання автора за: Bulgaria. Structure of Educational System

ДОДАТОК Б 2
Навчання впродовж життя

Вища школа
(докторські освітні програми)

Вища школа

(восьмирічна)

(чотирирічна)

Основна школа 2 ступеня

Основна школа І ступеня

Дошкільна освіта (Materske skoly)

РИС. 2.2. СТРУКТУРА ОСВІТИ В СЛОВАЧЧИНІ
Джерело: опрацювання автора за: Slovakia. Structure of Educational System

(1-4 роки)

Гімназія

Середні професійні
училища

Гімназія

Середня професійна
школа

(бакалаврські і магістерські освітні
програми)

ДОДАТОК Б 3
Навчання впродовж життя

Вища освіта
3 ступінь -докторські освітні програми
(програми післядипломної підготовки)
Вища освіта
2 ступінь: магістерські освітні програми
(програми післядипломної підготовки)
Вища освіта
1 ступінь: освітні програми вищих професійних шкіл,
програми навчання в університеті
(програми навчання студентів)
Середня освітв
1. Загальна середня освіта (школи і гімназії)
2. Професійно-технічна освіта (початкова професійна освіта, середня
професійна освіта, професійно-технічна освіта)
Основна школа ІІІ ступеня
Основна школа ІІ ступеня

Основна школа І ступеня

Дошкільна освіта

РИС. 2.3.СТРУКТУРА ОСВІТИ В СЛОВЕНІЇ
Джерело: опрацювання автора за: Slovenia. Structure of Educational System.

ДОДАТОК Б 4
Навчання впродовж життя

Вища школа (докторські освітні програми)

Вища школа (магістерські освітні програми)

Вища школа
Консерваторія

Середня професійна
школа

технічна школа

Середня професійно-

(бакалаврські освітні програми)
Вища професійна школа
Гімназія
(чотирирічна)

Гімназія
(восьмирічна)

Основна школа 2 ступеня

Основна школа І ступеня

Дошкільна освіта (Materske skoly)

РИС. 2.4. СТРУКТУРА ОСВІТИ ЧЕХІЇ
Джерело: опрацювання автора за: Czech Republic.. Structure of Educational System

ДОДАТОК В 1
Таблиця 3.1
ТИПОЛОГІЯ МОДЕЛЕЙ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ
(за Gary K. Clabaugh & Edward G. Rozycki, 1990)
Ідея, імідж,
модель
Роль, елемент

Директор
Вчитель

Учень

Основа для
прийняття
рішення
Успіх
Порушення,
перешкода

Образ освітньої установи
Освітня
установа як
духовна спільнота

Освітня
установа як
виробничий
підрозділ
Менеджер
виробництва
ідей
Працівник

Освітня
установа як
політична арена

Духовний
наставник
Провідник
духовного
наставника
Об’єкт освітньої
діяльності

Переговорник

Мораль,
порядність

Досягнення
духовного рівня
Аморальність

Переговорник

Суб’єкт
освітньої
діяльності
Продуктивність,
ефективність

Переговорник

Спрямування на
якість результату,
якість знань
Непродуктивна,
неефективність

Технічне обслуговування,
збереження влади
Не
застосовується

Джерело: укладено на основі (Clabaugh,, Rozycki, 1990)

Влада

ДОДАТОК Г 1
ПЛОВДИВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПАЇСІЙ ХИЛЕНДАРСКІ»
България 4000 гр. Пловдив ул. «ЦарАсен» № 24; Централа: (032) 261 261
Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Спеціальність «ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Освітній ступінь «Магістр»

Факультет

Педагогічний

Професійний напрям

Теорія і управління освітою

Спеціальність

Освітній менеджмент

Форма навчання

Заочна

Освітній ступінь

Магістр

Професійна кваліфікація

Менеджер в освіті

Термін навчання

2 роки (4 семестри)

Вступає в силу

Продовження додатку Г 1
Анотація
Навчальна програма магістра в галузі управління освітою, освітній ступінь
«Магістра», форма навчання – заочна, структурована таким чином, щоб давати
можливість студентам спеціальності «Управління освітою» здобувати системні
знання та набувати навичок і компетентностей у всьому спектрі управлінської
діяльності в системі середньої освіти. Програма забезпечує виконання основної
місії, цілей та завдань Університету імені Паїсія Хілендарського у м. Полвдив.
Це виражається наступним чином:
1. Навчальна програма є вагомою основою для спеціалізованого та сучасного
навчання студентів за спеціальністю та відповідає практиці в ряді європейських
університетів, спрямована на підготовку фахівців з освітнього менеджменту.
2. Її реалізація створює умови для особистісного розвитку та розвитку,
соціальної інтеграції, громадянської активності та конкурентоспроможності на
ринку освітніх послуг.
3 Це основа для якісного навчання для задоволення користувачів освітніми
послугами.
4 Навчальний план забезпечує набуття кваліфікації та компетентностей
студентами здійснювати свою майбутню професійну діяльність на основі високих
стандартів підготовки керівників у системі середньої освіти.
5. Співвідношення обов’язкових, факультативних та варіативних предметів,
співвідношення між заняттями в класі та позанавчальною зайнятістю відповідає
наявним нормативним вимогам в галузі освітнього управління та передовому
міжнародному досвіду
6. Зміст навчальних предметів, що входять до програми, дають можливість
студентам отримати системні знання та набути навичок та компетентностей щодо
управлінської діяльності в шкільній освіті
7. Цілями підготовки спеціальності є:
7.1. Оволодіння знаннями з управлінських, педагогічних та психологічних
дисциплін.
7. 2. Знання особливостей організаційного середовища моно- та
полікультурної школи та специфіки педагогічного процесу в ньому.
7. 3. Інтеграція цих знань.
7. 3. Розуміння (пояснення, інтерпретація та екстраполяція) знань у зазначених
галузях.
7. 4. Застосування знань у контексті управління болгарською школою.

Продовження додатку Г 1
8. На педагогічному факультеті є сучасне матеріальне оснащення, технічна та
інформаційна база для реалізації оптимального навчального процесу: навчальні
зали та спеціалізовані аудиторії для проведення лекційних, семінарських та
практичних занять зі студентами; література та умови для самостійної роботи в
бібліотеці та мовні центри; комп’ютерні зали та цілодобовий безперервний доступ
до Інтернету.
Практична підготовка студентів до обов’язкових та факультативних занять
реалізується в спеціалізованих кабінетах педагогічного факультету та в навчальних
закладах м. Пловдив, регіональних центрів з питань освіти. Основні кількісні
характеристики для побудови логістичної та інформаційної бази дозволяють
підтримувати та виконувати якісні освітні та наукові дослідження у професійному
напрямку «Теорія та управління освітою»:
Кількість студентів:
Площа аудиторії та лабораторії на одного студента - 41,44 м2
Кількість робочих місць на 100 студентів – 373
Конкретні вимоги до вступу:
- успішний рейтинг, визначений університетом.
Кваліфікаційні вимоги та кваліфікаційні правила
Для набуття професійної кваліфікації менеджера освіти є необхідним
навчання впродовж 120 кредитів (30 кредитів на семестр), 75 з яких є
обов’язковими предметами, 30 кредитів у факультативах та варіативних курсах та
15 кредитів - державний іспит / захист дипломної роботи. Для кожної обов’язкової
дисципліни повинно бути не менше 4 кредити, а факультативні курси та
факультативи - від 3 до 4 балів відповідно до їх відносної ваги у професійній
підготовці.
Профіль програми
Протягом перших трьох семестрів навчання студентів включає базові
дисципліни: обов’язкові, факультативні (теоретичні та практичні) та факультативні;
у четвертому семестрі студенти отримують 30 кредитів для виконання дипломної
роботи та семінару «Основи виконання та захисту дипломної роботи», практика
«Переддипломна управлінська практика» та складання державний іспит / захисту
дипломної роботи.
Основні результати навчання:
1. Знання: основного тезаурусу науки і організації управління та різних типів
менеджменту; способи та засоби роботи з конкретними даними управління в школі;
сучасні тенденції наук про управління; критерії та стандартизація ефективного
управління школою та її процесами; методології,методики, процедури реалізації

різних типів управління керівниками, філософія та теорія організацій; поняття та
принципи управління в школі як організації.
2. Навички розуміння: культурні та соціальні виклики, що стоять перед
школою; освітня політика в сучасному демократичному та плюралістичному
суспільстві; моделі шкіл, їхніх процесів та їх інституційних рамок; роль
спілкування та інформація про управління школою; права, обов’язки та
відповідальність директорів шкіл, такі як керівники, педагогічні керівники та
організаційні лідери.
3. Поведінкові навички для: впевненої та адаптивної професійної поведінки
менеджера в школі; ефективні міжособистісні відносини та комунікації, ефективне
управління команд; захист позиції школи від різних органів влади; підбір та
управління клас управління персоналом; батьківське консультування; ефективне
управління бюджетом; організація та контроль діяльності школи.
4. Компетенції у галузі: управління групами та командами; дизайн (дизайн та
проектування) освіти та навчання в школі; контроль якості та управління якістю;
використання основ інформаційно-комунікаційних технологій; управління
конфліктами; адміністрація школи; підтримання та вдосконалення організаційної
культури в школі; управління змінами; забезпечення сталого розвитку шкіл;
взаємодія з батьками, представниками місцевої громади.
Професійний профіль випускників:
Можливості для реалізації випускниками спеціальності є в таких напрямках:
1. В управлінні муніципальних, приватних та державних шкіл і дитячих садків.
2. У різних керівних органах та структурах шкільної системи: експерти в
регіональних інспекціях, фахівці муніципальних управлінських структур
освіта та культура; у керівних групах неурядових організацій, фондів тощо.
Можливості для безперервної освіти:
У докторських програмах у професійних галузях 1.1. теорія та управління
освітою, 1.2 педагогіка, 3.2. психологія, 3,4 соціальна діяльність.
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практика

семінар

лекцій

Навчальна
дисципліна

Кількість
годин

№
п
п

Загальна
кількість
годин
Самостійна
робота

Позааудиторна
робота

Аудиторна робота

Кількість
кількість годин/
кредитів
Підсумковий
контроль

Нормативні навчальні дисципліни

І-ий семестр
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Основи
менеджменту
Освітні системи і їх
структура
Освітній
менеджмент
Організаційний
менеджмент в
освіті
Інноваційний
менеджмент в
освіті
Вибіркова
дисципліна
(теоретична)
Факультативна
дисципліна
Вибіркова
дисципліна
(практична)
За І семестр

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

75

75

90/3

ПО

15

0

0

15

75

75

90/3

ПО

120

105

0

15

780

780

900/
30

ІІ-ий семестр
Стратегічний
менеджмент в освіті
Менеджмент
персоналу в освітній
2.
організації
1.

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І
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5.

6.

7.

8.

За рік

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

0

0

15

75

75

90/3

ПО

15

0

0

15

75

75

90/3

ПО

90

0

30

780

780

195

0

45

1560

1560

12
0
24
0

Позааудиторн
а робота

практика

семінар

Навчальна
дисципліна

лекцій

№
п
п

Кількість
годин

Аудиторна робота

900/
30
1800
/ 60

Кількість
кількість годин/
кредитів
Підсумковий
контроль

4.

Менеджмент якості
освіти
Культурологічний
менеджмент в
освітній організації
Освітній маркетинг і
зв’язок з
громадськістю
Вибіркова
дисципліна
(теоретична)
Вибіркова
дисципліна
(практична)
Вибіркова
дисципліна
(практична)
За ІІ семестр

Загальна
кількість
годин
Самостійна
робота

3.

3-ий семестр
1.

2.
3.
4.

Економіка і
фінансовий
менеджмент в
освіті
Консультування та
нагляд у навчанні
Шкільне
керівництво
Освітнє право і
адміністрування

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І
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5.

6.

7.

8.

Управління класом
та
аудиторією
Вибіркова
дисципліна
(теоретична)
Вибіркова
дисципліна
(практична)
Вибіркова
дисципліна
(практична)
За ІІІ семестр

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

15

0

0

105

105

120/4

І

15

0

0

15

75

75

90/3

ПО

15

0

0

15

75

75

90/3

ПО

120

90

30

780

780

900/
30

ІV-ий семестр
Основи розробки
та захисту
1.
дипломної
роботи
Переддипломна
2. управлінська
практика
Форма випуску:
державний іспит
3. за спеціальністю
або захист
дипломної роботи
За ІІ семестр
За рік
Всього за два роки

20

20

0

0

100

100

120/4

І

30

0

0

30

300

300

330/
11

І

450

450

450/
15

І

50

20

0

30

850

850

170

110

0

60

1630

1630

410

285

0

105

3190

3190

900/
30
1800
60
3600/
120
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Вибіркові
дисципліни
(теоретичні)

15

практика

15

семінар

лекцій

Навчальна
дисципліна

Кількість
годин

№
п
п

Загальна
кількість
годин
Самостійна
робота

Позааудиторн
а робота

Аудиторна робота

105

105

Кількість
кількість годин/
кредитів
Підсумковий
контроль

Вибіркові дисципліни (теоретичні)

120/4

І

1. Філософія освіти
2. Комунікація та управління
3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами
4. Освітня політика в школі
5. Запобігання ранньому закінченню навчання у школі

Вибіркові
дисципліни
(практичні)

15

практика

семінар

лекцій

Навчальна
дисципліна

Кількість
годин

№
пп

15

Загальна
кількість
годин
Самостійна
робота

Позааудиторн
а робота

Аудиторна робота

75

90

Кількість
кількість годин/
кредитів
Підсумковий
контроль

6. Виховання толерантності та боротьби з агресією у школі

90/3

ПО

1.

Технологія вирішення конфліктів

2.

Проведення інтерв’ю по підбору персоналу/ Інтерв’ю щодо підбору персоналу /

3.

Методи вивчення соціально-психологічного клімату в школі

4.

Методи дослідження міжособистісних стосунків у групі / колективі /
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5.

Курсовий проект: «Бібліографічний аналіз»

6.

Технологія моніторингу (контролю) уроку (уроку) вчителя

7.

Курсовий проект: «Індивідуальний план розвитку кар’єри»

8.

Організація роботи школи

9.

Портфоліо вчителя

1.
2.
3.

практика

15

15

0

0

75

90

Управління дошкільним закладом
Навчання дітей та студентів з особливими освітніми потребами
Управління проектами

90/3

Підсумковий
контроль

семінар

Факультативна
дисципліна

лекцій

Навчальна
дисципліна

Кількість
годин

№
пп

Загальна
кількість
годин
Самостійна
робота

Позааудитор
на робота

Аудиторна робота

Кількість кількість
годин/ кредитів

10. Наставництво для новопризначених викладачів

ПО

ДОДАТОК Г 2
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ,
ЗАПРОПОНОВАНІ ПІВДЕННОЧЕСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
В ЧЕСЬКИХ БУДЕЙОВИЦЯХ
Освітня програма «Навчання для директорів шкіл і освітніх установ»
Назва курсу
Факультет

Анотація

Організаційний
гарант
Тривалість
навчання
Початок навчання

Навчання для директорів шкіл і освітніх установ
Педагогічний
Навчання здійснюється у відповідності до кваліфікаційних
вимог( Розділу 5 Закону № 317/2005 « Про подальшу освіту
педагогічного персоналу, Комісії з акредитації та Кар’єрної
системи педагогічного персоналу з внесеними в неї поправками,
що є кваліфікаційним умовою для функції директора школи або
шкільного установи з поправками.
Програма акредитована Міністерством освіти в системі
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Цільова група: педагогічний персонал, який виконує або
зацікавлений у функції директора школи або шкільної установи.
Форма навчання: Очна - серія лекцій і семінарів..
Ленка Микова Гавелкова havelkoval@pf.jcu.cz
Кількість
2
семестрів
Кількість годин
115
2 вересня 2020
року
30 червня 2021
року
Чеські Будейовиці (Ceske Budejovice)

Завершення
навчання
Місце і час
навчання
Максимальна
30
кількість учасників
Мінімальна
10
кількість учасників
30
Кількість вакансій
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Термін подачі
заявок
Термін оплати

Вимоги до
вступників

Вартість навчання

31 травня 2020
року
31 серпня 2020
року
Умови прийому на навчальну програму: В програму LLL можуть
бути прийняті тільки ті кандидати, які відповідають умовам
попередньої завершеної освіти, передбачених Законом про
працівників освіти і дійсної акредитації, які подали заявку
своєчасно і сплатили встановлений адміністративний збір за
замовлення.
Як правило, декан протягом 30 днів з дати закінчення процедури
прийому приймає рішення про те, чи був кандидат прийнятий до
відповідної програми LLL. Повідомлення надсилається всім
зацікавленим сторонам на адресу електронної пошти, вказану у
формі заявки.
Зарахування в LLL обумовлено сплатою за навчання за 1-й
семестр навчання (зарахування) в термін, встановлений в
повідомленні декана про прийняття до освітньої програми LLL.
Форма заявки: Форма заявки доступна за адресою
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
Заявка автоматично подається в систему після заповнення і
підтвердження в електронній формі, після чого кандидат друкує,
підписує і відправляє заявку в наведеній нижче формі на адреса
разом з копією диплома про освіту.
Адміністративний збір за подачу заявки: 500 крон, - див.
Інструкції з оплати. електронний додаток.
Додатки до заявки: після закінчення навчання прописано в
цільовій групі.
Вступний іспит: Не застосовується, перші 30 кандидатів, які
мають право на вступ, будуть прийняті в тому порядку, в якому
подані заяви і копії дипломів з додатком. Довідка про прийняття
на навчання за освітньою пограмою буде відправлена
заявникам разом ом із запрошенням на реєстрацію і інструкцією
щодо оплати реєстраційного внеску після закінчення прийому
заявок.
Плата за семестр
12 000 крон
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Адреса

Бранисовська 1645 / 31а
37001 Чеські Будейовиці
0300-Ceskoslovenska obchodni banka, as

Інструкція з
Назва
проведення оплати
банку
Номер рахунку
104725778
Підсумкова
Підсумковий екзамен
атестація
Документ про
Сертифікат
освіту

Продовження додатку Г 2
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «НАВЧАННЯ ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ І
ШКІЛЬНИХ УСТАНОВ»
Навчання здійснюється у відповідності до кваліфікаційних вимог( Розділу 5
Закону № 317/2005 « Про подальшу освіту педагогічного персоналу, Комісії з
акредитації та Кар’єрної системи педагогічного персоналу з внесеними в неї
поправками, що є кваліфікаційною умовою для виконання функції директора
школи або шкільної установи.
Програма акредитована Міністерством

освіти в системі підвищення

кваліфікації педагогічних кадрів.
Цільова група: педагогічний персонал, який виконує або зацікавлений у
функції директора школи або шкільної установи.
Форма навчання: Очна - серія лекцій і семінарів.
Профіль програми: Програма акредитована Міністерством освіти, у справах
молоді та спорту в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, номер
акредитації № вих.: MSMT- 617 / 2019-2-68.
Мета навчання: Метою освітньої програми є набуття знань в сфеоі
управління освітою, що дозволить виконувати функції керівника школи або
шкільного закладу відповідно до розділу 5 (2) Закону № 563/2004 Зб. Випускники
отримають знання та навички в управлінні школами та шкільними об’єктами, а
також в управлінні і розвитку людських ресурсів, включаючи охорону здоров’я
Сертифікація: Після успішного завершення навчання LLL учасникам
видається сертифікат.
Форма навчання: очна - серія лекцій і семінарів.
Обсяг освітньої програми: програма реалізується впродовж двох семестрів з
наступним розрахунком часу: 100 годин безпосереднього навчання, що приблизно
включає самостійну роботу та індивідуальне

навчання. Програма доповнюється

15-годинниим практичним навчанням з обов’язковим оформленням звіту, який
представляється у письмовій формі..

Продовження додатку Г 2
Навчальний план включає:
Зміст навчання

1 Модуль
Основні правові форми і
їх застосування в освіті
2 Модуль
Трудове право
3 Модуль
Фінансове право
4 Модуль
Організація
освітньопедагогічного процесу в школі
Триденне
стажування
(практика)
Всього

Роз
поділ
часу

Кількість годин
1
2
семестр
семестр

Підсумкови
й контроль

екзамен

30

30

25

15

10

екзамен

25

15

10

екзамен

20

10

10

екзамен

15

залік

15
115

65

50

Організаційна підтримка: всі студенти/слухачі отримають паролі доступу до
електронного середовища, де публікуються навчальні матеріали освітньої
програми.
Вимоги до програми: Умовою успішного завершення програми є 80%
відвідування лекцій і семінарів, отримання зарахування кредитів і іспитів в окремих
семестрах відповідно до умов конкретних лекторів. Нокапичення кредитів і здача
іспитів є обов’язковою умовою для участі у випускному іспиті і отримання
сертифіката. Учасники здають фінальний іспит перед комісією, який включає
захист письмової роботи за обраною темою зі змісту окремих розділів, співбесіда
про проходження практики в школі чи навчальному закладі і перевірку набутого
досвіду.
Оплата за навчання CŽV: Плата за кожен семестр становить 12 000, - крон,
всього 24 000, - крон.
Мінімальна кількість учасників програми: 10
Максимальна кількість учасників програми: 30

Продовження додатку Г 2
Умови допуску до програми: Заявники, які відповідають умовам попередньої
отриманої освіти, передбачених Законом про працівників освіти (див. Цільову
группу) і дійсної акредитації, що подали заявку (в електронному та паперовому
вигляді) і своєчасно оплатили встановлений адміністративний збір.
Як правило, декан протягом 30 днів з дати закінчення процедури прийому
приймає рішення про те, чи був кандидат прийнятий до відповідної програми LLL.
Повідомлення надсилається всім зацікавленим сторонам на адресу електронної
пошти, вказану у формі заявки.
Зарахування в LLL обумовлено сплатою за навчання за 1-й семестр навчання
(зарахування) в термін, встановлений в повідомленні декана про прийняття до
освітньої програми LLL
Форма

заявки:

Додаток

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/

доступний

за

адресою

eprihlaska.html.

Заявка

автоматично

відправляється в систему після заповнення і підтвердження в електронному вигляді,
потім заявник роздруковує заявку, підписують її та відправляє за вказаною нижче
адресою разом із завіреним дипломом. Адміністративний збір за заявку: 500 крон.
Додатки до заявки: Офіційно завірена копія диплому про відповідну освіту.
Вступний екзамен. Без вступних іспитів. Зарахування відбувається за порядком
подання заяв презентів. Заявки приймаються: до 31 травня 2020 року адресою,
вказаною нижче. Інша організаційна інформація: заняття будуть проводитися в
приміщенні педагогічного факультету Південночеського університету в Чеських
Будейовицях в основному корпусі на вул.. Джеронимовій, 10, два рази на місяць по
суботах з 9.00 до 18.00.

Продовження додатку Г 2
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «НАВЧАННЯ ОСВІТНІХ КОНСУЛЬТАНТІВ»
Назва курсу
Факультет

Анотація

Навчання освітніх консультантів
Педагогічний
Навчання здійснюється у відповідності до кваліфікаційних
вимог( Розділу 5 Закону № 317/2005 « Про подальшу освіту
педагогічного персоналу», Комісії з акредитації та системи
кар’єри педагогічного персоналу з внесеними до нього
поправками, що є необхідною умовою для виконання
спеціалізованих методологічних заходів в освіті, Закону №
563/2004 Зб. Про педагогічні кадри і про внесення змін до деяких
законів.
Програма акредитована Міністерством освіти в системі
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Цільова група: Дослідження призначено для викладачів з
університетською освітою, випускників магістерських програм в
галузях викладання, які вже працюють консультантами в
початкових школах, середніх школах, професійно-технічних
училищах або професійних школах і мають досвід викладання не
менше 2 років.
Форма навчання: Очна - серія лекцій і семінарів.
Мета навчання: У програмі особлива увага приділяється
створенню передумов для формування компетенцій в галузі
педагогіки, психології, допоміжних дисциплін - охорони здоров’я
та права - для реалізації необхідних дій і ролей консультанта за
освітою в школі і у співпраці з батьками та різними установами
(SPC - speciálně-pedagogická centra – Центр спеціальної
педагогіки; ŠРР - Školní poradenské pracoviště - Шкільний
косультативний центр; OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí
- Орган соціального і правового захисту дітей

Продовження додатку Г 2
Організаційн
ий гарант
Тривалість
навчання
Початок
навчання
Завершення
навчання
Місце і час
навчання
Максимальна
кількість
учасників
Мінімальна
кількість
учасників
Кількість
вакансій
Термін подачі
заявок
Термін
оплати

Вимоги до
вступників

Ленка Микова Гавелкова havelkoval@pf.jcu.cz
Кількість
4
семестрів
Кількість годин
250
2 вересня 2020
року
30 червня 2021
року
Чеські Будейовиці (Ceske Budejovice)
30

10

30
31 травня 2020
року
31 серпня 2020
року
Умови прийому на навчальну програму: В програму LLL можуть
бути прийняті тільки ті кандидати, які відповідають умовам
попередньої завершеної освіти, передбачених Законом про
працівників освіти і дійсної акредитації, які подали заявку,
своєчасно і сплатили встановлений адміністративний збір за
замовлення.
Як правило, декан протягом 30 днів з дати закінчення процедури
прийому приймає рішення про те, чи був кандидат прийнятий до
відповідної програми LLL. Повідомлення надсилається всім
зацікавленим сторонам на адресу електронної пошти, вказану у
формі заявки.
Зарахування в LLL обумовлено сплатою за навчання за 1-й
семестр навчання (зарахування) в термін, встановлений в
повідомленні декана про прийняття до освітньої програми LLL.

Вартість
навчання

Інструкція з
проведення
оплати

Форма заявки: Форма заявки доступна за адресою
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
Заявка автоматично подається в систему після заповнення і
підтвердження в електронній формі, після чого кандидат друкує,
підписує і відправляє заявку в наведеній нижче формі на адресу
разом з копією диплома про освіту.
Адміністративний збір за подачу заявки: 500 крон, - див.
Інструкції з оплати. електронний додаток.
Додатки до заявки: після закінчення навчання прописано в
цільовій групі.
Вступний іспит: Не застосовується, перші 30 кандидатів, які
мають право на вступ, будуть прийняті в тому порядку, в якому
подані заяви і копії дипломів з додатком. Довідка про прийняття
на навчання за освітньою пограмою буде відправлена аявникам
разом ом із запрошенням на реєстрацію і інструкцією щодо
оплати реєстраційного внеску після закінчення прийому заявок.
оплата за семестр 7 000 крон
оплата за період
28 000 крон
навчання
Адреса
Бранисовська 1645 / 31а
37001 Чеські Будейовиці
Назва
0300-Ceskoslovenska obchodni banka, as
банку
Номер рахунку
104725778
Підсумковий екзамен

Підсумкова
атестація
Документ про Сертифікат
освіту

Продовження додатку Г 2
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «НАВЧАННЯ ОСВІТНІХ КОНСУЛЬТАНТІВ»
Навчання здійснюється у відповідності до кваліфікаційних вимог( Розділу 5
Закону № 317/2005 « Про подальшу освіту педагогічного персоналу», Комісії з
акредитації та системи кар’єри педагогічного персоналу з внесеними до нього
поправками, що є необхідною умовою для виконання спеціалізованих
методологічних заходів в освіті, Закону № 563/2004 Зб. Про педагогічні кадри і про
внесення змін до деяких законів.
Цільова група: Освітня програма призначена для викладачів з
університетською освітою, випускників магістерських програм в галузях
викладання, які вже працюють консультантами в початкових школах, середніх
школах, професійно-технічних училищах або професійних школах і мають досвід
викладання не менше 2 років.
Форма навчання: Очна - серія лекцій і семінарів.
Профіль програми: Програма акредитована Міністерством освіти в системі
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, вих. № исх .: MSMT- 8865 / 2019-1307.
Мета навчання: У програмі особлива увага приділяється створенню
передумов для формування компетенцій в галузі педагогіки, психології,
допоміжних дисциплін - охорони здоров’я та права - для реалізації необхідних дій і
ролей консультанта за освітою в школі і у співпраці з батьками та різними
установами (SPC - speciálně-pedagogická centra – Центр спеціальної педагогіки; ŠРР
- Školní poradenské pracoviště - Шкільний косультативний центр; OSPOD - Orgán
sociálně-právní ochrany dětí - Орган соціального і правового захисту дітей
Обсяг освітньої програми: програма реалізується впродовж чотирьох
семестрів з наступним розрахунком часу: 220 годин безпосереднього навчання, що
включає самостійну роботу та індивідуальне навчання. Програма доповнюється 30годинниим практичним навчанням з обов’язковим оформленням звіту, який
представляється у письмовій формі..

Продовження додатку Г 2
Навчальний план включає:
Зміст навчання

Кількість
кредитів

Модуль 1. Загальні питання педагогічної
діяльності
Інтеграція учнів з особливими
освітніми потребами,
6
особливості підтримки учнів з
обмеженими можливостями
Учень в контексті освітніх
18
послуг вчителя
Модуль 2 Правові рамки консультаційних
послуг
Правова основа проведення
4
консультацій
Консультативні послуги в
школі та умови їх включення
5
як компоненту
консультативних послуг
Системи консультування в
4
теорії педагогіки і психології
Модуль 3 Теорія і організація освітнього
консультування
Особистість консультанта та
його роль у розвитку
6
шкільного середовищіа
Основні компетенції
6
керівництва консультуванням
Шкільний клас,
управління шкільним класом
6
та діагностика
Спілкування з батьками
(особами, відповідальними за
6
виховання)
Моніторинг і оцінка,
самооцінка освітнього
5
консультування

Кількість годин

Підсумковий
контроль

20

залік

64

залік

8

залік

10

залік

8

залік

20

залік

16

залік

20

залік

16

залік

10

залік

Модуль 4. Професійна консультація і
практика консультування
Профорієнтація
6
Основні методи діагностики і
методи втручання у
8
шкільному консультуванні
Стажування (практика)
40
Всього
120

12

залік

16

залік

30
250

залік

Організаційна підтримка: всі студенти/слухачі отримають паролі доступу до
електронного середовища, де публікуються навчальні матеріали освітньої
програми.
Вимоги до програми: Умовою успішного завершення програми є 80%
відвідування лекцій і семінарів, отримання зарахування кредитів і іспитів в окремих
семестрах відповідно до умов конкретних лекторів. Накопичення кредитів і здача
іспитів є обов’язковою умовою для участі у випускному іспиті і отримання
сертифіката. Учасники здають фінальний іспит перед комісією, який включає
захист письмової роботи за обраною темою зі змісту окремих розділів, співбесіда
про проходження практики в школі чи навчальному закладі і перевірку набутого
досвіду.
Оплата за навчання CŽV: Плата за кожен семестр становить 12 000, - крон,
всього 24 000, - крон.
Мінімальна кількість учасників програми: 10
Максимальна кількість учасників програми: 30
Умови допуску до програми: Заявники, які відповідають умовам попередньої
отриманої освіти, передбачених Законом про працівників освіти (див. Цільову
группу) і дійсної акредитації, які подали заявку (в електронному та паперовому
вигляді) і своєчасно оплатили встановлений адміністративний збір.

Продовження додатку Г 2

Як правило, декан протягом 30 днів з дати закінчення процедури прийому
приймає рішення про те, чи був кандидат прийнятий до відповідної програми LLL.
Повідомлення надсилається всім зацікавленим сторонам на адресу електронної
пошти, вказану у формі заявки.
Зарахування в LLL обумовлено сплатою за навчання за 1-й семестр навчання
(зарахування) в термін, встановлений в повідомленні декана про прийняття до
освітньої програми LLL
Форма заявки: Додаток доступний за адресою https://wstag.jcu.cz/portal/studium/
uchazec/ eprihlaska.html. Заявка автоматично відправляється в систему після
заповнення і підтвердження в електронному вигляді, потім заявник роздруковує
заявку, підписують її та відправляє за вказаною нижче адресою разом із завіреним
дипломом.
Адміністративний збір за заявку: 500 крон.
Додатки до заявки: Офіційно завірена копія диплому про відповідну освіту..
Вступний екзамен.

Без вступних іспитів. Зарахування відбувається

за

порядком подання заяв презентів.
Заявки приймаються: до 31 травня _____ року адресою.
Інша організаційна інформація: заняття будуть проводитися в приміщенні
педагогічного факультету Південночеського університету в Чеських Будейовицях в
основному корпусі на вул.. Джеронимовій, 10, два рази на місяць по суботах з 9.00
до 18.00.
Джерело DVPP – Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.
Studium pro výchovné poradce https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/dvppvychovny_poradce.php

Продовження додатку Г 2
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «НАВЧАННЯ ОСВІТНІХ КОНСУЛЬТАНТІВ»
Тип
Курси неперервного навчання
навчання
Назва курсу Психологічні аспекти лідерства та управління людьми
Факультет Богословський
Цільова група: особи, зацікавлені в LLL - керівники,
співробітники по персоналу, психологи, вчителі, працівники
охорони здоров’я, асистенти, соціальні працівники, чиновники,
працівники некомерційного сектора, всі хто цікавиться Паблік
рілейшнз та роботою у сфері зв’язку з громадськістю
Мета навчання: Ознайомити учасників з основними
психологічними аспектами лідерства та управління людьми.
Зміст курсу:
1. Пояснення термінів – відмінність понять «лідер» і
Анотація
«менеджер».
2. Особливості лідера та особливості діяльності менеджера.
3. Стилі лідерства та їх використання на практиці щодо
мотивації співробітників.
4. Групова динаміка і можливості її використання.
5. Використання SMART-технологійі SWOT-аналізу на
практиці.
Форма і методи навчання: лекція доповнюється дискусією
(інтерактивно - діалогова форма), практичними заняттями,
тренінгом.
Організацій Богуслав Ягер
ний гарант
Тривалість Кількість годин
9-14 годин
навчання
Початок
навчання
Завершення
навчання
Місце і час Чеські Будейовиці (Ceske Budejovice)
навчання
Максимальн 20
а кількість
учасників
Мінімальна 6
кількість

учасників
Кількість
вакансій
Термін
подачі
заявок
Термін
оплати
Вартість
навчання

20
05 червня 2020 року

13 червня 2020 року
оплата за весь курс
Адреса

800 крон

Бранисовська 1645 / 31а
37001 Чеські Будейовиці
0300-Ceskoslovenska obchodni banka, as

Інструкція з
проведення Назва
оплати
банку
Номер рахунку
Підсумкова Колоквіум
атестація
Документ Сертифікат
про освіту

104725778

Джерело: Югочеський університет в Чеських Будейовицях Богословський
факультет https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=13185
https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost

ДОДАТОК Д 1
ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ ЛІДЕРСТВА В ОСВІТІ СЛОВЕНІЇ
NSLE - National School of Leadership in Education [http://en.solazaravnatelje.si/index.html]
Назва
освітньої
програми

Цільова
група

Школа
директора и
экзамен
директора

Наставництво
для молодого
керівника (до
одного року)

Керівники
після одного
року діяльності

Менторство

Мережа
розвитку
лідерства

Сертифікат
директор

http://solazarav
natelje.si/wpcontent/uploads/
2018/09/SR_RR
_ZakljucnoPorocilo2018.pd

http://solazaravn http://solazaravn http://solazaravn http://solazaravn
atelje.si/wpatelje.si/index.ph atelje.si/index.ph
atelje.si/wpcontent/uploads/
p/dejavnosti
p/dejavnosti/men content/uploads/
2018/09/SR_RR_
torstvo2019/08/SR_MR
Zakljucnonovoimenovanim
R2019.pdf
Porocilo2018.pdf
-ravnateljem

http://solazaravn
atelje.si/index.ph
p/dejavnosti

Кандидати на
керівну посаду і
вже призначені
директори, які
повинні, не
пізніше, ніж
через рік після
початку терміну

Керівники, які
працюють на
посаду перший
рік

Програма
сертифікації
директора,
призначена для
директорів після
п’яти років
управління.

Програма
розвитку
лідерства
призначена для
директорів, які
хочуть
поліпшити свою

Керівники, які
пропрацювали не
менше одного
року

Директори
дитячих
садочків,
початкових,
середніх і
музичних шкіл,
інтернатів

їх повноважень,
тримати
кваліфікаційний
іспит на посаду
директора.

управлінську
практику і
поділитися
передовим
досвідом з
іншими
керівниками.
Заснована на
взаємному
консультуванні і
проектній
діяльності і
орієнтована на
пошук
індивідуальних і
загальних
професійних
рішень у сфері і
управління
освітою.

Розроблена в
якості стимулу
для навчання
протягом усього
життя і
професійного
розвитку
директорів з
метою
поліпшення
практики
лідерства.
Основна увага в
програмі
приділяється
критичній оцінці
і плануванню
власного
професійного
розвитку, і
індивідуального
навчання,
заснована на
дослідженнях з
лідерства в освіті

Мета
освітньої
програми

Навчання
учасників
завданням
навчання і
управління
освітніми
установами,
визначеними в
шкільному
законодавстві, а
також розвиток
знань і навичок,
що сприяють
особистісній та
організаційній
ефективності.

Підтримка і
обмін досвідом
досвідчених
пракитків
необхідні для
вирішення
проблем
лідерства в
конкретних
ситуаціях, а
також для
спілкування з
колегами, які
стикаються з
подібними
ситуаціями на
початку своєї
кар’єри.

Розробка
професійних
рішень в
управлінні
освітніми
установами і,
отже, розвиток
менеджменту за
допомогою
систематичного
обміну знаннями
та досвідом;
безперервне
навчання для
директорів і
впровадження
нових форм
мережевої

Підготовка
керівників до
більш успішного
виконання
відповідального
завдання.

Встановлення
взаємної довіри і
простору для
прогресивного
обміну досвідом
та ідеями всіх
членів мережі;
обговорення,
оцінювання та
удосконалення
лідерства як
передової
освітньої і
управлінської
практики.

та професійному
розвитку
директорів,
практиці
навчання в
Словенії та
роботі з
керівниками.
Сприяння
професійному
розвитку
директорів для
поліпшення
лідерства в
школах та дитячі
садках;
сприяння різним
формам
професійного
розвитку
керівників,
професійного
розвитку та
вдосконалення
управління в
освіті.

взаємодії.
знаходження
індивідуальних
та спільних
рішень проблем
лідерства
створення нових
мереж
керівників.
Завдання
освітньої
програми:

-поглиблення і
розширення
знань, які
учасники
придбали
завдяки своєму
навчання і
досвіду роботи,
і пов’язати їх з
розумінням
знань і сучасних
вимог для
управління
освітньою
установою;
-набуття знань

- систематична
підтримка
новопризначени
х керівників
протягом
першого року
керівництва;
- поглиблення
знань і навичок
лідерства і
узгодження їх з
конкретним
досвідом;
- вирішення
практичних та
управлінських

- підготовка
аналізу якості
самоврядування
в освітній
установі;
-обмін досвідом
щодо практики
лідерства;
- підготовка до
прийняття
рішення та
знаходження
індивідуальних
та загальних
рішень проблем
управління;

- актуалізація
принципів освіти
впродовж життя;
- вивчення і
поширення
досвіду
наставництва та
лідерства в освіті
на
індивідуальному і
на
організаційному
рівнях;
- формування
позитивних
особистісних

-підготовка
керівника до
здійснення
самооцінка і
самоаналізу
діяльності у
сфері
керівництва;
- критичний
експертний
огляд практик
управління;
-обмін
передовою
практикою
управління;

- поглиблення
знань та вмінь
учасників
програми у сфері
управління
освітою та
лідерства в
освіті;
- набуття
учасниками
програм
професійних
знань та навичок
у сфері лідерства
та управління,
зокрема
• знання

та навичок для
педагогічного
управління
освітньою
установою;
-виявлення ролі
директора
школи і
ситуації, в якій
працюють
освітні установи
в Словенії та за
кордоном;
-формування
здатності
ефективно
планувати,
організовувати,
направляти і
розвивати
навчальний
заклад в
мінливих
умовах;
-розвиток

питання;
створення нових
- обмін досвідом і мереж
один з одним, з директорів
експертами і з
наставниками;
- створення
нових мереж
підтримки і
створення
професійних
спільнот
керівників;

відносин у
взаємодії
наставника і
керівника

-створення
мережі та обмін
досвідом;
- надання
повноважень
керівникам діяти
в конкретних
ситуаціях;
-вдосконалення
практики
управління;
-зміцнення
стійких мереж та
співробітництва
самооцінка
керівництва;
-критичний
експертний
огляд практик
управління;
-обмін
передовою
практикою
управління;
-створення

тенденцій
управління та
професійного
розвитку
директорів,
• розуміння
важливості
професійного
розвитку
директорів в
школах бігу,
садочках,
• розуміння та
участь у різних
формах
професійного
розвитку,
• здатність
критично
оцінювати
власне
керівництво,
• вміння
планувати та
контролювати
власний
професійний

здатності до
самостійної і
творчої роботи
на керівних та
інших посадах,
пов’язаних з
лідерством в
сфері освіти;
-формування
вміння
аналізувати
проблеми в
освітній галузі
та освітній
установі і в їх
середовищі;
-формування
вміння
ефективно
планувати
власне
особистісний
розвиток,
розвиток
співробітників і

мережі та обмін
досвідом;
-надання
повноважень
керівникам діяти
в конкретних
ситуаціях;
-вдосконалення
практики
управління;
-зміцнення
стійких мереж та
співробітництва

розвиток,
• здатність
удосконалювати
власні практики
професійного
розвитку та
управління,
• розуміння
важливості
діяльності в
професійній
спільноті.

пов’язувати
його з
професіоналізмо
м в сфері освіти.
Зміст
модулів
освітньої
програми

1.Вступ до
управління
освітою
(глобалізація та
тенденції,
впровадження
змін).
2.Теорія
організації та
лідерство
(освітні
установи як
організації,
лідерство,
прийняття
рішень,
організаційний
клімат і
культура).
3.Планування

1. Ознайомлення
з програмою,
принципами
наставництва і
обговорення
індивідуального
плану з
представниками
«Національної
школи лідерства
в освіті».
2. Фінансовий
менеджмент
освітніх установ.
3. Новинки та
відкриті питання
в галузі
законодавства і
шкільної
інспекції.

1. Самооцінка і
самоаналіз в
керівництві.
2. Критичний
експертний
огляд практик
управління.
3. Обмін
передовою
практикою
управління.
4.Мережа та
обмін досвідом.
5. Надання
повноважень
керівникам діяти
в конкретних
ситуаціях.
6.
Вдосконалення
практики

1. Лідерство в
навчанні і
відповідальність
керівника
2. Ролі, завдання
і компетенції
наставників.
3.
Комунікативний
аспект
наставництва і
важливість
рефлексії

1. Практика
освітнього
управління,
менеджменту і
лідерства
2. Сучасні
тенденції і
виклики
управління в
освіті.
3. Оцінка
ефективності
освітніх мереж.

1. Планування та
контроль
власного
професійного
розвитку.
2.Підготовка
аналітичної
довідки
(критичного
запису) про
участь хоча б в
одній програмі в
галузі лідерства в
освіті, яка триває
принаймні
один рік (на
момент участі в
програмі або за
останні три роки)
3. Підготовка
аналітичної

(планування та
оцінка, якісні
аспекти освіти,
фінансовий
менеджмент).
5.Люди в
організації
(мотивація,
спілкування,
управління
зустрічами,
вирішення
конфліктів).
6.Директор
школи як
педагогічний
лідер (останні
знання в галузі
професійного
навчання,
лідерські
стратегії в
навчанні, оцінка
ефективності
роботи за рік,

4.Моніторинг
виховної роботи.
5.Планування
виховної роботи.
6.Аналітичний
екскурс про
перший рік році
управління і
завершення
програми.

управління.
7. Зміцнення
стійких мереж та
співробітництва.
8. Поглиблення
розуміння
практики
управління
школами та
садочками.

довідки щодо
відвідування
щонайменше
навчального
курсу (семінару)
з лідерства в
освіті (не менше
4 семінарів)
4. Публікація
наукової статті з
проблем
управління і
лідерства освіті в
рецензованому
або науковому
журналі
5. Участь у
професійній чи
науковій
конференції чи
методологічному
семінарі,
тренінгу.
6.
Кваліфікаційний
іспит.

моніторинг і
спостереження
за уроками,
професіоналізм і
професійний
розвиток)
7.Законодавство
в сфері освіти
(системні норми
в галузі освіти,
галузеві закони і
правила, трудові
відносини,
перевірка)
8.Необов’язковий
контент

Кількість
годин,
календарна
тривалість

(тематичний
контент в сфері
менеджменту в
освіті).
144 години,
впродовж
одного року

37 годин,
6 семінарів,

64 години,
вступні і
завершальні
зустрічі,
4 робочих

20 годин,
3 семінари,

3 семінари,

1 рік

наради з проекту,
4 зустрічі із
взаємного
консультування

програми

Кількість
учасників

Реєстрацій
ний внесок

Приблизно 90
учасників,
(в групах 17-19
учасників).

405 євро

2 групи по 8-12
новопризначени
х директорів.

100 євро
(без ПДВ)

16, учасників
Консультування
відбувається в
групах по 4-5
осіб.

90 евро +
ПДВ

Група
із 30 керівників

210 євро

20 учасників

930 євро
без ПДВ)

30 учасників.
Програма
складається з:
-семінарів;
-індивідуальної
роботи;
-експертизи на
отримання
сертифіката про
завершення
освітньої
програми.
405 євро + ПДВ

ДОДАТОК Д 2
Таблиця 5.4.

Назва
тренінгу або
семінару

Зміст
тренінгу
або семінару

Тренінг
«Тести
здібностей.
Особистісні
опитувальник
и»

На тренінгу Ви
навчитеся роботі в
системі GeneSys,
в якій
розміщені тести
і опитувальники,
розроблені
для всіх рівнів
педагогічного
персоналу, від
менеджерів до
робочих вузьких
технічних
спеціалістів

Тривалість

КАТАЛОГ ТРЕНІНГІВ І СЕМІНАРІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

3 дні

Після навчання та
відпрацювання
на практиці отриманих
Вами навичок, Ви зможете:
• адмініструвати роботу в
системі GeneSys
▪ грамотно використовувати
тести і опитувальники системи
GeneSys, а також інтерпретувати
їх результати
▪ надавати зворотний зв’язок
респондентам за результатами
оцінки їх здібностей, нахилів і
особистісних якостей,
які впливають на професійну
діяльність
▪ критично оцінювати
результати тестів і
опитувальників відповідно
вимогам конкретних позицій
▪ приймати рішення на основі

Програма тренінгу або семінару включає
наступні розділи:
• Вступ до професійного тестування
• Психометричні інструменти оцінки
персоналу
• Валідність і надійність психометричних
інструментів оцінки
• Теорії і моделі, що лежать в основі
побудови тестів здібностей
• Адміністрування тестів
• Підрахунок та інтерпретація результатів
тестування
• Системи норм. Основні типи нормативних
систем
• Вибір найбільш підходящих тестів і оцінка
їх потенційних можливостей
• Ухвалення кадрових рішень за
результатами
тестування

Тренінг
«Навички
спостерігачів
Центрів
Оцінки»

Тренінг
розроблений для
фахівців з
роботі з
педагогічними
персоналом і
менеджерів,
які згодом
прийматимуть
участь в
організації та
проведенні
Центрів оцінки в
як спостерігачів і

3 дні

результатів професійно
розроблених об’єктивних
інструментів оцінки

• Поняття особистості. Підходи до
вимірювання особистості
• Типи опитувальників
• Опитувальник 15FQ +, опис основних і
додаткових шкал
• Інтерпретація шкал опитувальника 15FQ +
• Адміністрування опитувальника 15FQ +
• Використання опитувальників в системі
оцінки і розвитку персоналу
• Основи надання зворотного зв’язку за
результатами психометричних інструментів
оцінки

• Освоїте технології об’єктивної
оцінки персоналу за
компетенціями
• познайомитеся з методологією
Центру оцінки, отримаєте
знання про те, на чому
заснована ця методика і які
ключові принципи її
застосування
• навчитеся організовувати
і адмініструвати Центр оцінки
• навчитеся ефективно
підбирати вправи для оцінки
компетенцій в

• Історія, цілі і основні характеристики
центрів оцінки
• Компетенції. Методи оцінки компетенцій.
процес НОКО
• Знайомство з вправами Центру оцінки групова дискусія, рольова гра, вправа на
аналіз інформації, вправа на пошук фактів,
індивідуальна ділова вправа
• Відпрацювання практичних навичок
проведення вправ Центру оцінки в рамках
груп, сформованих з учасників семінару
• Планування, проведення та логістика
Центру
оцінки

внутрішніх
асесорів.

Тренінг
«Сучасне
інтерв’ю з
компетенцій»

В ході тренінгу
ви познайомитеся
з методом
неупередженого і
об’єктивного
проведення
інтерв’ю з
компетенцій, а
також на практиці
освоїте навички
інтерв’ювання.

2 дні

рамках Центру оцінки
ознайомитеся з технологією
правильного спостереження і
оцінки поведінки в ході центру
оцінки
• отримаєте практичні
навички розробки та
проведення Центру оцінки в
реальних умовах з
зовнішніми кандидатами
• отримаєте навички
інтерпретації результатів,
написання звітів та надання
зворотного зв’язку за
результатами Центру оцінки

• Вибір вправ для Центру оцінки
• Принципи надання зворотного зв’язку і
написання звітів за результатами Центру
оцінки
• Проведення Центру оцінки на зовнішніх
кандидатах
Оцінка поведінки учасників в рамках Центру
оцінки на зовнішніх кандидатів
• Інтегральна сесія
• Написання звітів та надання зворотного
зв’язку зовнішнім кандидатам
• Аналіз і обговорення результатів
проведеного
Центру оцінки на зовнішніх кандидатів

• Визначати вимоги до
кандидата , виходячи з
опису роботи і посадових
інструкцій здійснювати
підготовку
питань до інтерв’ю, виходячи
з компетенцій компанії
• збирати інформацію,
використовуючи різні методи і
підходи аналізувати і
класифікувати дані, отримані в

• Інтерв’ю в контексті відбору та оцінки
персоналу
• Види інтерв’ю. прогностична валідність
інтерв’ю
• Введення в систему компетенцій
• Визначення компетенцій. Характеристики
компетенцій. моделі компетенцій
• Інтерв’ю за компетенціями. структура
інтерв’ю
за компетенціями. типи питань
• Невербальні особливості поведінки (міміка,

Новинка.
Пропозиція
звернути увагу
на невербальні
особливості
поведінки
кандидатів.
розшифровка
даної інформації
дозволить Вам
поглибити своє
розуміння людини
під час інтерв’ю.

Семінар
«Формування
кадрового
резерву»

Семінар
призначений для
менеджерів по
персоналу,
співробітників
кадрових служб,
керівників.

результаті
інтерв’ю
• підвищувати об’єктивність
оцінки компетенцій по
підсумками інтерв’ю
Новинка. познайомитися з
невербальними особливостями
поведінки кандидатів
• ранжувати кандидатів за
результатами інтерв’ювання та
приймати остаточне рішення на
основі об’єктивних критеріїв
оцінки

1
• Дізнаєтеся, що таке
день кадровий резерв, які причини і
принципи його формування.
• познайомитеся з етапами
роботи з кадровим резервом.
• отримаєте практичні
рекомендації з питань

жести).
• Які висновки можна зробити, аналізуючи
невербальні особливості і як «зв’язати» їх з
тим, що кандидат говорить.
• Класичні ознаки брехні. як розпізнати
чи говорить людина правду?
• Відпрацювання практичних навичок
проведення
інтерв’ю за компетенціями в групах,
сформованих з учасників семінару.
Обробка і оцінка отриманих даних
• Оцінка зовнішніх кандидатів за
компетенціями
• Основи надання зворотного зв’язку по
результатами проведення інтерв’ю з
компетенцій

• Поняття кадрового резерву.
• Причини формування кадрового резерву.
• Принципи формування кадрового резерву.
• Типи кадрового резерву.
• Етапи роботи з кадровим резервом.
• Аналіз потреб у кадровому резерві.
• Відбір та оцінка кандидатів до кадрового

Тренінг
«Ефективний
зворотній
зв’язок»

В ході тренінгу
Ви ознайомитеся з
цілями,
завданнями
і правилами
надання
конструктивної
зворотного
зв’язку, а

формування кадрового
резерву, пошуку і відбору
кандидатів до кадрового
резерву.
•відкоригуєте свої підходи
до питань формування
кадрового резерву з
урахуванням
специфіки своїх організацій.
• отримаєте інформацію про
«Підводні камені»,
зустрічаються в деяких
питаннях формування і
роботи з кадровим резервом.

резерву.
• Використання різних інструментів оцінки
персоналу в процесі пошуку і відбору
кандидатів до кадрового резерву.
• Навчання та розвиток резервістів.
Методи розвитку резервістів.
• Проблеми формування кадрового резерву.
«Підводні камені», що зустрічаються в
деяких питаннях роботи з кадровим
резервом.

1
• Удосконалите навички
день спостереження і оцінки
проявленого співробітником
поведінки.
• засвоїте і удосконалите
навички
Надання конструктивного
стимулюючого до розвитку
зворотнього зв’язку.

• Компетентність і компетенції. компетенції
в контексті системи управління
ефективністю діяльності.
• Постановка цілей. особливості постановки
цілей роботи співробітника, основні бар’єри
та труднощі, що виникають при постановці
цілей.
• Проміжний контроль. способи
коригування результатів.

також
ознайомитеся з
правилами
постановки
завдань і
здійснення
проміжного
контролю,
особливостями
спостереження і
оцінки проявленої
співробітником
поведінки.

Семінар
«Управління
талантами»

Семінар
призначений для
менеджерів з
персоналу,
співробітників
кадрових служб,
керівників освітніх
організацій

• Зворотній зв’язок. Цілі і завдання
зворотного зв’язку.
• Етапи проведення інтерв’ю по оцінці
діяльності.
• Надання зворотного зв’язку. Надання
позитивного і негативного зворотнього зв’язку.

1
• Дізнаєтеся, що таке талант і
день познайомитеся з основними
принципами управління
талантами в організації.
• отримаєте уявлення про
процедурі виявлення
талантів в організації по
результатами об’єктивної
оцінки.
• познайомитеся з методами

• Види і методи зворотного зв’язку.
• Правила ефективного зворотного зв’язку.
• Обговорення сильних і слабких сторін
підлеглого.
• Обговорення розбіжностей в
оцінках поведінки з точки зору менеджера та
підлеглого.
• Вибір ключових зон змін.
• Емоційні реакції підлеглого і робота з
ними. • Ухвалення рішення за підсумками
зворотнього зв’язоку.
• Стратегія організації та її зв’язок з
системою управління талантами.
• Управління талантами як спосіб
задоволення потреби організації в
людських ресурсах.
• Виявлення талантів.
• Процедура пошуку талантів.
• Джерела отримання інформації про
потенціал
співробітників: різні інструменти оцінки

розвитку талантів в організації.
• познайомитеся з
стратегією, методами і
етапами планування
індивідуального розвитку
талантів.
• дізнаєтеся, як побудувати
систему утримання талантів
в організації.
• отримаєте інформацію про
«Підводні камені»,
зустрічаються в роботі по
управління талантами в
організації
Тренінг
«Оцінка 360
градусів»

Тренінг
призначений для
менеджерів
з персоналу,
співробітників
кадрових служб,
керівників освітніх
організацій

1
• З’ясуєте роль компетенцій при
день використанні оцінки методом
360 градусів
• навчитеся працювати з
опитувальником компанії
Psytech International по
оцінці методом 360
градусів
• опануєте практичними
навичками застосування
оцінки методом 360
градусів

персоналу.
• Особливості мотивації талантів в
організації.
• Планування індивідуального розвитку
талантів всередині організації.
• Стадії планування індивідуального
розвитку.
• Методи розвитку талантів
• Визначення методів індивідуального
розвитку талантів відповідно до ключовими
завданнями і вибраною стратегією розвитку.
• Ротація співробітників.
• Система утримання талантів в організації
• «Підводні камені», що зустрічаються в
роботі з управління талантами в організації.
• Методика 360 градусів. Її переваги та
можливі перешкоди для її реалізації. що
потрібно враховувати, розробляючи і
впроваджуючи в організації оцінку методом
360 градусів.
• Відповідність оцінки методом 360 градусів
і стратегічних цілей компанії.
• Мета оцінки методом 360 градусів. вигоди
для працівника і організації.
• Проведення оцінки 360 градусів в
організації
Введення в систему компетенцій. практична

• освоїте навички
надання зворотної
зв’язку за результатами оцінки
методом 360 градусів
• навчитеся прийомам
подолання
організаційного та особового
опору оцінці
методом 360 градусів

Тренінг
«Аналіз
робіт і
моделювання
компетенцій»

Тренінг
2 дні
розроблений для
менеджерів
різного рівня
і фахівців,
що беруть участь в
атестації, оцінки
і розвитку
персоналу. В ході
тренінгу Ви
познайомитеся з
методами аналізу
робіт і
моделювання

• Дізнаєтеся, що таке
компетенції, і які їхні
Основні характеристики.
Дізнаєтеся, що означає
поняття «аналіз роботи»
• познайомитеся з
основними методами
аналізу роботи.
• придбаєте практичні
навички застосування
деяких методів аналізу
роботи.
• познайомитеся з
технологією формування

робота з системою. Можливості системи по
підготовці опитувальників.
• Вибір респондентів - різні практики,
особливості. Правильна коммунікаціязаставу
успіху програми оцінки. етапи проведення
оцінки - на що звернути увагу. Правила
адміністрування.
• Підготовка до зворотного зв’язку
• Звіт за результатами оцінки 360 градусів.
Проведення аналізу звіту по моделі Джохарі,
робота з гіпотезами.
• Основи надання зворотного зв’язку.
• Вступ до систему компетенцій. Що таке
компетенції. Визначення компетенцій.
Характеристики компетенцій.
• Введення в аналіз роботи. Що таке аналіз
роботи. Для чого роблять аналіз роботи.
• Методи аналізу роботи. прогностичне
інтерв’ю.
Метод прямих атрибутів. інтерв’ю з
критичним інцидентів. метод репертуарних
решіток.
• Застосування деяких методів аналізу
роботи на практиці
• Класифікація поведінкових проявів
• Типові моделі компетенцій. переваги та

компетенцій.

Тренінг
«Розробка
KPI»

Тренінг
розроблений для
менеджерів різного
рівня і фахівців,
що беруть участь в
атестації, оцінки
і розвитку персоналу.
В рамках тренінгу
учасники
отримують
практичний досвід
розробки KPI в
контексті всієї
організації. тренінг
проходить
в інтерактивній
формі, теоретичні

моделі компетенцій,
базуються на
поведінкових проявах,
виявлених в процесі
аналізу роботи.
• познайомитеся з
основними принципами
впровадження моделі
компетенцій в компанії.
2 дні

• придбаєте практичні
навички постановки цілей в
Відповідно до принципів
SMART.
• навчитеся здійснювати
декомпозицію цілей
компанії відповідно до
принципами
збалансованої системи
показників (ССП).
• придбаєте практичні
навички розробки KPI, а
також розробки методів
побудови системи
мотивації співробітників на
основі KPI.
• навчитеся розуміти і

недоліки використання типової моделі
компетенцій.
• Розробка власної моделі компетенцій.
• Планування процесу розробки власної
моделі компетенцій. проведення аналізу
роботи.
• Опис компетенцій (дефініції,
індикатори).
• Впровадження моделі компетенцій в
компанії.
• Що таке KPI.
• Основні типи KPI.
• Характеристики «ефективних» KPI.
• Технології розробки KPI.
• Розробка карти цілей компанії.
• Розробка тактичної карти цілей з
урахуванням
причинно-наслідкових зв’язків і наявних
обмежень компанії.
• Постановка цілей в форматі SMART.
• Розробка збалансованої системи
показників (ССП).
• Каскадування карти цілей компанії до
рівня підрозділів. Розробка карт цілей
підрозділів.
• Мотивація і стимулювання персоналу на
основі KPI. • Складові системи мотивації

блоки закріплюються
виконанням
практичних вправ, в
яких учасники
практикуються в
постановці цілей,
декомпозиції
цілей і розробці KPI.

використовувати можливості
системи управління
ефективністю
діяльності на основі KPI.

Тренінг
«Управління
ефективністю
діяльності»

Тренінг
2 дні
розроблений для
менеджерів
різного рівня
і фахівців,
розробляють
системи оцінки
ефективності
персоналу і
що беруть участь в
атестації, оцінки
і розвитку
персоналу

Тренінг
«Емоційний

Тренінг
призначений

2 дні

• ознайомитеся з перевагами і
обмеженнями системи
управління ефективністю
діяльності
• освоїте навички
спостереження і оцінки
проявленого
співробітниками поведінки
освоїте і удосконалите навички
надання
конструктивної
стимулюючої зворотного
зв’язку підлеглим
• освоїте навички
проведення зустрічі з
оцінці ефективності діяльності
Завдання тренінгу:
• Знайомство з поняттям

на базі KPI.
• Визначення ефективності співробітників і її
зв’язок з їх винагородою.
• Розробка KPI і розрахунок
результативності.
• Особливості застосування системи KPI.
• Підводні камені і помилки, що виникають в
процесі впровадження системи KPI.
• Що таке Управління ефективністю
діяльності
• Основні умови роботи системи Управління
ефективністю діяльності.
• Що таке цілі, зв’язок цілей і ключові
показники ефективності діяльності (КРІ)
• Організаційне планування і Управління
ефективністю діяльності
• Компетенції
• Політики і процедури, пов’язані з
Управлінням ефективністю діяльності
• Постановка цілей і оцінка компетенцій
• Надання зворотного зв’язку
• Проміжний контролю
• Ухвалення рішення за підсумками оцінки
ефективності діяльності
1. Структура емоційного інтелекту.
Практична значимість емоційного

інтелект»

для визначення
ролі і місця
емоційного
інтелекту в
процесі
управління
командою,
відпрацювання
навичок,є основою
емоційного
інтелекту.
розширення
спектра
ефективних
підходів в сфері
управління
персоналом.

«Емоційний інтелект », його
складовими;
• Оцінка власного рівня
емоційного інтелекту;
• Відпрацювання навичок
Емоційної обізнаності
(Усвідомлення власних
емоцій і розуміння переживань
оточуючих);
• Відпрацювання навичок
самомотивації і мотивації
підлеглих
(Клієнтів);
• Виділення успішних стратегій
міжособистісної взаємодії;
• Визначення рівня емоційного
вигоряння, відпрацювання
навичок попередження і
подолання емоційного
вигоряння.

інтелекту для менеджера.
Самоусвідомлення.
Визначення емоційного інтелекту.
Порівняння IQ і EQ. EQ і лідерство.
Структура емоційного інтелекту. емоції і
почуття.
Визначення рівня розвитку емоційного
інтелекту учасників (самооцінка)
Відпрацювання навичок емоційної
обізнаності: проведення емоційного
самоаналізу. Реактивний поведінку vs
усвідомлене поведінка.
Техніки управління своїми емоціями і
підвищення самоусвідомлення.
Поняття ассертивної поведінки, відмінність
в проявах ассертивної, агресивної і
пасивної поведінки .
2. Управління стресом
Контроль імпульсивності.
Уміння протистояти стресу.
Визначення ефективних способів управління
стресом.
Відпрацювання навичок подолання стресів.
Емоційне вигоряння менеджерів.
3. Сфера міжособистісних відносин.
Емпатія. Відпрацювання навички «читання»
емоційного стану людини (вербальні і

Тренінг
«Розвиток
навичок
командної
взаємодії»

Даний тренінг
призначений
для керівників
компанії.
Тренінг допоможе
вивчити методики
діагностики
рівня розвитку
команди, сильних і
слабких сторін
вже створеної і
працюючої
команди.
Визначити
індивідуальні
переваги в
формуванні
своєї команди.

1
Завдання тренінгу:
день • Усвідомлення ролі команди
і її здатності створювати
синергетичний ефект.
• Розуміння кращою ролі в
команді кожного учасника.
• Розуміння рольових переваг
інших
членів команди і формування
реалістичних очікувань від
роботи в команді.
• Розподіл по
внутрікомандним ролям.
Розуміння сильних сторін і
обмежень кожної ролі в різних
ситуаціях.
• Вироблення матриці успішної
командної взаємодії,

невербальні прояви).
Емпатичних слухання. Як зрозуміти іншу
людину? Виконання практичних вправ на
відпрацювання емпатії.
МіжособистіснІ стосунки. Ключові навички
для побудови продуктивних відносин.
визначення та відпрацювання найбільш
ефективних підходів в міжособистісному
спілкуванні.
• Якими якостями повинна володіти
ефективно діюча команда?
• Який образ бажаного майбутнього
команди.
• Цінності команди.
• Що робити, щоб цінностей було більше у
вашій команді?
• Що необхідно залишити, а що перетворити
в роботі команди?
• Переваги командної роботи. чим група
відрізняється від команди?
• Вироблення спільності і довіри. існує
безліч різних визначень команди, але все
вони сходяться в тому, що команда - це
група людей, об’єднана спільною метою,
ефективно і злагоджено працює для її
досягнення. Ефект синергії.
• Створення командних цінностей

оволодіти
методами
ефективної
роботи і побудови
системи
комунікацій в
команді.
Даний тренінг
Тренінг
призначений для
«Лідерство в
стилі коучинг» керівників
різного рівня.

використовуючи сильні
сторони кожного учасника.
• Розуміння стадій командної
роботи, вироблення правил
командної взаємодії

1
Завдання тренінгу:
день • Розуміння ефективності
застосування різних
стилів лідерства в організації.
• Отримання знань про
коучингу, як ще одному
методі керівництва
іншими людьми.
• Вироблення позиції коуча
у взаємодії зі співробітниками.
• Набуття навичок
• Придбання навичок
ефективної постановки
цілей і надання зворотнього
зв’язку.
• Придбання навичок
ефективного проведення
коучингової бесіди, мотивації і
розвитку співробітників.
• Оволодіння різними

• Вироблення правил командної взаємодії.

1. Лідерство. Феномен лідерства. Різні стилі
лідерства та розвиток лідерських навичок.
Основні складові успішності лідера.
Лідерство і управління. Розуміння свого
стилю лідерства. Застосування різних стилів
взаємодії з підлеглими в рамках організації.
2. Коучинг як стиль взаємодії
Основні цілі коучингу, особливості
застосування в організації.
Ключові відмінності коучингу від інших
стилів управління.
В яких випадках застосування коучингу дає
максимальний ефект.
3. Ключові навички коуча - керівника при
взаємодії з співробітниками: позиція коуча
Побудова контакту і активне слухання.
Коучинг в управлінні складними
ситуаціями.
Як підвищити залученість співробітників
Поділу відповідальності між підлеглим і

інструментами коучингу,
спрямованих на
приведення співробітника до
самостійного
побудови кроків по
досягненню результату.

Тренінг
«MBTI:
оцінка і
розвиток
ефективності
команд в
організаціях»
(МВТІ - MyersBriggs Type
Indicator Індикатор типу
Майерса-Бриггса)

Даний тренінг
призначений для
співробітників всіх
рівнів від
фахівців до
топ-менеджерів.

керівником
4. Інструменти коучингу:
Етапи та кроки коучингу
Типологія питань у коучингу. цінність
відкритих питань
Рамка результату. Постановка «сильних»
цілей. Як підвищити мотивацію
співробітника за допомогою ефективних
питань
Питання по логічним рівням: системна
ясність або як поліпшити розуміння
завдання співробітником.
Планування конкретних кроків по
досягненню результату.
5. Типові труднощі в процесі коучингу
1
Завдання тренінгу:
• Введення в MBTI: історія створення та
день • Ознайомитися зі своїм
особливості застосування в організаціях.
переважаючим стилем
Типи особистості по MBTI.
поведінки, і зрозуміти
• Розуміння власного типу MBTI
особливості інших людей
• Розуміння індивідуальних особливостей
• Дослідити свій внесок
членів команди. Розуміння командного типу
в командну роботу і
MBTI: аналіз сильних сторін і областей для
вклади інших членів команди
розвитку команди.
• Дослідити індивідуальні
• Як нам найкращим чином використовувати
сторони
наші сильні сторони і переваги? що
для розвитку і ті аспекти,
зробить нашу команду сильнішою?
які необхідно розвивати команді • Застосування MBTI в роботі команди:

• Виробити рекомендації щодо
підвищення особистої та
командної ефективності

Тренінг
«MBTI:
підвищення
особистої
ефективності в
бізнесі»

Даний тренінг
призначений для
співробітників всіх
рівнів від
фахівців до
топ-менеджерів.

1
Завдання тренінгу:
день - Ознайомитися з власним
типом MBTI і
зрозуміти свій кращий стиль
поведінки
- Усвідомити вплив своїх
особистісних особливостей
на ефективність в
роботі
- Виявити свої сильні
боку і зони для розвитку
- Виробити
рекомендації по
підвищення особистої
ефективності

- особливості стилю взаємодії нашої
команди, підвищення ефективності
комунікації
- особливості стилю вирішення робочих
завдань, прийняття рішень
- робота в умовах стресу і тиску,
організаційних змін
- управління конфліктами
• Вироблення плану дій, спрямованих
на підвищення ефективності взаємодії,
побудова сильної команди.
Вступ до MBTI: історія створення та
особливості застосування в організаціях.
особистісні
вподобання:
• Звідки людина черпає енергію?
• Як сприймає інформацію?
• Як приймає рішення?
• Як організовує своє життя і роботу?
Типи особистості за MBTI
• Розуміння і повторний огляд власного типу
MBTI
• Розуміння особливостей переважного
стилю поведінки:
- особливості лідерського стилю
- особливості стилю комунікації і

взаємодії з людьми
- особливості стилю роботи з інформацією
і прийняття рішень
• Як особливості кращого стилю
відображаються на роботі: розуміння своїх
сильних сторін і областей для розвитку.
• Як ми найкращим чином можемо
використовувати
наші сильні сторони і переваги? Що ми
привносимо в організацію?
• Що нас може зробити сильніше? як ми
можем
розвивати найменш бажані для нас
типи поведінки?
• Вироблення плану дій, спрямованих на
підвищення особистої ефективності.

ДОДАТОК Д 3
ТРЕНІНГ «КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
Словаччина, Еспірал, s.r.o https://www.kurzy.sk/kurzy/169576/vedenie-ludiinak-nadsenie-motivacia-koucovaci-pristup-bratislava
Опис курсу
Навчання здійснюється через аналіз досвіду, педагогічні дослідження щодо
функціональної практики сучасного лідерства, безпосередньо на практиці.
Фактичні дати: 16.-17.4. 27.-28.4. 6.-7.5. 21.-05.22.2020
Галузь застосування: (за потребою)
• 9:00 - 16:30 (8 днів: 2 + 2 + 2 + 2 дні)
• 10 осіб в групі
Місце проведення:
• Навчальний зал: Espiral, Priemyselná 8, 3-й поверх, Братислава
Цільова група
• директори і керівники установ, організацій
• менеджери
• Керівники команд
• тренери
• Управлінці
• Ті, хто займається особистісним розвитком через участь у тренінгах,
семінарах, воршопах тощо.
Тренінг «Керівництво і управління персоналом»

- це інтенсивна 8-денна

програма розвитку, яка реалізується в інтерактивному і віртуальному режимі з
використанням ігор-розробок і ефективних методів навчання, включаючи
міжсесійні індивідуальні навчальні завдання, тренування навичок роботи з
програмним забезпеченням і ПК в розширеній формі з практичним навчанням,
які використовуються в сучасному адмініструванні. Між окремими зустрічами
працюємо над індивідуальними завданнями, вони є відмінним способом
придбання знань, формування міцних професійних навичок.

Мета:
1. Удосконалення інструментів управління, забезпечення стабільності і
винагороди за ефективну діяльність.
2. Усунення стресу, який є джерелом непорозуміння між людьми через
неефективне спілкування, нездатність активно слухати або діяти, а також є
причиною неефективного використання свого часу.
3.

Покращення

та

розвиток

управління,

мотивації,

спілкування,

презентаційних навичок, навичок ведення переговорів і ефективне управління
конфліктами.
4. Самоцінність - справжня особистість лідера, створення доброзичливої
атмосфери на робочому місці.
5 Застосування відповідних стилів керівництва, стилів ситуаційного
управління.
В рамках тренінгу використовуються тестування на основі психологічних
анкет для поліпшення самопізнання, інтерактивні дискусії, заходи з розвитку
особистості. Коучинговий модуль спрямований на ефективні партнерські бесіди,
підтримає атмосферу творчої команди, високу продуктивність. Навчання
спрямовується на розвиток і поглиблення знань, навичок і практичної підготовки
ефективного лідера.
Форма навчання:
1. Тренінги з короткими тренувальними блоками і застосуванням їх на
практиці.
2. Мінімальна теорія, максимальне тренування.
3. Функціональні стратегії, приклади з практики: демонстрація демонстрації
технік і стратегій з подальшим навчанням учасників.
4. Поєднання класичного навчання (знань) з практичною підготовкою
коучингу і самостійної тренування
5. Коучинговий підхід, коучинг, техніки НЛП.
6. Елементи емпіричного освіти.
7.Індивідуальне навчання на практиці і (самонавчання) між тренуваннями

ЗМІСТ КУРСУ
1. Ефективне спілкування прогресувало (вербальне і невербальне) і
активне слухання, правильно задаючи правильні питання - в роботі і
особистих відносинах, усуваючи нерозуміння:
- активна практика прослуховування;
- концепція ненасильницького спілкування як важлива частина зрілих
рішень, самомотивації і форм людської емпатії до себе і навколишнього
- араження в партнерському спілкуванні.
2. Створення експерта із самопізнання, сприяння знайомству з
оточуючими, розуміння особистості - продвинута типологія особистості та
управління талантами:
- SWOT, знаючи ваші сильні і слабкі сторони, а також ваших колег, як ці
знання допоможуть нам працювати з людьми, коли вони в стресі, як команді
потрібно розвиватися
- Різноманітність точок зору, суть розуміння типології особистості,
розуміння поведінки і реакції партнера по спілкуванню:
- особиста перспектива і погляд на неї: загальна характеристика/
детально
1.

Напрямок відповідальності: підхід до людини / обов’язковий курс

2.

Напрямок мотивації: досягнення мети / лабораторний курс

3.

Мотиви: методичний підхід / необов’язково

4.

До дії: оцінювання / активний курс

- Бар’єри, побудовані на помилках початкового сприйняття.
- Як за мінімальний час представити свій намір, вимогу, думку або мету в
залежності від типу «слухача»?
- Як максимізувати вплив ваших висловлювань?
- Як підвищити вашу здатність переконувати і спочатку формулювати
ідею як в усній, так і в письмовій формі?
- Знаючи, що грає реальну роль в спілкуванні і допомагаючи нам, ваш
партнер з комунікацій на шляху до зустрічі

- Як не йти на непотрібні компроміси або як ефективно вести переговори,
можливість адаптувати своє мовлення на основі швидкої диференціації різних
типів слухачів.
3. Наполегливість, пов’язана з емпатією, яка створює позитивну
атмосферу спілкування:
–впевненість і її вплив на здоровий ризик, креативність, взаємодія в
партнерстві, побудова якісних відносин;
–наполегливість, а не агресія і зовсім не пасивність, робота з людьми, а не
проти них;
–принципи і соціальні можливості наполегливої поведінки, уміння цінувати
себе і свої права, цінувати інших, вміння отримувати та висловлювати критику,
вміння проводити інтерв’ю;
–підвищення самооцінки і поваги, виявлення потреб і бажань, вміння
застосовувати і задовольняти потреби, прийняття відповідальності за свою
поведінку, ставлення до помилок.
4. Забезпечення активного зворотного зв’язку «ADO» - похвала і докір інтерв’ю.
5. Сильний оратор - ТОП основи для презентаційних навичок:
1.

Великі оратори будуть вести нас.

2.

Справжність зрілості, людяність і професіоналізм.

3.

Спілкування в контексті провідного.

4.

Продемонструвати вміння розмовляти з людьми, бути більш

впевненим, незалежно від типу аудиторії, будь ми за столом, на сцені або на
зустрічі знайомих.
5.

Ми дізнаємося, як раз і назавжди покінчити з катастрофічними

сценаріями, відкриємо наші тріумфи і настроїмося на успіх.
6.

Ми збагатимо наші знання і навички порадами не тільки для

подолання страху перед сценою і страху перед діями або спорами, а й для
запобігання цьому і застосування цих знань в будь-якій області вашого життя,
яка хвилює кожного особисто.

7.

Автентичні думки, переконливе виклад ідей для створення гарного

першого враження і залучення слухачів.
8.

«Мій особистий бренд, довіра» - «Я знаю, хто я, яка моя цінність і

що я пропоную; Я поважаю себе і інших »-« Я знаю, що ВООЗ є нашим клієнтом
/ ринком, і що моє, ЧОМУ я займаюся тим, що мій керівник, колега, клієнт
задоволений і говорить про переваги»
9.

ETHOS - ЛОГОТИП - П’ЯТЬ - ми представимо і навчимо

компонентам ораторського мистецтва за Арістотелем - сильне і міцне
відношення, впевнене сидіння, обсяг, динаміка мови, зоровий контакт.
10.

Сприйняття аудиторії, ефективну співпрацю і обговорення зі

слухачами.
11.

Навчання у відповідь на заперечення, ефективна аргументація і

переговори на рівні.
12.

Як покласти край побоюванням сценою, страху, який паралізує нас, і

як почати ділову розмову, бесіду з керівником або колегою, або брати участь в
будь-яких розмовах, які «завжди керували» значними екстравертами.
13.

Швидке розслаблення розуму, м’язів і кровоносних судин перед

стресовою ситуацією, як забезпечити гарний настрій і по-справжньому
насолоджуватися презентацією, інтерв’ю або телефонним дзвінком.
6. Основні принципи методу розробки НЛП:
–модель комунікації НЛП (нейро - лінгвістичне програмування) в
соціальних контактах;
–фільтри та бажані канали сприйняття світу - «як мене сприймають і вчать.
я і мої колеги, партнери» щодо типу і субмодальності спілкування особистості
(візуальні, аудіальні, кіненстетичні, нюхові, смакові) і тренінги;
–дзеркальне відображення - провідний – рапорт;
–секрет харизми - більше впливу, більше успіху;
–творчий підхід до життя і розвиток емоційного інтелекту;
–знання успішних стратегій.

7. Мова тіла, невербальне спілкування і асертивна (наполеглива)
невербальна поведінка
8. Основи коучингу і коучингові інтерв’ю:
Коучинг призначений для кращого розуміння - ментальне тренування, підхід
коучингу, при якому це партнерство і рівні відносини, засновані на взаємній
довірі між тренером і тренером, службовці для досягнення цілей клієнта
швидше і ефективніше. Це структуроване і конкретне інтерв’ю для досягнення
необхідних виняткових результатів з урахуванням ідей і унікальності клієнта:
– об’єктивність та постановка цілей smart-b - як визначити правильно мету,
яка буде досяжна, і назвати об’єктивну реальність (створення особистого
бачення, плану подорожі, реалізації);
– ефективне застосування моделі grow при пошуку можливостей і назві
стратегічних кроків, ефективна реалізація ваших цілей, цілей команди.
9.Самовчитель на основі принципу коучингу:
– саморозвиток в самонавчальному підході - пошук власних відповідей на
питання і теми, яких ви торкаєтеся;
– усунення зовнішніх і внутрішніх бар’єрів, перешкод, що заважають вам
рухатися вперед з вашими цілями та ідеями;
– кращі рішення за вами - максимально використовувати цінний потенціал
кожного з них, максимально використовувати їх і працювати з ними;
– використання інноваційних методів коучингу.
10.Управління часом і стрес-менеджмент.
• Придбання знань і навичок в галузі управління часом не тільки відповідно
до базових принципів, а й з урахуванням ієрархії цінностей, життєвої та
професійної стратегії і пріоритетів.
• Знай і усувай те, що забирає твій час, Роби Список, Роби Все
• Ефективна профілактика стресу

11.

СТОП зволіканню і початок мотивації

– як подолати відстрочку, як звільнити мотивацію (уяву, непряме і
альтернативне мислення), досягти задоволення та емоційного балансу;
– відкрийте для себе інструменти, які допоможуть вам або вашій команді,
усунуть небажаний статус, поведінку і замінить його на те, що ви хочете;
– демотивація / активна внутрішня мотивація;
– зволікання / дія;
– неефективність / ефективність і продуктивність;
– марність, шкідливі звички / позитивні звички, система;
– розчарування / задоволення;
– опір роботі / самореалізація;
– стрес / потік;
– самодисципліна, продуктивність і ефективність роботи;
– як співвідносяться цілі, мотивація і наші основні цінності (де я можу
отримати паливо; як мені збільшити швидкість, які корисні поєднання клавіш?)
12. Консультація як ефективний інструмент управління на практиці.
1.

Професійна організація та проведення ділових зустрічей, написання

протоколів.
2.

Найбільш поширені помилки, цілеспрямовані правила (з точки зору

правильного визначення завдань і визначення їх власників), стимули для
сучасного «лідерства».
3.

Давайте не будемо дозволяти іншим мавпам кидатися один на

одного, давайте мотивувати їх до відповідальності - одна з основ ефективного
лідерства.
4.

Діяльність - джерела радості і щастя.

5.

Піраміда цінностей, модель Діснея і ін..

13. Лідер знає своїх людей і ефективно будує свою команду.
1.

Анкета для визначення командних ролей Мередіта Белбіна

2.

Лекція та обговорення відмінностей, переваг ролей і їх взаємних

конфліктів і непорозумінь
3.

Анкета для розпізнавання себе і інтерпретації результатів - в кінці

тестування і пояснення результатів, щоб зрозуміти, які ролі в команді, буде
застосована командна гра «Головоломка групи» Ейнштейна
4.

Рівень командної роботи є важливим критерієм, який сприяє

ефективності робочої групи. Просто підходяще і навіть уявлення командних
ролей може привести до якісних результатів командної роботи. Важливо
усвідомлювати не тільки сильні, але і слабкі переваги (сторінки) і характеристики
членів групи - успішного лідера.
5.

Як зібрати найбільш ефективну команду і отримати максимальну

віддачу від людей, коли будувати і коли купувати, які завдання ставити, які ролі.
14. Мотивація проти демотивації співробітників
• Створення команди, мотивація членів команди.
• Як забезпечити і підтримувати хорошу атмосферу на робочому місці
• Кроки, щоб вести людей, чого краще уникати і що підтримати, щоб стати
впливовим лідером.
• Згідно нейробіологічної моделі Скарф, ми будемо згадувати ситуації і
досвід з минулого, представляти стратегії змін.
• Основний вплив основних потреб і їх задоволення на мотивацію
співробітників з точки зору піраміди цінностей А. Маслоу- задоволеність
роботою підвищується на основі позитивного стимулювання з боку робочого
місця і робочого процесу.
• Підготовка планів адаптації і оцінки, курс оціночних співбесід, оцінка
виконання робіт, звільнення співробітників. Процедури відбору, набір,
адаптаційний період.

15. Ситуаційна модель лідерства
Лідер знає себе і свій стиль, ефективно використовує тренерський підхід і
веде свої команди до незалежності
• Познайомтеся з обраним стилем керівництва, з’ясуйте, коли який стиль
найбільш ефективний, на які типи працівників він впливає, і чий стиль вже
заважає або залякує ... як ситуативно налаштувати стиль лідерства, щоб розкрити
максимальний потенціал ваших людей і задіяти їх.
16. Соціальний етикет - контролюйте основні засади соціального
етикету, бонтон, діловий протокол, професійна поведінка
1.

Перше враження і образ

2.

Відмінності в поведінці в соціумі і на роботі

3.

Відмова та пріоритетний порядок

4.

Привітання, вітання, вступ

5.

Звернення, міс / місіс різниця

6.

Рукостискання, поцілунки

7.

Правильна робоча зустріч, правила процедури

8.

Закуски для відвідувань (принципи і правила харчування)

9.

Діловий формальна і повсякденний одяг, аксесуари, відповідність

кольору і типології кольору, модні тенденції, аромат, догляд за обличчям та
волоссям
10.

Запрошення - як їх написати і прочитати

11.

Візитки та робота з ними

12.

Робота та соціальні заходи

13.

Подарунки та особливі випадки.

17. Професійна телефонний зв’язок.
1.

Створення і структура ефективного управління, тон і темп мови.

2.

Ефективні

методи

телефонії

(звітність,

визначення

потреб,

вирішення конфліктів, взаємодія і придбання для спільної роботи).Завершення
телефонного інтерв’ю і оцінка дзвінка.
3. Професійне спілкування по електронній пошті - як залучити і отримати
іншу сторону для спільної роботи.Етикет і етикет в електронній пошті, що діють
правила. Позитивний вплив електронних листів на процес прийняття рішень в
командах, підвищення ефективності спілкування і ефективності роботи
(усунення ефекту пінг-понгу).
4. Управління інформаційним потоком в суспільстві - вибір відповідних
каналів зв’язку, а також вибір правильної аудиторії і часу - настройка каналів
зв’язку, процесів.
18.Професійна –Е-mail комунікація.
1.

Ефективні поради, поради, кращі методи для оптимізації роботи з

інструментами цього пакета Office: MS Word, MS Excel, MS Outlook і MS
PowerPoint
2.

Високоінтенсивний та індивідуальний підхід до кожного учасника,

де б він не знаходився
3.

Ефективна організація. Кращі поради для професійного управління

вашим офісом або у співпраці з вашим помічником
4.

Складність адміністрування порядку денного, що веде до взаємного,

задоволеному співпраці менеджера з помічником і з усім керівництвом компанії.
19. Спеціальні ігри, вправи, завдання:
–вільна атмосфера та плавні рухи створюють заряд енергії;
–зміцнити здатність до природного співпереживання, терпимості,
вербальному і невербальному спілкуванню;
–зміцнити взаємну повагу, підтримку, довіру і впевненість;
–запропонувати простір для вирішення завдань, проблем, співпраці,
управління фізичною присутністю;

–вони допоможуть зрозуміти корисність і зміцнити командний дух,
створити хорошу атмосферу і проактивність на робочому місці;
– команди (невеликі, випадково сформовані групи) діляться завданнями,
планують свої стратегії, обмінюються інформацією і добре проводять час.
Саме в цей час приходить на розум велика обізнаність, розвиток і
закріплення певних навичок, а також компетенцій. Після виконання завдання
і подальшого обговорення, коли ми на практиці пов’язуємо всю гру-задачу з
реальністю, з’являється простір для пошуку і взаємозв’язку загальних
паралелей.
20.Аналіз діяльності, наприклад, на:
• Креативність, інноваційний процес, просування інноваційних ідей.
• Амбіції, цілеспрямованість.
• Рішення творчої напруженості в команді.
• Командні ролі.
Результати та оцінки людей по відношенню до: інформації, емоцій – досвід:
• Ідея – ідеї.
• практичне використання знайдено на практиці.
Оцінювання включає в себе:
• оцінка викладача;
• оцінка

підготовки навчальних матеріалів, матеріалів для подальшого

індивідуального розвитку.
Документ про освіту: Сертифікат - Сертифікат про проходження курсу

ДОДАТОК Д 4
ТРЕНІНГ «УПРАВЛІНСЬКІ НАВИЧКИ»
FBE Братислава, ТОВ - www.fbe.sk
Модуль I. Управлінський цикл І. Послідовне управління для вищої
продуктивності
Опис модуля
1. Формування почуття лідерства та навичок для послідовного управління
колегами.
2. Навчити учасників, як підтримувати систему і дисципліну з одного боку,
не втрачаючи при цьому ефективності, з другого боку.
3. Мотивація співробітників неадекватною директивою.
4.

Навчити учасників, як використовувати контроль як інструмент для

поліпшення системи і розвитку менеджменту.
5. Ефективно управляти зворотним зв’язком.
Зміст модуля
Управлінський дії:
• відправити роботу, переглянути і залишити відгук;
• підтримка діяльності для послідовного управління;
Стилі призначення
• управляти, керувати, подавати, консультувати, співпрацювати, делегувати;
• ситуаційне управління на практиці;
Цільова орієнтація
• важливість встановлення цілей для послідовного управління;
• стратегічна мета;
огляд
• принципи ефективного контролю;
• цілі управління, поліпшення системи, розвиток співробітників;

• підтримання рівня продуктивності, підтримку дисципліни;
Надання зворотного зв’язку
• принципи забезпечення зворотного зв’язку з роботою співробітника;
• похвала, позитивне керівництво і контроль.
Цільова група
Курс призначений для керівників, які хочуть поліпшити свої лідерські та
управлінські навички.
Документ: Сертифікат про закінчення курса.
Прайс-лист: у вартість входять вхідні квитки, навчальні матеріали, обіди.
370 € без ПДВ.
Модуль ІІ. Управлінський цикл ІІ. Я хочу ефективну і дієву команду
Опис модуля
• Удосконалювати навички і методи діяльності менеджерів, які підтримують
створення і управління високопродуктивними педагогічними групами.
• Покращення мотивації співробітників і взаємний пошук узгодженості
цілей співробітників з цілями команди і організації.
• Ефективно забезпечити зворотний зв’язок від небажаної поведінки з боку
співробітників.
Зміст модуля
Команда високоефективних працівників
• управління відповідно до характеру завдань і роботи, що виконується
командою;
• мотивовані співробітники і хороша командна атмосфера;
• узгодженість між командою й індивідуальними цілями;
• команда - це організм, який постійно змінюється, як на нього реагувати.
Працюємо з цим
• управління в залежності від характеру завдання;
• типи команд і особливості їх управління;
• ситуаційне управління на практиці;

Розвиток і ефективність команди
• цілі розвитку і продуктивності;
• узгодження цілей співробітника з цілями команди і організації;
• розмови з колегою;
Мотивація і створення гарного відносини у робочої команді
• мотивація співробітників;
• створення здорової атмосфери в команді;
Розвиток команди
• як адаптувати свій стиль управління до поточної ситуації в команді;
Надання поворотного зв’язку
• рішення небажаної поведінки співробітника;
Цільова група
Курс призначений формуванню загального підходу керівника до команди,
якою він / вона керує, і призначений для керівників, які зацікавлені у
вдосконаленні своїх лідерських навичок, наближаючись до робочої команди,
якою вони керують. Цей курс є доповненням до курсу «Управління за останнім
словом техніки», який спрямований на розвиток лідерських і управлінських
навичок.
Документ: Сертифікат про закінчення курсу.
Прайс-лист: У вартість входять вхідні квитки, навчальні матеріали, обіди.
370 € без ПДВ.

Модуль ІІІ. Управлінські навички III. Мотивація - запорука
максимальної ефективності
Опис курсу
•

Розвивати

здатність

учасників

мотивувати

співробітників

бути

ефективними і надійними.
• Оволодіння ефективним використанням різних видів мотивації для
досягнення цілей команди.
• Поліпшення ведення мотиваційних бесід.
Зміст курсу
Мотивація
• Особиста мотивація.
• Робоча група - командна атмосфера.
• Можливості мотивації у відносинах менеджера - співробітника.
Основні теорії мотивації і їх використання в управлінській практиці
• Теорії Маслоу, Герцберга, Макгрегора і їх застосування
• Щось новіше: Даніель Пінк: Драйв, дивовижні відкриття про те, що нас
мотивує.
Постановка цілей
• Важливість бачення для цілей команди SMART.
Як забезпечити мотиваційну зворотний зв’язок
• Зворотній зв’язок, похвала, позитивне керівництво.
Оцінка в робочих відносинах
• Ця нагорода - більше, ніж похвала.
• Нагорода виражена в різних формах.
• Кожен з нас цінує різні форми вдячності.
Ефект Пігмаліона і ефект Тома Сойєра Як працює мотивація
• Очікування, справедливість, цілеспрямованість.
Стимули і стимули Практичні поради про те,

ДОДАТОК Д 5
Орієнтовна тематика дипломних робіт для випускників ІЕР
«Програма поглибленої підготовки керівників освітніх установ»
1.Зміцнення потенціалу планування в секторі освіти для управління
ризиками конфліктів і стихійних лих.
2.Оцінка ролі ЮНЕСКО в освіті в умовах надзвичайних ситуацій.
3.Керівні принципи освіти в області прав людини для систем середньої
школи.
4.Мінімальні стандарти освіти: готовність, реакція, відновлення.
5.Безпека загальноосвітніх шкіл: набір інструментів для суб’єктів розвитку і
гуманітарних організацій в секторі освіти.
6.Соціально-емоційні стандарти навчання моделі управління конфліктами в
загальноосвітній школі.
7.Мислити і будувати світ через інноваційний дизайн підручників
8.Освіта для побудови світу.
9. Усунення міських бар’єрів на шляху до якісної і інклюзивної освіти:
уроки Франції.
10. Показники якості та навчання.
11. Корупція і освіта: підхід до проблеми.
12. Підтримка інновацій в оновленні політики професійного навчання.
Джерело: ІЕР: http://www.iiep.unesco.org/en

ДОДАТОК Д 6
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТОК
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТзОВ «For Business Excellence» м. Братислава, Словачини
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОСВІТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ FBE
(FOR BUSNESS EXCELLENCE) RATISLAVA S.R.O.
(Словаччина) FBE БРАТИСЛАВА, ТОВ, Ліптовська 10, Братислава
Член Мережі зі сталого підвищення ефективності у
співпраці з
компаніями-партнерами з Канади, США, Великобританії, Німеччини, Франції та
Польщі.
BE - For Business Excellence - це не тільки назва компанії, але і позначення
комплексної методології. Цей підхід унікальним чином пов’язує інструменти
розробки м’яких методики роботи з людьми з жорсткими методологіями для
поліпшення і оптимізації процесів. Програми розвитку включають в себе не
тільки високоякісні тренінги з навичок, доповнені коучингом, але також семінари
та комплексні проекти, спрямовані на досягнення конкретної вимірної бізнесцілі. Сильна команда внутрішніх викладачів також дозволяє здійснювати великі
програми для великих клієнтів (наприклад, Volkswagen і багатьох інших).
Історія - FBE (For Business Excellence) - це бренд FBE Bratislava sro і FBE
Praha sro, що працює з об’єднаною командою лекторів і спільним керівництвом.
FBE є продовженням діяльності навчальної та консалтингової компанії Systém
inžinierskych služeb sro, яка була заснована в 1991 році, і компанії D & D
Consulting sro Praha, що працює на чеському ринку з 1993 року.
Ноу-хау FBE - Команда внутрішніх консультантів і лекторів FBE з 1992
року проходить інтенсивну програму розвитку, в якій беруть участь експерти з
іноземних компаній, привносить досвід і ноу-хау, які словацькі та чеські лектори
адаптували до умов вітчизняного бізнесу і ринку послуг 2009 року FBE є членом
Міжнародної мережі з питань сталого підвищення ефективності (SPIN).
Із - за розширення портфеля відкритих курсів в 2010 році створено власний
навчальний центр НЕП - Nikar навчальний центр, в якому регулярно проводяться
FBE навчання, коучинг, семінари та багато іншого.
В даний час команда викладачів FBE складається з більш ніж 30 внутрішніх
викладачів і консультантів, що мають практичний досвід застосування навчених
методів на практиці у великих виробничих і сервісних компаніях.
FBE є членом Мережі зі сталого підвищення ефективності, де вона
співпрацює з компаніями-партнерами з Канади, США, Великобританії,
Німеччини, Франції та Польщі.

FBE забезпечує освіту та розвиток людського потенціалу організацій в
наступних сферах:
1. Лідерство та управлінські навички
2. Навички спілкування та особистісного розвитку
3. Ділові навички та орієнтація на клієнта
4. Коучинг та індивідуальний розвиток
5. Поліпшення процесу планування
6. Управління проектами
7. Інструменти поліпшення процесів.
8. Статистичні методи
Тематика курсів, тренінгів, коучингу
9. Лідерство Драйв
10. Курси керівництва
11. Курси для працівників відділу кадрів
12. Курси ділових навичок
13. Курси спілкування та особистісного розвитку
14. Центр оцінки та розвитку
15. 360 градусів - зворотний зв’язок
16. Управління проектом
17. Системи планування і поліпшення процесів
18. Загальне управління якістю
19. Модель досконалості EFQM
20. Збалансована система показників
21. Статистичні методи управління процесом
22. Повністю продуктивне обслуговування
23. Реінжиніринг
24. Управління ІТ-послугами

ДОДАТОК Д 7
НАПРЯМИ ТА ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В СЛОВЕНІЇ

ОСНОВНІ

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНІ

АНДРАГОГІЧНІ

ПРОЦЕСУ

МОЖЛИВОСТІ

ПРОЦЕСИ

ОСВІТИ
ДОРОСЛИХ

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНІ УМІННЯ
ЛІДЕРІВ ТА
ОРГАНІЗАТОРІВ ОСВІТИ
ДОРОСЛИХ

ВИЗНАЧЕННЯ
ПОТРЕБИ В

Визначення потреб людей, цільових груп, місцевого середовища

ОСВІТІ
ДОРОСЛИХ

- виявлення суспільних
потреб у освіта та потреби

- здатність
ідентифікації;

до - здатність
розпізнавати
соціального;

розвиток

регіону чи місцеві громади;
- виявлення освітніх потреб
галузі, професії, компанії;
- виявлення освітніх потреб
цільові
групи
в
навколишньому середовищі;
-виявлення
освітніх
ндивідуальний потреб;

ПЛАНУВАННЯ

-соціальні
потреби

потреби, - тенденції та їх вплив на освіту
дорослі;

регіонів або місцевих громад,
потреби цільових груп.

- вміння аналізувати ситуації, які
диктують потреби післядипломної
освіти;
- вміння спілкуватися;
- вивчення освітніх потреб;
- вміння визначати освітні потреби
галузі, компанії та установи;
- здатність ідентифікувати різні цільові
групи та їх освітні потреби;
- можливість виявити потреби людей у
освітніх послугах
- здатність розвивати нові освітні
потреби

Планування реалізації завдань освіти дорослих

В
ОРГАНІЗАЦІЇ

- підготовка
навчальних
програм для виконання

вміння здійснювати
- вміння координувати та брати участь у
планування
в
освіті підготовці впровадження навчальних

РОБОТИ
(продовження)

освітніх програм;
- формування навчальних
груп;
підготовка планів реалізації
для навчальних груп та
індивідуальних органі заційних форм освіти.

дорослих.

планів для індивідуального навчання за
участю дорослих;
- здатність брати участь у розробці
проекту, навчальних групових планів в
групових форматах освіти дорослих;
- здатність брати участь у підготовці
впровадження
планів
окремих
організаційних форм освіти дорослих

Стимулювання (активізація) потенційних учасників до включення в освіту

-підготовка організаційного -вміння організовувати
- можливість розробки та виконання
плану
учасників
для
організаційних планів для включення
для включення в освіту;
включення до освітніх
дорослих до різних типів освітніх
- підготовка та виведення
програм;
програм;
- виконання організаційних процедури зарахування.
- вміння проводити тендерні процедури
заходів.
та процедури зарахування для різних
типів навчання дорослих

Вступна робота з учасниками
ПЛАНУВАННЯ
Й
ОРГАНІЗАЦІЯ
РОБОТИ

- інформація та поради
вміння працювати
потенційних кандидатів на
дорослі учасники, які
зарахування;
- участь
у
процедурах
включити в освіту
зарахування;
- планування та участь у
проведенні бесіди з
особами, які зараховані на
навчання;
участь у плануванні та
проведенні процедур
оцінювання;
-участь у підготовці
особистих навчальних
планів.

вміння інформувати та консультувати
учасників
при зарахуванні
- вміння планувати та брати участь у
вступних бесідах з учасниками;
- можливість брати участь у плануванні
та оцінюванні;
та визнанні набутих знань учасників;
-вміння брати участь у підготовці
особистих навчальних планів.

Організація освіти

Складання графіків
(узгодження з лекторами та
учасниками)
-координація
роботи
із
забезпечення
необхідних
аудиторій та інших
приміщень, обладнання та
ін.;
-інформування учасників та
викладачів щодо курсу який
вивчається;
- встановлення зв’язку між
викладачами та учасниками
освітнього процесу;
- участь в організації
практичних занять;
-організація різних форм
перевірки та оцінювання
знань.

- вміння організовувати
освіту дорослих
- здатність до координації
роботи всіх причетних до
навчального процесу.

- вміння організовувати освіту;
- підготовка графіків, надання
навчальних посібників;
- вміння координувати організацію та
виконання освіти з викладачами та
учасниками освітнього процесу
- вміння добре спілкуватися ;
- вміння вести переговори та
організовувати освіту поза освітньою
організацією(наприклад, у компанії,
місцевій громаді, музеї)
- можливість організації різних форм
перевірки та оцінка знань (терміни
іспиту, оцінка знань тощо)

Консультативна підтримка учасників під час тренінгу
-консультування учасників з
вирішення проблем, що
виникають під час навчання;
- підтримка учасників в
усуненні ситуаційних
бар’єрів, пов’язаних з
НАВЧАЛЬНИЙ освітою (наприклад,
відсутність грошей на освіту,
ПРОЦЕС
проблеми з доглядом за
дітьми, транспорт тощо);
- підтримка учасників в
подоланні інституційних
бар’єрів стосовно освіти
(напр.неадекватність графіка,
тощо)
- планування та встановлення
співпраці
з
іншими
установами у наданні різних
форм підтримки учасників
під час тренінгу;

- вміння планувати,
- вміння планувати, організовувати та
організовувати та
надавати консультаційну підтримку
забезпечувати консультативну
дорослих в освіті та навчанні;
підтримку учасників протягом - здатність визначати перешкоди, які
навчання.
мають учасники навчання;
- вміння планувати, організовувати та
надавати підтримку учасників у
вирішенні диспозиційних питань,
ситуаційні та інституційні бар’єри,
пов’язані з освіта;
- можливість встановити зв’язок з
іншими організаціями;
- представництво учасників цих
організацій на надання різних форм
підтримки в освіті;
- можливість консультувати щодо
подальших варіантів освіти.

- консультування учасників
щодо можливості для
подальшоїосвіти

Навчальна підтримка учасників під час навчання

НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС
(продовження)

-виявлення потреб для різних - вміння
форм допомоги в навчанні;
навчання
- підтримка
-консультування
та
учасників
мотивація
учасників
навчання
навчання;
-планування та організація
навчання,
підтримка
учасників в освіті;
- організація та
стратегії
навчання
і
оволодіння
різними
методами навчання;
- Організація консультацій
та наставництво.

пропонувати -здатність виявляти потреби в різних
формах,
дорослих
- використання навчальних посібників;
протягом
-вміння мотивувати учасників;
-вміння організовувати та проводити
навчання для зміцнення навчальної
спроможності учасників;
-можливість організації та координації
консультацій та наставництво учасників
під час тренінгу.

Підтримка учасників самостійного навчання

- консультування
та
наставництво
учасників
незалежного навчання
САМОСТІЙНЕ - заохочення до самостійного
навчання;
НАВЧАННЯ
- забезпечення
приміщення, обладнання та
матеріалів
для
самостійного навчання.

- здатність надати підтримку - вміння консультувати та наставляти
учасників у самостійному навчанні;
дорослим
учасникам
навчання в самостійному - вміння заохочувати учасників до
самостійності навчання;
навчанні.
- вміння організовувати можливості для
самостійного навчання (приміщення,
обладнання, навчальні матеріали
тощо).

Постійне та підсумкове оцінювання якості освіти

- участь у поточному та
- здатність до миттєвого і
підсумковому
оцінюванні підсумкового оцінювання

- можливість брати участь у якісній
підготовці;
- можливість брати участь у плануванні

навчальних досягнень
ОЦІНКА
ОСВІТИ
ДОРОСЛИХ

якості освіти дорослих

- участь у поточному та
підсучковому оцінюванні
результатів навчання;

та виконанні оцінки якості навчання;
- вміння
контролювати
сучасні
досягнення в професії та співпраця у
плануванні
та
впровадженні
удосконалень.

- участь у поточному та
підсучковому
оціненні
задоволеності
користувачів (учасників,
партнерів)
- участь у підготовці та
виконанні плану розвитку
якості навчання.

Робота з персоналом, розвиток персоналу та власний розвиток

ЛІДЕРСТВО
В ОСВІТІ

- участь у виведенні
кадрової процедури (підбір
викладачів

та

- можливість
підбору - вміння співпрацювати
персоналу
в
освіті для впровадження освіти;
дорослих та робота з ними;
- можливість
брати
іншого - вміння планувати і
регулюванні статусу та

участь

у

ДОРОСЛИХ

персонал)

надавати професійної

призначення
професійних керівників та
співпраця з ними;
турбота
про
ефективний
потік
інформації
між
викладачами
та
керівниками,організаторами
освіти дорослих;
- консультування
та
надання професійної
підтримки викладачів;

підтримки розвитку

- організація та виконання
внутрішньої освіти для
вчителів;
визнання
та
зміцнення
власної
професійної
ідентичності;
- моніторинг
власної
роботи та впровадження
удосконалень;
- участь у професійному

персоналу, що працює в
освіті дорослих;

- здатність до розпізнавання
та професійного зміцнення
персоналу в освіті дорослих.

юридичних питань, що
співпраці внутрішніх та

стосуються

зовнішніх співробітниківі у проведенні
навчання;
- вміння формувати роботу та інші
команди, очолювати ці команди;
- вміння формулювати пропозиції
для
професіоналів
навчання
працівників;
- вміння
організовувати
та
виконувати внавчання для вчителів та
інших співробітників в освіті дорослих;
- здатність
розпізнавати
і
зміцнювати
свою
професійну
ідентичність у ролі керівника чи
організатора освіти дорослих;
- здатність
до
власного
професійного розвитку

навчанні;
- участь у професійній
асоціації на місцях.

Роботи з розробки навчальн-методичного забезпечення

- розвиток або співпраця та - здатність до розвитку
заохочення
вчителів до роботи в освіті дорослих
розвитку;
- нові підходи, методи
роботи та матеріали з
навчання дорослих;
- обмін практикою та
співпраця з іншими лідерами
або організаторами освіти
дорослих;

- здатність брати участь у розробці
нових підходів та методів роботи,
навчальних матеріалів в освіті
дорослих;
- вміння заохочувати та мотивувати
вчителів у розробці нових підходів і
методів роботи, навчальних матеріалів
в освіті дорослих;
- здатність брати участь в інноваційній
діяльності з розвитку та обміну передової

- підготовка фахових робіт
з освіти дорослих та роль
лідера або організатор
освіти дорослих;

практики інших організаторів освіти
дорослих;
- можливість брати участь у проектах
розвитку напрямів освіти дорослих.

- участь
у
проектах
розвитку напрямів освіти
дорослих;
- моніторинг інновацій (у
професії та законодавстві)
-

Робота з партнерами / робота з навколишнім середовищем

- співпраця з партнерами в
місцевому / регіональному
середовищі
і
на
національному
та
міжнародному рівнях у
спільних
проектах
та
заходах;
-

співпраця з партнерами в

- вміння працювати з
партнерами в

- здатність до партнерства в
в місцевому / регіональному /

місцевому / регіональному /

- національному
та
мізнародному
середовищі;
- вміння працювати з партнерами для
виявлення освітніх потреб та розробка
нових освітніх програм.
- можливість залучати партнерів до
освітнього процесу;

національному середовищі в
плануванні та впровадженні
освіти дорослих.

задоволенні освітніх потреб
та розвитоку нових освітніх
програм;

- можливість залучати партнерів до
розвитоку якості освіти дорослих.

- співпраця з партнерами в
оцінці та розвиток якості
освіти дорослих.

Сприяння освіті дорослих
- участь у плануванні та
- здатність просувати
проведенні
загального освіту дорослих
просування освіти дорослих
у
навколишньому
середовищі
(загальна
екологічна обізнаність про
важливість освіти дорослих)
- участь у плануванні
освіти
дорослих
(призначений для вибраних
цілей групи, вибрані види
діяльностіу
навчанні

- можливість брати участь у плануванні
та виконанні, сприянні діяльності
зосвіти дорослих.

дорослих тощо).

Планування ділової та фінансової роботи та звітність про роботу

-участь у прийнятті рішень, - бізнес-можливості та
ділові та фінансові події фінансове планування;
щодо освіти дорослих;
- робота та звітність про
- участь у бізнесі та
роботув освіті дорослих.
фінансове
планування
роботи (щорічно
робочі та фінансові плани,
УПРАВЛІННЯ В інші плани)
ОСВІТІ
ДОРОСЛИХ

- участь у бізнесі та
фінансова звітність
роботу (річні звіти
діяльність, інші звіти)

про
про

- участь у ціноутворенні
освітніх програм.

здатність бізнесу та фінансового
планування (річний план роботи,
фінансові плани тощо), плани пов’язані
з навчанням дорослих,
ціноутворення послуг тощо)
- можливість ділової та фінансової
звітності (річний звіт про роботу,
фінансова звітність тощо);
- подібні звіти, що стосуються освіти
дорослих.

Регулювання нормативних питань, пов’язаних з навчанням дорослих

- - моніторинг законодавства
УПРАВЛІННЯ В та
правові
зміни
та
регулювання має значення
ОСВІТІ
відповідно до них
ДОРОСЛИХ
участь
у
підготовці
внутрішніх
нормативних
(продовження)
актів в освіті організації;
- - участь у розміщенні ролей
лідера або організатора
освіта
дорослих
в
нормативних актах навчання
організацій;
- підготовка
освітніх
контрактів для учасників;
- участь
у
підготовці
договорів на роботу для
вчителів.
-

- можливість контролю
законодавства, що впливає

- здатність
контролювати
законодавство навчання дорослих;
- вміння брати участь у підготовці
сферу освіти дорослих та
внутрішніх
нормативних
актів,
поведінки
відповідно
до
договорів, документі, що стосуються
нього.
освіти дорослих.

Облік
- діловодство про
учасників навчання;
- ведення обліку вчителів.

- вміння
документацію
дорослих.

в

вести - можливість керувати та архівувати
освіті документацію,
пов’язаної
з
впровадженням освіти дорослих та
лідерами або організаторами освіти
дорослі

ДОДАТОК Д 8
Таблиця 5.6.
ТИПИ СТУДЕНТІВ І ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОЛОГІЙ
Тип

Орієнтація

Особливості

Вимоги

Вимоги

Можна розпізнати

студента

на стадію

поведінки

до процесу навчання

до інших учасників

за наступними

навчання

питаннями

циклу
навчання
Активіст

Особистісний

Надає перевагу

Свобода вибору

Свобода дискусій;

Чи я навчуся чому-

досвід

пізнанню в процесі

пріоритетів та ідей;

Приємна атмосфера;

небудь новому?

роботи і методом проб

широкий діапазон

Визнання лідерства;

Дізнаюся по що-небудь

і помилок;

завдань і можливостей; Генерація ідей;

нове?

самостійний і

можливість

Чи не потрібно буде

активний;

керівництва і

довго сидіти і слухати

швидко занурюється у

організації діяльності

викладача?

нову діяльність;

інших людей;

Чи будуть

комунікабельний,

відсутність «нудних» і

представлені в

любить вирішувати

багатогодинних лекцій.

навчальному процесі

проблеми в групі;

різноманітні види

сповнений ентузіазму,

діяльності?

не консервативний і не

Чи можна буде

схильний до

триматися вільно,

скептизму;

доволяти собі робити

отримує задоволення

помилки?

від вирішення завдань,

Чи не зустрінуся зі

які вимагають

складними задачами,

максимальної

які вимагатимуть

напруженості

значних зусиль?
Чи зможу я
поспілкуватися з
однодумцями?

Мислитель Усвідомлення і Спочатку роздумує,
міркування

Відведення

Відсутність тиску і

Чи буде мені надано

потім діє;

достатнього часу для

поспіху;

достатньо часу на

надає перевагу

розмірковування;

толерантність до

засвоєння і підготовку?

знаходженню

можливість працювати

різних думок в

Чи буде можливість

власного рішення;

за влсне встановленим

поглядів;

для збору різної

забезпечення

інформації?

любить відсторонитися темпом, без жорстких

від ситуації,

термінів;

автономії;

Чи є можливість

обміркувати свій

виконання

визнання «експертної»

познайомиться з

досвід;

трудомістких

позиції

різними думками і

приділяє велику увагу

досліджень;

поглядами на

збору й аналізу

збір і аналіз

проблеми?

інформації;

інформації;

Чи не буде

діє в широкому

самостійна і

здійснюватися на мене

контексті, що включає

довготривала

тиск?

аналіз минулого і

підготовка.

Чи зможу я виконувати

проекцію на майбутнє;

завдання ретельно і в

прагне бути

комфортному для мене

незамінним і створює

темпі?

навколо себе
атмосферу спокою і
терпимості
Теоретик

Формулювання Вирішує проблеми

Чіткість цілей і

Відсутність тиску;

Чи буде надана

правил і теорій

крок за кроком;

завдань;

Високий

можливість задавати

об’єднує розрізнені

структурованість

інтелектуальний рівнь;

питання?

факти в струнку

програми;

Пріоритет

Чи відповідає

теорію;

логічність і

об’єктивності і логіки

програма навчання

любить здійснювати

послідовність викладу

цілям і структурі

аналіз;

матеріалу;

заняття?

цінить раціональність і

інтелектуальне

Які вимоги програми

логіку;

напруження;

до інтелектуального

схильний до

достатня кількість часу

рівня студента?

системного мислення;

для роздумів;

Чи дізнаюся я про нові

прагне до

хороші інструкції.

ефективні методи і

досконалості;

концепції?

вирішує проблеми на

Чи будуть створені

основі формальної

умови для мого

логіки, послідовно і

інтелектуального

планомірно за схемою

удосконалення?

«від простого до
складного»;
прагне поєднати нові
теорії з тим, що вже

відомо; не довіряє
інтуїції.
Прагматик Практичне
застосування

Прагне знайти

Можливість

Відсутність

Чи передбачається

практичне вирішення,

практичного

довготривалих

практика і

швидко все спробувати застосування;

дискусій і лекцій;

експерименти?

і перейти до дії;

практична корисність;

швидке прийняття

Чи мають викладачі

любить досліджувати

програма навчання

рішень;

практичний досвід в

нові теорії на практиці; передбачає проведення генерація ідей.

конкретній сфері чи

прагне до успіху;

експериментів,

вони «теоретики»?

діє швидко і впевнено;

практичних задач і

Чи дізнаюся я про нові

постійно шукає нові

консультацій з

ефективні прийоми і

ідеї і реалізує їх при

кваліфікованими

методи?

першій можливості;

практикуючими

Чи будуть

прагне швидко

спеціалістами;

розглядатися реальні

втілювати в життя

чіткі вказівки;

проблеми?

отримані знання і

очевидний ефект від

Чи зможу я

навички;

навчання

використати

розглядає нові

запропонований план

проблеми і труднощі

для вирішення деяких

як виклик.

поточних проблем?
Чи передбачені
зустрічі з
досвідченими
спеціалістамипрактиками?
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І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Освітня зайнятість
/ аудиторія та позакласний /
1. Аудиторна зайнятість (АЗ)
1.1.Лекції
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайн-лекції
1.2. Семінари
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайнконсультації
2.Позаадиторна зайнятість (ПАЗ)
Самостійна робота
2.2. Академічні завдання
2.2.1. Курсова робота та проекти
2.2.2. Нариси / доповіді
2.2.3. Приклади та ділові ігри
2.2.4. Модулі онлайн-тестування та іспитів
Всього:

Регулярна
форма навчання

Дистанційне
навчання

56

56

42
0

5
37

14
0

1
13

94
47
47
27
0
20
0

94
47
47
20
0
17
10

150

150
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Схема формування підсумкової оцінки з дисципліни
Таблиця 2.
Критерії
1. Виконаннясеместровихзобов’язань,
включаючи:
1.1. Відвідування занять
(% від загальної оцінки)
1.2. Семестрові контролі
(% від загальної оцінки)
1.3. Академічні завдання
(% від загальної оцінки)
2. Семестровийіспит
(% від загальної оцінки)
Тип курсу: Курс закінчується письмовим
іспитом, що містить відкриті та закриті
запитання
Всього за дисципліну

Денна
форма
навчання
50%

Дистанційна
форма навчання

10%

0%

0%

0%

40%

50%

50%

50%

100%

100%

50%

II. АНОТАЦІЯ
2.1. Мета курсу
Метою курсу є надання базових знань та навичок щодо використання
можливостей управління проектами в галузі освіти. Курс знайомить студентів з
основними поняттями управління проектами, підходами до структуризації
проектних пропозицій, циклами управління проектами, індикаторами та
методами оцінювання, застосовними до розробкипроектів за програмами,
щофінансуються Європейським структурним та інвестиційним фондами (ESIF)
та іншими фінансовими інструменти, до яких навчальні заклади могли подати
заявку. Освоєння технології управління проектами матиме надзвичайно
сприятливий вплив на директорів, викладачів та всіх, хто зацікавлений у
покращенні стану болгарських шкіл у будь-якомуаспекті. Навчальний матеріал
добре проілюстрований прикладами та тематичними дослідженнями.
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2.2. Передумови
Для успішного завершення курсу навчання студенти повинні бути
ознайомлені зі специфікою системи освіти в Болгарії та мати ставлення до
роботи над проектами та роботи в команді.
2.3. Використовувані методи навчання
2.3.1 Денна форма
Використовувані методи навчання та навчання - це проблематична лекція,
лекція - дискусія, тематичні дослідження, ділові ігри, командні проекти,
ситуаційні ігри та завдання.
2.3.2 Дистанційна форма
Навчання та навчання дистанційному навчанню передбачає використання
різних ігрових та ситуаційних ігор та завдань, прямий інструктаж, навчання
ділом.
2.4. Очікувані результати
Наприкінці курсу студенти ознайомляться з основними підходами до
розробки проектних пропозицій освітніх організацій, кроками, що стосуються
оцінювання проектів, застосовними правилами, прийомами та передовими
практиками впровадження та звітування проектів, а також їх верифікацією,
аудитом та моніторингом.
Студенти зможуть шукати та відкривати можливості для реалізації
пріоритетів навчальних закладів, використовуючи можливості фінансування з
ESIF та інших джерел.
Вони ознайомляться з логікою проектної пропозиції, зв’язками між її
окремими частинами тощо. Вони зможуть виготовити документацію на рівні
планування проекту організації в галузі освіти, включаючи формулювання цілей,
заходів, витрат, часу, необхідних людських ресурсів, показників для досягнення
цілей та іншого в рамках раніше встановлених обмежень.
ІІІ. ВИКЛАДАННЯ (ПОШИРЕННЯ) ДИСЦИПЛІНИ У ЗВО В ІНШИХ
КРАЇНАХ СВІТУ
1. ENA Paris, France
2. Universite Montpellier III, France
3. University of Pittsburgh, USA
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IV. ЗМІСТДИСЦИПЛІНИ
ТЕМИ

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В
УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
1. Вступ до управління проектами
2. Різниця між управлінням проектами та
традиційним управлінням
3. Елементи, заходи та підсистеми управління
проектами
4. Види проектів
5. Стандарти управління проектами
Тема 2. Управління проектним циклом
1. Поняття проектного циклу
2. Фази управління проектним циклом
2.1. Посвячення
2.2. Планування проектів
2.3. Впровадження проекту
2.4. Завершення проекту

Денна
форма
навчання

Дистанційне
навчання

Л

У

Л

У

4

1

1

0

4

1

1

0

4

2

1

0

4

2

0

0

Тема 3. Методи визначення потреб проекту
1. Інтерв’ю
2. Анкета
3. Фокусні групи
4. Аналіз GAP1.4. Цикл управління знаннями
Вайга
Тема 4. Методи формулювання цілей
1. Дерево цілей
2. Метод PATTERN
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Тема 5. Метод логічних рамок
1. Логічна матриця
2. Логіка втручання
3. Зовнішні фактори та ризики
4. Показники
5. Джерела інформації
6. Діаграма Ішікава
Тема 6. Оцінка виконання проекту
1. Цілі та принципи оцінки проекту
2. Методи оцінки програм та проектів
Тема 7. Дошкільна та шкільна освіта
1. Характерні особливості дошкільної та
шкільної освіти
2. Професійний розвиток вчителів, директорів
та інших педагогічних працівників
спеціалістів

8

3

1

1

4

1

0

0

4

1

0

0

4

1

0

0

6

2

1

0

42

14

5

1

Тема 8. Професійна освіта та навчання
1. Суть системи ПТО
2. Організація навчального процесу
3. Національне агентство з професійної освіти
та навчання
Тема 9. Можливості фінансування проектів
в освіті
1. Операційна програма «Наука та освіта для
розумного зростання» 2014-2020 роки
2. Еразм +
Всього

Продовження додатку Д 9
V. ВИКОРИСТАНІ НАВЧАЛЬНО - ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
Назва
Навчально-технічних засобів

Використовуються навчальнотехнічні засоби за видами занять
Лекції

1. Мультимедійні системи презентації
2. Інтернет
3.E-платформа навчання
4. Спеціалізовані програмні продукти:
4.1 Проект Microsoft

Х
Х

Х

Семінарські
Х
Х
Х

VI. РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
6.1. Основна література
1. Богданова, М., Ю. Управління проектами в освіті. Свиштов, Ценов А.І.,
2013.
2. Богданова, М. Управління проектами. Свиштов, Ценов А.І., 2012.
3. Тоцева, Е., П. Кожухарова. Розробка та управління освітніми проектами.
Ciela - Soft&Publishing, 2008.
4. Станчева, А. Управління проектами. Наука та економіка, Економічний
університет - Варна, 2008.
6.2. Додаткова література
1. Керівництво системою знань з управління проектами (Керівництво WMDC),
четверте видання, С. 2011.
6.3. Нормативні документи
1. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 година
2. Закон за управление на средствата от Европейскитеструктурни и
инвестиционнифондове
3. Закон за предучилищното и училищно образование
4. Закон за професионалното образование и обучение
5. Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
6.4. Інтернет ресурси
1. www.eufunds.bg
2. http://sf.mon.bg/
3. http://www.erasmusprogramme.com/
4. http://www.hrdc.bg/
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І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Таблиця1.
Денна

Дистанційна

Освітня зайнятість

форма

форма

/ аудиторія та позакласний /

навчання

навчання

56

56

42

5

0

37

Кількість аудиторних годин

14

1

- Синхронні та асинхронні онлайн-

0

13

2. Позаадиторна зайнятість (ПАЗ)

94

94

Самостійна робота

47

47

2.2. Академічні завдання

47

47

2.2.1. Курсова робота та проекти

20

20

2.2.2. Нариси / доповіді

0

0

2.2.3. Приклади та ділові ігри

10

10

10

10

150

150

1. Аудиторна зайнятість (АЗ)
1.1.Лекції
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайн-лекції
1.2. Семінари

консультації

2.2.4. Модулі онлайн-тестування та
іспитів
Всього:
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Схема формування підсумкової оцінки з дисципліни
Таблиця 2.
Критерії
1. Виконання семестрових зобов’язань,
включаючи:
1.1. Відвідування занять
(% від загальної оцінки)
1.2. Семестровіконтролі
(% від загальної оцінки)
1.3. Академічнізавдання
(% від загальної оцінки)
2. Семестровийіспит
(% від загальної оцінки)
Тип курсу: Курс закінчується письмовим
іспитом, що містить відкриті та закриті
запитання
Всьогозадисципліну

Денна
форма навчання

Дистанційна
форма навчання

50%

50%

10%

0%

0%

0%

40%

50%

50%

50%

100%

100%

II. АНОТАЦІЯ
2.1. Мета курсу
Метою курсу є надання базових знань та навичок щодо використання
можливостей управління проектами в галузі освіти. Курс знайомить студентів з
основними поняттями управління проектами, підходами до структуризації
проектних пропозицій, циклами управління проектами, індикаторами та
методами оцінювання, застосовними до розробки проектів за програмами, що
фінансуються Європейським структурним та інвестиційним фондами (ESIF) та
іншими фінансовими інструментами, до яких навчальні заклади могли подати
заявку. Освоєння технології управління проектами матиме надзвичайно
сприятливий вплив на директорів, викладачів та всіх, хто зацікавлений у
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покращенні стану болгарських шкіл у будь-якому аспекті. Навчальний матеріал
добре проілюстрований прикладами та тематичними дослідженнями.
2.2. Передумови
Для успішного засвоєння знань з дисципліни необхідні базові знання
планування, систем управління в освіті, а також ставлення студентів до
самостійної роботи та активного мислення.
2.3. Використовувані методи навчання
2.3.1 Денна форма
Використовувані методи навчання та навчання - це проблематична лекція,
лекція - дискусія, тематичні дослідження, ділові ігри, командні проекти,
ситуаційні ігри та завдання.
2.3.2 Дистанційна форма
Дистанційне навчання включає широкий спектр методів навчання таких
як:ситуаційні ігри та завдання, прямий інструктаж, навчання ділом та ін.
2.4. Очікувані результати
Після закінчення курсу студенти отримають знання та навички:
- знання про методи стратегічного аналізу та планування, особливості
планування на національному, регіональному та муніципальному рівні в різних
навчальних підрозділах та створює навички для розробки документів
стратегічного планування;
- знання для розробки аналізів, стратегічних планів, прогнозів, проектів і
програм;
- спеціалізовані знання та формування практичних навичок в галузі
планування, які приносять велику користь працівникам системи освіти,
працівникам МОН, обласному управлінню освіти, службам освіти в
муніципалітетах та керівникам окремих навчальних підрозділів.
ІІІ. ВИКЛАДАННЯ (ПОШИРЕННЯ) ДИСЦИПЛІНИ У ЗВО В ІНШИХ
КРАЇНАХ СВІТУ
1. ENA Paris, France
2. Universite Montpellier III, France
3. University of Pittsburgh, USA
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IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМИ

Природа та організація стратегічного
планування
Тема стосується наступних питань:
1. Місце стратегічного планування в системі
управління
2. Еволюція стратегічного планування.
стратегічне управління
3. Організація стратегічного планування.
підходи до складання стратегічного плану
4. Документи стратегічного планування в
галузі освіти
Фази процесу стратегічного планування
Тема стосується наступних питань:
1. Етапи процесу стратегічного планування
2. Стратегічний аналіз. Екологічні профілі та
показники оцінки
3. Стратегічний аналіз внутрішніх факторів та
конкурентного профілю
4. SWOT-аналіз
Постановка цілей
Тема стосується наступних питань:
1. Формулювання бачення розвитку та місії
2. Визначення стратегічних цілей та
пріоритетів
3. Розстановка пріоритетів операційних цілей
та завдань
Типи стратегій
Тема стосується наступних питань:
1. Стратегія - суть та зміст
2. Функціональні та ситуаційні стратегії

Денна
форма
навчання

Дистанційна
форма
навчання

Л

СЗ

Л

СЗ

6

2

1

0

6

2

1

0

6

2

1

0

6

2

1

0
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Моделі та методи вибору стратегій
Тема стосується наступних питань:
1. Моделі оцінки та вибору стратегій.
2. Методи вибору стратегій.
Програмне забезпечення, підтримка
проектів та бюджету стратегічного плану
Тема стосується наступних питань:
1. Комп’ютерні системи допомоги для
стратегічного планування
2. Розробка щорічних програм реалізації
стратегічних планів
3. Розробка проектів для досягнення
стратегічних цілей
4. Бюджетування
Моніторинг документів стратегічного
планування в освіті
Тема стосується наступних питань:
1. Розробка та вибір показників моніторингу та
оцінки
2. Система контролю продуктивності
Всього

6

2

0

1

6

2

1

0

6

2

0

0

42

14

5

1

V. ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО - ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Назва
Навчально-технічних засобів
1. Мультимедійні системи презентації
2. Інтернет
3.E-платформа навчання
4. Спеціалізовані програмні продукти:
4.1 Проект Microsoft

Використовуються навчальнотехнічні засоби за видами занять
Лекції
Семінарські
Х
Х
Х
Х
Х

Х
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VI. РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
6.1. Основна література
1. Ансоф, И. Стратегическое управление, М., 1989.
2. Борисов, Б. Иновативни модели за управление на общините. Изд. на ЕПУ, 2012
3. Борисов, Б. Системи за финансово управление и контрол. Концептуален модел за
общини. Изд. на ЕПУ, 2012
4. Борисов, Б., Парашкевова, Е. Стратегическо планиране на образованието. АИ
Ценов, Св., 2017
5. Борисов, Б. Устойчиво развитие на общините. Свищов, 2002
6. Младенова, Г. Стратегическомаркетинговопланиране. С., 2001
7. Панайотов, Д., Борисов, Б. Стратегическопланиране. Свищов, 2009
8. Aaker, D. Strategic market planning, 1992
9. Steiner, G. Strategic planning. NY, 1997
6.2. Додаткова література
1. Кожухарова, П.,Тоцева, Я. Разработване и управление на образователнипроекти.
Сиела, С., 2012.
2. Панталеев, Ц. Проектни интервенции в образованието. Сиби, С., 2005.
6.3. Нормативні документи
1. Закон за народната просвета
2. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.)
3. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
4. Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.
5. Национална стратегия за ученепрезцелия живот за периода 2014–2020 г.
6. Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни
технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)
7. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от
етническитемалцинства (2015 – 2020 г.)
8. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република
България за периода 2015-2020 г.
6.4. Інтернет ресурси: Dynamic Online tool for guidance, http://www.dynot.net
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РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ
АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ «Д. А. Ценова»-Свищов
Факультет
«Менеджменту та маркетингу»

Кафедра
«СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ»

Навчальна програма дисципліни
«Спецсемінар з підготовки наукового дослідження по спеціальності
менеджменту освіти»
Код на дисципліни: ФММ-КСП-М-349

Кількість кредитів за програмою:3
Ступінь освітньої кваліфікації:Магістр

Код документа:
УД/УПР-ФММ-КСП-М-349
Форма навчання: денна / дистанційна
Мова: Болгарська
Версія:v.02 / 2019
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І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Освітня зайнятість
/ аудиторія та позааудиторна /

Денна
форма
навчання
28

Дистанційне
навчання

14
0

2
12

14
0

1
13

47
24
23
23
0
0
0

47
24
24
23
0
0
0

Всього:
75
Схема формування підсумкової оцінки з дисципліни

75

1. Аудиторна зайнятість (АЗ)
1.1.Лекції
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайн-лекції
1.2. Семінари
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайнконсультації
2. Позаадиторна зайнятість (ПАЗ)
Самостійна робота
2.2. Академічні завдання
2.2.1. Курсова робота та проекти
2.2.2. Нариси / доповіді
2.2.3. Приклади та ділові ігри
2.2.4. Модулі онлайн-тестування та іспитів

28

Таблиця 2.
Критерії

1. Виконаннясеместровихзобов’язань,
включаючи:
1.1. Відвідування занять
(% від загальної оцінки)
1.2. Семестрові контролі
(% від загальної оцінки)
1.3. Академічні завдання
(% від загальної оцінки)
2. Семестровий іспит
(% від загальної оцінки)
Тип курсу: Курс закінчується письмовим
іспитом, що містить відкриті та закриті
запитання

Денна
форма навчання

Дистанційне
навчання

50%

50%

10%

0%

0%

0%

40%

50%

50%

50%

Всього по дисципліні

100%

100%

II. АНОТАЦІЯ
2.1. Мета курсу
Мета семінару магістра : ознайомити слухачів з методологією розробки
дипломної роботи: визначення тези, цілей та завдань дослідження та
забезпечення інформації.
2.2. Передумови
Для успішного засвоєння знань з дисципліни потрібні хороші знання з
управління, контролю, стратегічного планування, регіонального розвитку,
фінансів, управління проектами, а також можливості студентів для стратегічного
аналізу, самостійної роботи, критичного мислення, творчості.
2.3. Використовувані методи навчання
2.3.1 Денна форма
Застосовувані методи викладання та навчання: проблемна лекція, лекція дискусія, а також практичне навчання, індивідуальні завдання, коучинг.
2.3.2 Дистанційна форма
Викладання навчального матеріалу та його засвоєння при дистанційному
навчанні передбачає використання різних моделей, проектних завдань, прямого
інструктажу, навчання за допомогою занять, індивідуальних завдань,
інструктажів.
2.4. Очікувані результати
Магістерський семінар - це останній, заключний етап підготовки студентів і
пов’язаний із знаннями підходів та методів наукових досліджень, етапів
розробки, основних вимог до форми представлення, остаточного написання,
друку та захисту дипломної роботи. Під керівництвом своїх керівників студенти
набувають ключових навичок формулювання тексту дипломної роботи, пошуку,
дослідження та узагальнення літературних джерел на папері та в Інтернеті,
проведення емпіричних досліджень, аналізу результатів та формування науково
обгрунтованих висновків. Компетенції набуваються стосовно різних етичних
питань при підготовці дипломного дослідження, а також при підготовці та
проведенні публічних авторських презентацій.
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ІІІ.
ВИКЛАДАННЯ
(ПОШИРЕННЯ)
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

ДИСЦИПЛІНИ

У

ЗВО

1.Університет Монпельє III, Франція
2. Академія економічна в Познані, Польща
3. Університет Глазго, Великобританія
IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМИ

Тема 1. Розробка дипломної роботи як
дослідницького процесу
Тема стосується наступних питань:
1. Вибір теми дисертації
2. Визначення об’єкта та об’єкта дослідження
3. Формулювання тези дипломної роботи
4. Визначення концептуальної основи
дослідження
Тема 2. Підходи та методи наукових
досліджень
Тема стосується наступних питань:
1. Логіка індуктивно-дедуктивного підходу
2. Логіка макроекономічного та
мікроекономічного підходу
3. Процедурний, стратегічний та структурний
підхід
4. Економізація дослідницького підходу
5. Порівняльний метод аналізу
6. Логічний метод
7. Описовий метод
8. Експеримент

Денна
форма
навчання

Дистанційне
навчання

Л

У

Л

У

4

1

1

0

4

1

1

0
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Тема 3. Організація роботи протягом
підготовчого періоду
Тема стосується наступних питань:
1. Літературні джерела паперу - пошук,
дослідження, узагальнення
2. Літературні джерела в електронних засобах
масової інформації - пошук в Інтернеті
3. Методика збору емпіричного матеріалу
4. Складання плану навчання
Тема 4. Використання матеріалів та
представлення результатів досліджень
Тема стосується наступних питань:
1. У вступі, глави, висновок
2. Варіанти вивчення дослідження
3. Використання літератури
4. Використання інформації з практики
(таблиці, схеми, графіки, рисунки)
5. Обговорення та захист дослідницької роботи
6. Актуальність дослідження
7. Плагіат та цитування літератури
Тема 5. Організація дипломної роботи на
заключному етапі
Тема стосується наступних питань:
1. Обговорення роботи з керівником
2. Обговорення на магістерському семінарі
дослідницької роботи, виведення нових
поглядів, набуття почуття міри з часом,
демонстрації знань, наукових навичок захисту,
ведення конспектів, протилежних навичок,
слухання, особистої позиції, майстерність у
поданні твору
Тема 6. Підсумкове написання та технічне
оформлення дослідження (друк)
Тема стосується наступних питань:
1. Редагування
2. Коригування
3. Технічне проектування
Тема 7. Захист дипломної роботи

4

2

1

0

2

2

1

0

2

2

0

0

2

2

0

1

2

2

0

0

Тема стосується наступних питань:
1. Підготовка до захисту дипломної роботи
2. Захист - відповідь на поставлені запитання
Всього
14
14
2
V. ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО – ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Назва
навчально-технічних засобів

Використовуються навчальнотехнічні засоби за видами занять
Лекції

1. Мультимедійні системи презентації
2. Інтернет
3.E-платформа навчання
4. Спеціалізовані програмні продукти:
4.1.MS Visio Professional
4.2.MS ProjectProfessional
4.3.Primavera
4.4. R Project for Statistical Computing

1

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Семінарські
Х
Х
Х
Х
Х
Х

VI. РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
6.1. Основна література
1. Богданова, М., Борисов, Б. Методика за написване на дипломна работа. Св.,
АИ «Ценов», 2017.
2. Сълова, Н. и др. Разработване на магистърска теза и дипломна работа по
икономика. В. 2011.
6.2. Додаткова література
1. Умберто Еко. Как се пишедипломна работа. София: ИК «Ал. Панов», 1999.
6.3. Нормативні документи
6.4. Інтернет ресурси
1. Стандартни правила за писане на докторски и дипломнитези
http://eprints.nbu.bg/787/1/BakMag_and_PhD.pdf
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Кафедра
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І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Таблиця1.
Освітня зайнятість
/ аудиторна та позааудиторна /
1. Аудиторна зайнятість (АЗ)
1.1.Лекції
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайн-лекції
1.2. Семінари
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайнконсультації
2. Позаадиторна зайнятість (ПАЗ)
Самостійна робота
2.2. Академічні завдання
2.2.1. Курсова робота та проекти
2.2.2. Нариси / доповіді
2.2.3. Приклади та ділові ігри
2.2.4. Модулі онлайн-тестування та іспитів
Всього:

Денна
форма навчання

Дистанційна
форма
навчання

56

56

42
0

5
37

14
0

1
13

94
47
47
17
15
15
0

94
47
47
27
0
0
20

150

150
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Схема формування підсумкової оцінки з дисципліни
Таблиця 2.
Денна
форма навчання

Дистанційне
навчання

1. Виконання семестрових зобов’язань,
включаючи:
1.1. Відвідування занять
(% від загальної оцінки)
1.2. Семестрові контролі
(% від загальної оцінки)
1.3. Академічнізавдання
(% від загальної оцінки)
1.4. Тематичні дослідження
та ділові ігри

40%

50%

0%

0%

10%

30%

10%

0%

10%

0%

1.5. Семестрові випробування та
екзаменаційні завдання
2. Семестровий іспит
(% від загальної оцінки)
Тип курсу: Курс закінчується письмовим
іспитом, що містить відкриті та закриті
запитання
Всього за дисципліну

10%

20%

60%

50%

100%

100%

Критерії

II. АНОТАЦІЯ
2.1. Мета курсу
Курс знайомить з політикою ЄС та держав-членів протягом усього життя,
необхідною для формування конкурентоспроможної робочої сили. Охоплюються
різні освітні та навчальні ініціативи. Крім того, дисципліна також надає знання
про більш усталені системи навчання протягом усього життя – електронне
навчання та дистанційне навчання, навчання в аспірантурі, професійне навчання.
2.2. Передумови
Необхідні базові знання стратегічного планування, управління проектами в освіті
тощо.

Продовження додатку Д 9
2.3. Використовувані методи навчання
2.3.1 Денна форма
Доцільно використовувати методи навчання у звичайній формі дисципліни,
такі як:ситуаційні методи, саме метод конкретної ситуації (крок-крок),
моделювання, рольові ігри;методи дискусії у формі дискусій, дискусій, дискусій,
мозкового штурму, дискусії;емпіричні методи - проектування, експеримент
тощо.
2.3.2. Дистанційна форма
У дистанційному навчанні доцільно використовувати методи навчання,
такі як: ситуаційні методи, саме метод конкретної ситуації (крок-крок),
моделювання, рольові ігри;методи дискусії у формі дискусій, дискусій, дискусій,
мозкового штурму, дискусії;емпіричні методи - проектування, експеримент
тощо.
2.4. Очікувані результати
Після закінчення курсу студенти набуватимуть знань, умінь та навичок,
пов’язаних із особливостями можливостей окремих систем навчання протягом
усього життя.

ІІІ. ВИКЛАДАННЯ (ПОШИРЕННЯ) ДИСЦИПЛІНИ У ЗВО В ІНШИХ
КРАЇНАХ СВІТУ
• Oxford University (Великобританія);
• The Open University (Великобританія);
• University of London (Великобританія).
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IV. ЗМІСТ
ТЕМИ

Денна
форма
навчання

Дистанційна
форма
навчання

Л

У

Л

У

6

2

1

0

6

2

1

0

6

2

1

0

6

2

1

0

6

2

0

0

Тема 1. Навчальний процес
1. Основні особливості навчального процесу європейські та глобальні виміри
2. Методи навчання
3. Використання портфоліо електронних оцінок
4. Фактори, що змінюють сучасну освіту
Тема II. Інформаційно-комунікаційні
технології та навчальний процес
1. Місце інформаційно-комунікаційних
технологій в освіті: нові технології в
повсякденному житті
2. Програми та стратегії інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) в освіті
3. Нові компетентності та навчання за
допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій
Тема ІІІ. Електронне навчання
1. Природа та особливості
2. Електронні системи навчання
Тема IV. Дистанційне навчання
1. Характер та особливості дистанційного
навчання
2. Нормативне регулювання
3. Технологія дистанційного навчання
4. Центри дистанційного навчання
Тема V. Аспірантура
1. Природа та особливості
2. Довгострокові курси індивідуальної
спеціалізації
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Тема VI. Професійне навчання
1. Природа та особливості
2. Центри професійного навчання
3. Зв’язок з програмами та проектами
Тема VII. Навчання на основі проекту

6

2

1.Робота над проектами в навчанні
2. Європейські проекти – можливість співпраці
6
2
та обміну інноваціями, творчими ідеями та
передовою практикою
3. Можливості неформального навчання через
діяльність на основіпроектів
Всього
42
14
V. ВИКОРИСТАНІ НАВЧАЛЬНО - ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
Назва
Навчально-технічних засобів
1. Мультимедійні системи презентації
2. Інтернет
3.E-платформа навчання
4. Спеціалізовані програмні продукти:

0

0

1

1

5

1

Використовуються навчальнотехнічні засоби за видами занять
Лекції
Семінарські
Х
Х
Х
Х

VI. РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
6.1. Основна література
1. АНГЕЛОВ, А. Специфика на висшето икономическо училище и
възможности за децентрализиране на неговата система за управление. В:
Научнитрудове, Т. 1, София, Стопанство, 2007.
2. ДОКЛАД за резултатите от проучване на студентскатаудовлетвореност от
качеството на обучение в ОКС „Магистър” – дистанционно обучение.
Свищов, 2009.
3. БАНЧЕВ, П., Ж. Тананеева. Комплексно оценяване на знанията при
електронното обучение. В: Сборник доклади от Трета национална
конференция с международно участие по електронно обучение въввисшето
образование. Свищов, Ценов, 15-17 май 2009.
4. СБОРНИК доклади от Третанационална конференция с международно
участие по електронно обучение въввисшето образование. Свищов, 2009.
5. СБОРНИК доклади от Четвъртанационална конференция с международно

участие по електронно обучение въввисшето образование. Свищов, 2013.
6. Димова, Д., Образователен дизайн: Концептуални основания и
практически решения, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014.
6.2. Додаткова література
1. HOLMBERG, B. The evolution, principlies and practices of distance education.
Oldenburg, 2005.
2. MOOR, M., G. Kearsley. Distance education: A System View. Belmont, 2005.
3. OBLINGER, D. The Nature and Purpose of Distance Education. – The Technology
Source, Michigan, Michigan Virtual University, March/April 2000.

6.3. Нормативні документи
1. Програма навчання протягом усього життя, Посібник 2012 року.
2. Закон про вищу освіту.
3. ЗАКОН про державну освіту
4. ЗАКОН про освітність і школу
6.4. Інтернет ресурси
1. http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_bg.pdf
2. http://ec.europa.eu/index_bg.htm
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Версія:v.02 / 2019

Продовження додатку Д 9

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Освітня зайнятість
/ аудиторія та позакласний /

Регулярна
Дистанційне
форма навчання навчання

1. Аудиторна зайнятість (АЗ)
1.1.Лекції
період відвідування
Синхронні та асинхронні онлайн-лекції
1.2. Семінари
- період відвідування
- Синхронні та асинхронні онлайнконсультації
2. Позакласна зайнятість (ПКР)
Самостійна робота
2.2. Академічні завдання
2.2.1. Курсова робота та проекти
2.2.2. Нариси / доповіді
2.2.3. Приклади та ділові ігри
2.2.4. Модулі онлайн-тестування та іспитів
Всього:
Схема формування підсумкової оцінки з дисципліни

56

56

42
0

5
37

14
0

1
13

94
47
47
17
15
15
0
150

94
47
47
27
0
0
20
150
Таблиця 2.

Критерії
1. Виконаннясеместровихзобов’язань,
включаючи:
1.1. Відвідування занять
(% від складної оцінки)

Денна
форма навчання

Дистанційне
навчання

40%

50%

0%

0%

1.2. Семестровіконтролі
(% від складної оцінки)
1.3. Академічнізавдання
(% від складної оцінки)
1.4. Тематичнідослідження
та ділові ігри

10%

30%

10%

0%

10%

0%

1.5. Семестрові випробування та
екзаменаційні завдання
2. Семестровийіспит
(% відскладноїоцінки)
Тип курсу: Курс закінчується
письмовиміспитом, щоміститьвідкриті та
закритізапитання
Всього за дисципліну

10%

20%

60%

50%

100%

100%

II. ПІДСУМОК
2.1. Мета курсу
Курс знайомить з основними ознаками навчального процесу в контексті
європейського та глобального вимірів. Студентам представлені необхідні умови
та ключові фактори для успішного застосування сучасних технологій
навчального процесу.
2.2. Передумови
Завдяки знанням та навичкам, які студенти набудуть після закінчення курсу,
вони покращать свої знання з дисциплін у галузі систем навчання протягом
усього життя, стратегічного планування в освіті, управління проектами в освіті
тощо.
2.3. Використовувані методи навчання
2.3.1 Денна форма
Доцільно використовувати методи викладання у звичайній формі
дисципліни, такі як:
- cитуаційні методи, саме метод конкретної ситуації (крок-крок),
моделювання, рольові ігри.
- методи дискусії у формі дискусій, дискусій, дискусій, мозкового штурму,
дискусії.
- емпіричні методи - проектування, експеримент тощо.
2.3.2 Дистанційна форма

У дистанційному навчанні доцільно використовувати методи навчання, такі
як: ситуаційні методи, саме метод конкретної ситуації (крок-крок), моделювання,
рольові ігри; методи дискусії у формі дискусій, дискусій, дискусій, мозкового
штурму, дискусії; емпіричні методи - проектування, експеримент тощо.
2.4. Очікувані результати
Після навчання з курсу «Технологія навчального процесу» студенти набудуть
знань, умінь та навичок, найбільш тісно пов’язаних із особливостями та
чинниками успіху технологій навчального процесу.
ІІІ. ВИКЛАДАННЯ (ПОШИРЕННЯ) ДИСЦИПЛІНИ У ЗВО В ІНШИХ
КРАЇНАХ СВІТУ
• Oxford University (Великобританія)
• NewcastleUniversity (Великобританія)
• University of Bristol (Великобританія)
IV. ЗМІСТ
ТЕМИ

Денна
форма
навчання
Л
У

Дистанційне
навчання
Л

У

Тема1. Освітні технології
1. Сутність
2. Основні особливості
3. Сучасні тенденції
Тема2. Еволюція освітніх технологій
1. Етапи розвитку
2. Навчальні прийоми
Тема 3. Елементи освітньої технології

4

1

1

0

4

1

1

0

4

2

1

0

Тема 4. Моделі навчання
1. Змінні
2. Особливості практичного використання

4

2

0

0

Тема 5. Науково-дослідна підготовка
1. Актуальність
2. Переваги та обмеження
3. Різновиди

8

3

1

1

1. Цілі та ідеї
2. Система дії
3. Результати

Тема 6. Якість навчального процесу
1. Цілі
2. Елементи якості
3. Система управління якістю
Тема 7. Акредитація / ліцензування
освітньої діяльності
1. Процедурні аспекти
2. Система критеріїв
Всього

4

1

0

0

4

1

0

0

42

14

5

1

V. ВИКОРИСТАНІ НАВЧАЛЬНО - ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
Назва
Навчально-технічних засобів

Використовуються навчальнотехнічні засоби за видами занять
Лекції

1. Мультимедійні системи презентації
2. Інтернет
3.E-платформа навчання
4. Спеціалізовані програмні продукти

Х
Х

Семінарські
Х
Х

VI. РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
6.1. Основна література
1. АНГЕЛОВ, А. Специфика на висшетоикономическо училище и възможности за
децентрализиране на неговата система за управление. В: Научнитрудове, Т. 1, София,
Стопанство, 2007.
2. ДОКЛАД за резултатите от проучване на студентскатаудовлетвореност от
качеството на обучение в ОКС „Магистър” – дистанционно обучение. Свищов, 2009.
3. Гюрова В., В. Божилова. Как да обучавамеефективно? Ръководство за
обучители,София, 2010
4. БАНЧЕВ, П., Ж. Тананеева. Комплексно оценяване на знанията при електронното
обучение. В: Сборник доклади от Третанационална конференция с международно
участие по електронно обучение въввисшето образование. Свищов, Ценов, 15-17 май
2009.
5. Божилова, В. Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните,
Габрово, 2011
6. Гюрова, В. и др., Въпроси на образователниямениджмънт, Габровоекс-Прес,
Габрово, 2009
7. ПРОГРАМА „Ученепрезцелия живот”, Ръководство 2012 г.

8. СИРАШКИ, Х. Дистанционното обучение – предизвикателства и възможности. В:
Сборник доклади от Третанационална конференция с международно участие по
електронно обучение въввисшето образование. Свищов, Ценов, 15-17 май 2009.
9. СБОРНИК доклади от Третанационална конференция с международно участие по
електронно обучение въввисшето образование. Свищов, 2009.
10. СБОРНИК доклади от Четвъртанационална конференция с международно участие
по електронно обучение въввисшето образование. Свищов, 2009.
6.2. Додаткова література
1. Димова, Д., Образователен дизайн: Концептуални основания и практически
решения, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014
2. HOLMBERG, B. The evolution, principlies and practices of distance education.
Oldenburg, 2005.
3. MOOR, M., G. Kearsley. Distance education: A System View. Belmont, 2005.
4. OBLINGER, D. The Nature and Purpose of Distance Education. – T h e T e c h n o l o g
y Source, Michigan, Michigan Virtual University, March/April 2000.
6.3. Нормативні документи
1. Закон про вищуосвіту
2. ЗАКОН про державнуосвіту
3. Програма«Навчанняпротягомусьогожиття», Посібник 2012 року
4. Європейська рамка кваліфікаційпротягомусьогожиття
6.4. Інтернет ресурси
1. http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_bg.pdf
2. http://ec.europa.eu/index_bg.htm
3. http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1514/1/adis-october-2006-161p164p.pdf
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І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Освітня зайнятість
/ аудиторна та позааудиторна /
1. Аудиторна зайнятість (АЗ)
1.1.Лекції
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайн-лекції
1.2. Семінари
Кількість аудиторних годин
Синхронні та асинхронні онлайнконсультації
2. Позааудиторна зайнятість (ПАЗ)
Самостійна робота
2.2. Академічні завдання
2.2.1. Курсова робота та проекти
2.2.2. Нариси / доповіді
2.2.3. Приклади та ділові ігри
2.2.4. Модулі онлайн-тестування та
іспитів
Всього:

Денна
форма
навчання

Дистанційна
форма
навчання

56

56

42
0

5
37

14
0

1
13

94
47
47
20
0
20
0

94
47
47
20
0
10
20

150

150

Схема формування підсумкової оцінки з дисципліни
Таблиця 2.

Критерії
1. Виконання семестрових зобов’язань,
включаючи:
1.1. Відвідування занять
(% від загальної оцінки)

Денна
форма навчання

Дистанційне
навчання

50%

50%

10%

0%

1.2. Семестровіконтролі
(% від загальної оцінки)
1.3. Академічнізавдання
(% від загальної оцінки)
2. Семестровийіспит
(% від загальної оцінки)
Тип курсу: Курс закінчується письмовим
іспитом, що містить відкриті та закриті
запитання
Всьогозадисципліну

0%

0%

40%

50%

50%

50%

100%

100%

II. АНОТАЦІЯ
2.1. Мета курсу
Дисципліна «Управління делегованими бюджетами» надає спеціалізовані
знання та формує практичні навички в галузі бюджетування, які приносять
велику користь працівникам системи освіти, Міністерству освіти, молоді, науки,
освіти, муніципальним службам освіти та керівникам освіти та навчання. окремі
навчальні підрозділи. Акцентовано увагу на знанні характеру делегованих
бюджетів освітніх підрозділів, нормативно-правовій базі бюджетного процесу,
етапах та етапах бюджетування, структурі та змісті делегованих бюджетів,
методах розробки фінансових аналізів та прогнозів, специфіці окремі джерела
доходів та види видатків, а також набуття можливості самостійно розробляти
делеговані бюджети.
Курс збалансований в теоретичному та практичному плані. Теоретична
частинабазується на сучаснихлітературнихджерелах та наукових досягненнях у
галузі фінансового планування та бюджетування, а практична частина - на
існуючій практиці щодо розвитку делегованих бюджетів навчальних підрозділів.
2.2. Передумови
Для успішного засвоєння знань з дисципліни необхідні базові знання з
фінансів, математики, а також ставлення студентів до самостійної роботи.
2.3. Використовувані методи навчання
2.3.1 Денна форма
Навчання на денній формі включає широкий спектр методів навчання, таких
як: мультимедійна презентація змісту, проблемно-орієнтована лекція, дискусійна
лекція, командні дискусії, дебати та дискусії. Застосовуються методи
самонавчання - самостійна робота, контроль та самоконтроль; інтерактивні

методи - ділові ігри, метод мозкового штурму, проблемні ситуації, метод
соціодрами, тематичні дослідження, робота в команді, навчання та інше.
2.3.2 Дистанційна форма
Дистанційне навчання включає широкий спектр методів навчання, таких
як: тематичні дослідження, проблемні ситуації, робота в команді, навчання,
прямий інструктаж, незалежні проекти, рольові ігри, соціодрами, проблемні
ситуації тощо.
2.4. Очікувані результати
Навчання студентів дисципліни дає їм знання та вміння розробляти
фінансовий аналіз та прогнози, розробляти бюджети, оптимізувати витрати та
збільшувати дохід.
ІІІ. ВИКЛАДАННЯ (ПОШИРЕННЯ) ДИСЦИПЛІНИ У ЗВО В ІНШИХ
КРАЇНАХ СВІТУ
1. ENA Paris, France
2. Universite Montpellier III, France
3. НБУ
IV. ЗМІСТДИСЦИПЛІНИ
Денна
форма
навчання
Л
СЗ

ТЕМИ

Характер та структура
муніципальних бюджетів

державного

Дистанційне
навчання
Л

СЗ

та

Тема стосуєтьсянаступних питань:
1. Визначення бюджету. Види бюджетів
2. Підходи до бюджетування
3.
Принципи
складання
державного
та
муніципальних бюджетів
4. Структура бюджету
Бюджетний процес
Тема стосуєтьсянаступних питань:
1. Процес державного бюджету
2. Бюджетний процес у навчальних підрозділах
2.1.Освіта як суспільне благо
2.2. Місце шкільного бюджету в державних
фінансах

6

2

1

0

6

2

1

0

Делеговані бюджети - впровадження реформи у
напрямку децентралізації на місцевому рівні
Тема стосуєтьсянаступних питань:
- що на кожному рівні державного
управління
повинен
бути
баланс
між
пропонованими послугами, ресурсами для їх
фінансування та повноваженнями щодо їх надання.
Наявність такого балансу є необхідною умовою
ефективного функціонування. Делегування - це
нижчий ступінь передачі повноважень від одного
органу до іншого, коли вищий рівень
територіального управління забезпечує на нижчому
рівні деякі необхідні повноваження для надання
певних послуг.
Формування
та
розподіл
фінансових
ресурсів.Норми витрат та формули
Тема курсу охоплює питання, пов’язані з
основними джерелами фінансування шкіл, - це
кошти, отримані від первинних уповноважених
служб у вигляді субсидії, розраховані на основі
стандартів та розподіляються на школи за
формулою, власний дохід, виділені кошти на
конкретне фінансування. видатки та кошти на
реалізацію національних програм розвитку освіти.
Представлено критерії розподілу загальних коштів,
виділених на освіту в муніципальних бюджетах.
Впровадження формул розподілу шкіл
Тема стосуєтьсянаступних питань:
1. Аналіз шкільних відмінностей у витратах
1.1. Аналіз шкільних витрат
1.2. Аналіз факторів, що формують шкільні
відмінності у витратах
2. Методи розподілу та оцінки
2.1. Виділення коштів на основі об’єктивних
факторів
2.2. Оцінка розподілу коштів за кількістю занять
3. Порівняння об’єктивних відмінностей між
школами та можливості об’єктивного розподілу
коштів на прикладі муніципалітету Троян
3.1. Об’єктивні відмінності
3.2. Аналіз та оцінка розподілу коштів
4. Порівняння об’єктивних відмінностей між
школами та способом розподілу коштів, прийнятих
муніципалітетом

6

2

1

0

6

2

1

0

6

2

0

1

5. Можливість застосовувати формулу, яка
дотримується нормативних вимог та обмежень
Розробка та виконання шкільного бюджету
Навчальна програма орієнтована на розвиток
шкільного бюджету, бюджет дає практичне
вираження політиці директора щодо способів
оплати праці та політики персоналу в цілому,
утримання та добудови навчальних закладів,
розвитку шкільних та позашкільних форм тощо.
Описує процес, в якому повинен відбуватися кожен
етап дії. Представлені етапи бюджетного процесу.
Контроль бюджету. Системи фінансового
управління та контролю в школі (SFMS)
Тема тренінгу містить:
1. Нормативно-правова база Держфінмоніторингу
2. Суть SFFC
3. Сфера застосування Держфінмоніторингу
4. Обов’язки керівників організацій громадського
сектору стосовно Держфінмоніторингу.
Державна політика у сфері дошкільної та
шкільної освіти
Тема стосуєтьсянаступних питань:
1. Органи управління
2. Громадська рада
3. Підвищення кваліфікації директорів, викладачів
та педагогічних фахівців

6

2

1

0

6

2

0

0

4

2

1

0

Всього
42
14
V. ВИКОРИСТАНІ НАВЧАЛЬНО - ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

5

1

Назва
Навчально-технічних засобів

Використовуються навчальнотехнічні засоби за видами занять
Лекції

1. Мультимедійні системи презентації
2. Інтернет
3.E-платформа навчання
4. Спеціалізовані програмні продукти:
4.1 Проект Microsoft

Х
Х

Х

Семінарські
Х
Х
Х

VI. РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
6.1. Основна література
1. Борисов, Б. Управление на делегирани бюджети, Свищов, АИ Ценов, ЦДО,
2014
2. Борисов, Б. Иновативни модели за управление на общините. Изд. на ЕПУ,
2012
3. Борисов, Б. Системи за финансово управление и контрол. Концептуален
модел за общини. Изд. на ЕПУ, 2012.
4. Борисов, Б. Устойчиво развитие на общините. Свищов, 2002.
5. Коцев, Цв. И др. Публични финанси. Варна, 2005.
6. Лилова Р. и др. Общински финанси. Модул за обучение. Свищов, 2000.
7. Musgrave, R and P. Musgrave. Public Finance in Theory and Practice. NewYork,
1989.
8. Уинклър, Д. Международния опит в управлението и финансирането на
образованието и положението в България. Инициатива местно самоуправление,
С. 2002.
6.2. Додаткова література
1. Списание «Икономически изследвания» ИИ на БАН.
2. Списание «Диалог№ Изд. СА Д. А Ценов
6.3. Нормативні документи1. Закон за устройство на държавния бюджет.
2. Закон за държавния бюджет на Република България.
3. Закон за общинските бюджети.
4. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор.
5. Закон за вътрешнияодит в публичния сектор.
6. Закон за предучилищното и училищното образование.
6.4. Інтернет ресурси: . http://dlib.eacademy.bg
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І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
Навчальні години (семестр тривалістю 14 тижнів)
Таблиця 1.
Регулярна
Освітня зайнятість
/ аудиторія та позакласний /
1. Аудиторна зайнятість (АЗ)

форма
навчання

Заочне
навчання

Дистанційне
навчання

56

28

56

Кількість аудиторних годин

42

21

5

Синхронні та асинхронні онлайнлекції

0

0

37

14

7

1

- Синхронні та асинхронні онлайнконсультації

0

0

13

2. Позакласна зайнятість (ПКР)

94

122

94

Самостійна робота

47

61

47

2.2. Академічні завдання

47

61

47

2.2.1. Курсова робота та проекти

27

61

20

2.2.2. Нариси / доповіді

0

0

0

2.2.3. Приклади та ділові ігри

20

0

17

2.2.4. Модулі онлайн-тестування та
іспитів

0

0

10

150

150

150

1.1.Лекції

1.2. Семінари
- період відвідування

Всього:

Схема формування підсумкової оцінки з дисципліни
Таблиця 2.

Денна
Критерії

форма
навчання

Заочне
навчання

Дистанційне
навчання

1. Виконання семестрових
зобов’язань, включаючи:

50%

50%

50%

1.1. Відвідування занять

10%

0%

0%

0%

0%

0%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

(% від загальної оцінки)
1.2. Семестровіконтролі
(% від загальної оцінки)
1.3. Академічнізавдання
(% від загальної оцінки)
2. Семестровий іспит
(% від загальної оцінки)
Тип курсу: Курс закінчується
письмовим іспитом
Всього за дисципліну

II. АНОТАЦІЯ
2.1. Мета курсу
Мета курсу «Управління знаннями» - ознайомити студентів з основними
поняттями процесів та структур управління знаннями в контексті розвитку
економіки знань.
Дисципліна орієнтована на новітні технології управління знаннями з
урахуванням потреб людей, груп та організацій. Особлива увага приділяється
циклу управління знаннями, а також основним моделям управління знаннями.
Представлено концепцію розробки та впровадження систем управління
знаннями.
2.2. Передумови
Викладання курсу ґрунтується на змісті навчальних програм систем
«Навчання протягом усього життя», «Стратегічне планування освіти» та інших.
2.3. Використовувані методи навчання
2.3.1 Денна (регулярна) та заочна форма
Повна підготовка включає широкий спектр методів навчання, таких як:
мультимедійна презентація контенту, проблемно-орієнтована лекція, дискусійна
лекція, командні кейси, дебати та дискусії. Застосовуються методи самонавчання

- самостійна робота, контроль та самоконтроль; інтерактивні методи - ділові ігри,
метод мозкового штурму, проблемні ситуації, метод соціодрами, тематичні
дослідження, робота в команді, навчання та інше.
2.3.2 Дистанційна (віддалена) форма
Дистанційне навчання включає широкий спектр методів навчання, таких як:
тематичні дослідження, проблемні ситуації, робота в команді, навчання, прямий
інструктаж, незалежні проекти, рольові ігри, соціодрами, проблемні ситуації
тощо.
2.4. Очікувані результати
Після закінчення курсу студенти отримають знання та навички:
• Розуміння організаційних особливостей та інфраструктури систем
управління знаннями
• Розробка стратегій управління знаннями для контролю слабких сторін та
розвитку сильних сторін організації та загального підвищення її
конкурентоспроможності.
• Вибирати стратегічні альтернативи для успішного розвитку та
впровадження систем управління знаннями.
ІІІ. ВИКЛАДАННЯ (ПОШИРЕННЯ) ДИСЦИПЛІНИ У ЗВО В ІНШИХ
КРАЇНАХ СВІТУ
1. Університет Монаша, Прато Центр, Італія, http://www.infotech.
monash.edu.au/ units/archive/2012/s1/fit5088.html
2. Університет прикладних наук та мистецтв Північно-Західної Швейцарії
FHNW,
Школа
бізнесу
http://www.fhnw.ch/business/mscbis/archive/course/module/modules/knowledge-management
3. Державний університет Кент, США
4. Школа інформаційних досліджень, Монреаль, Квебекhttp://www.mcgill.
ca/sis/programs/mlis/courses/km

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Денна
ТЕМИ

Економіка знань - ключова
концепція розвитку
Тема включає:
1. Знання як фактор виробництва
2. Зв’язок між знаннями та розвитком
Поява управління знаннями
Тема включає:
1. Що таке управління знаннями?
Основні поняття
2. Історія управління знаннями
3. Переваги управління знаннями

форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Дистанційна
форма
навчання
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Цикл управління знаннями
Тема включає:
1. Основні підходи
1.1. Підхід Зака,
1.2. Підходи Буковиц і Вільям.
1.3. Цикл управління знаннями Мак
Елрой
1.4. Цикл управління знаннями Вайга
2. Інтегрований цикл управління
знаннями
Моделі управління знаннями
Тема включає:
1. Ознайомлення з моделями
управління знаннями
2. Модель фон Кроофа та Рууса
3. Модель І. Нонака, X. Такеучі.
4. Модель Boise

Оволодіння та кодування знань

Тема включає:
1. Оволодіння теоретичними знаннями
1.1. Оволодіння теоретичними
знаннями на індивідуальному та
груповому рівнях
1.1.1. Інтерв’ю з експертами
1.1.2. Словесне навчання
1.1.3. Навчання спостереженням
1.1.4. Інші методи оволодіння
теоретичними знаннями
1.2. Оволодіння теоретичними
знаннями на організаційному рівні
2. Кодування явних знань
2.1. Пізнавальні карти.
2.2. Дерево рішень.
2.3. Таксономія знань.
Обмін знаннями
Тема включає:
1. Соціальна природа знань
2. Спільноти обміну знаннями - типи
спілкування, ролі та обов’язки у
громаді, обмін знаннями у віртуальних
спільнотах
3. Перешкоди для обміну знаннями
4. Організаційні знання та соціальний
капітал
Застосування знань
Тема включає:
1. Застосування знань на
індивідуальному рівні характеристика індивідуальних знань
працівників, Таксономія Блюма для
цілей навчання, аналіз завдань та
моделювання
2. Застосування знань на груповому та
організаційному рівні
Розробка та впровадження систем
управління знаннями в організаціях
державного сектору
Тема включає:
1. Управління знаннями - від теорії до
її застосування
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2. Попереднє дослідження щодо
необхідності впровадження системи
управління знаннями в державних
адміністраціях
2.1. Загальна оцінка стилю
адміністрації та управління
2.2. Розробка компетентнісної моделі
2.3. Оцінка компетентності
2.4. Аналіз прогалини (аналіз GAP)
3. Впровадження системи управління
знаннями
Організаційна культура та
управління знаннями
Тема включає:
1. Види організаційної культури
2. Роль елементів організаційної
культури в управлінні знаннями
3. Функції організаційної культури
стосовно управління знаннями
Всього
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V. ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО–ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Назва
навчально-технічних засобів

Використовуються навчальнотехнічні засоби за видами занять
Лекції

1. Мультимедійні системи презентації

Х

2. Інтернет

Х

Семінарські

Х

3. Спеціалізовані програмні продукти:
VI. РЕКОМЕНДОВАНІ МАТЕРІАЛИ ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
6.1. Основна література
1. Богданова, М. Управление на знанието, Свищов, Изд. ЦДО, АИ
Ценов,2013
2. Богданова М. Стратегически аспекти на икономиката на
знанието//Стопански свят, Свищов, 2012,ISSN 1310-2737
3. Терзиева, С. Съвременниобразователни стратегии. София, 2003
6.2. Додаткова література

1. Борчев, Б. Предизвикателства пред икономиката на знанието, Доклад на
третатамагистърска конференция на тема «Стратегическо управление на
човешкитересурси», С,2002
2. Чалдина, Р. Влиянието. Психология на убеждаването. София, ИзтокЗапад, 2006.
3. Методики за управление на човешкитересурси в държавната
администрация. Разработка по Проект «Развитие на система за планиране и
мобилност в държавната администрация» с бенефициент Администрацията на
Министерскиясъвет на Р България, финансиран от ОП «Административен
капацитет».
4. Knowledge Management 101: Knowledge Management Cycle, Processes,
Strategies, and Best Practices https://www.smartsheet.com/knowledge-management101
5.
What
is
KM?
Knowledge
Management
Explained
http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/What-Is/What-is-KM-KnowledgeManagement-Explained-122649.aspx
6.3. Нормативні документи
1. Препоръка на Комисията от 10 април 2008 година относноуправлението
на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания и кодекс
на добрите практики за университетите и другите публични научно
изследователски организации (нотифицирано под номер C(2008) 1329) Текст от
значение за ЕИП
2.
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:
146:0019:01:BG:HTML
6.4. Интернет ресурси
1. Христов, Д и Я. Логофетова. Управление на знанията в малките и
средни предприятия. http://hiron-mc.com/files/KM%2520article%2520Hiron.doc
2. Българска асоциация по управление на знанието http://bgkma.com/
3. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/competence
4.http://www.ibs.bg/wps/portal/hss/lotus-portal/solutions/knowledgemanagement
5. https://www.iaea.org/inis/
6. Национална програма за развитие «България 2020» http://archive.
eufunds.bg/bg/page/809
7. 10 Types of Knowledge Management Strategies https://medium.com
/@stangarfield/10-types-of-knowledge-management-strategies-f947f28599a7
8. https://www.knoco.com/knowledge-management-FAQ.htm

ДОДАТОК Д 10
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ
ОСВІТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
Назва
Проектна
технологія

Змістові характеристики освітніх технологій
Проекти спрямовані на вирішення конкретних навчальнопрофесійних
проблем,
мають
характер
практикоспеціалізованих орієнтованих робіт, в яких відображені
обґрунтування проблеми, зміст і реалізація задуму, а також
обов’язкова його зовнішня експертна оцінка фахівцямипрактиками. У сучасних умовах одним із важливих завдань
педагога вищої школи є навчання студентів проектної
діяльності в освітньому середовищі, максимально наближеною
до умов реального управлінського процесу, з чітким
формулюванням компетенцій, якими повинні оволодіти
студенти в результаті виконання проекту, що активізує
розвиток творчих здібностей, сприяє реалізації індивідуального
підходу до виконання відповідних дій зі створення проекту, дає
змогу враховувати особливості пізнавального простору;
актуалізує інтелектуальну культуру майбутнього управлінця;
формує елементи педагогічної картини світу, панорамний
кругозір, педагогічний стиль мислення та діяльності. Проектна
технологія забезпечує реалізацію практично значимого
проекту, що передбачає міжпредметну інтеграцію.
Джерело: Психологія діяльності та навчальний менеджмент (2008).
Рогова, Е. М. (2011); Ažman, Т., T. Bezič, L. Hribar, J. Kalin, E.
Možina, S. PevecGrm, J. Vesel. (2003).

Освітній
тренінг

Освітній тренінг сприяє формуванню якостей, що закріплюють
статус особистості у системі міжособистісних стосунків,
сприяють особистісному зростанню, а саме: умінню розумітися
в людях і спиратися на колектив, формуванню моральнокомунікативних і презентаційних якостей, ініціативи. На
ефективність тренінгу щодо якісних показників зростання
кожного учасника впливають такі чинники, як прагнення
самого керівника до самовдосконалення, його активність,
бажання оптимізувати власну управлінську діяльність, а також
рівень знань і вмінь психолога-тренера, його професіоналізм та
особистісні якості.

Джерело: Мешко, Г., Мешко, О. (2013); Сингаївська, І. В. (1996)

Кейс-метод

Кейс (ситуація) – сукупність умов, завдань і положень, що
характеризують конкретно реальну обстановку в освітній
установі. Ситуація передбачає наявність управлінської
проблеми і зазвичай включає інформацію про цілі, фінансовий
стан, про відносини між управлінським і педагогічним
персоналом, про умови ринку, активності конкурентів й інших
впливах зовнішнього середовища. На відміну від навчальних
завдань, в подібних ситуаціях відсутній чітко виражений набір
вихідних даних, які необхідно використовувати для отримання
єдино правильного рішення. Також в структурі кейса часто
відсутні ряд питань, на які необхідно давати відповіді. Замість
цього студенту слід самостійно осмислити ситуацію, викладену
в кейсі, виявити проблеми, які потребують вирішення. Таким
чином забезпечується розвиток самостійності та ініціативності,
вміння студента/слухача орієнтуватися в широкому колі
питань, пов’язаних з різними аспектами управління.
Концептуально кейс-метод спрямований: на отримання знань з
дисциплін, істина в яких плюралістична, тобто немає
однозначної відповіді на поставлене питання, а є кілька
відповідей, які різні за ступенем істинності; на вироблення
знань, а не оволодіння готовими знаннями, співтворчість
студента і викладача, що створює атмосферу демократичності
в процесі отримання знань; на результат застосування методу
(не тільки знання, а й навички професійної діяльності);на
розробку моделі конкретної ситуації, що відбувається в
реальному житті, і відображає комплекс управлінських знань і
практичних навичок, які студентам потрібно отримати, при
цьому викладач виступає в ролі ведучого, що генерує питання,
фіксує відповіді та підтримує дискусію; на розвиток системи
цінностей студентів, професійних позицій, життєвих
установок, своєрідного професійного світогляду. Наявність в
конкретній ситуації суперечності як її змістової складової
спонукає студентів до дискусії і викликає необхідність
відстоювати свої позиції. Застосування методу сприяє розвитку
аналітичних здібностей, навичок логічного мислення, пошуку
відповідної інформації, аналізу та оцінки фактів і розробки
альтернатив, необхідних для вирішення управлінських
проблем і прийняття.

Джерело: Рогова, Е. М. (2011).

Тристороння
дискусія

Це колективне обговорення досліджуваної в рамках того чи
іншого курсу теми, результат якого залежить від рівня її
проблемності, специфіки діяльності запрошених фахівців.
Відбір експертів здійснюється, як правило, виходячи з аналізу
основних
складових
управлінської
компетентності:
професійний статус і тривалість досвіду роботи; статус і
репутація в освітньому, науковому або бізнес-середовищі;
особистісні якості: комунікабельність, рефлексивність,
бажання висловити власну думку. Тристороння дискусія як
модель педагогічної технології грунтується на поєднанні
соціально-культурних контекстів діяльності експертів,
студентів/слухачів. Дійсно, бізнес, наука і освіта є особливими
видами соціально-економічної діяльності, яким притаманні
свої цілі і завдання, теорії і практики, своя логіка мислення,
правила побудови та управління індивідуальними і
колективними знаннями. Ситуація тристоронньої дискусії
передбачає двозначність студентської аудиторії. З одного боку,
студенти є спостерігачами комунікативної взаємодії
представників науки, освіти і бізнесу, учасниками своєрідної
сценічної постановки. З іншого боку, вони самі виступають
учасниками дискусії, маючи можливість приєднатися до думки
тієї чи іншої сторони або протистояти їй. Основне завдання
викладача, який в даному випадку виступає в ролі модератора
дискусії, полягає в тому, щоб і «мовчки» кожен студент
залишався включеним в хід дискусії.
Тема для тристоронньої дискусії повинна відповідати
наступним вимогам: дескриптивність (можливості описового
характеру доповіді експертів); актуальність (інтерес до теми
повинен
бути
обумовлений
поточними
соціальноекономічними, політичними чи культурними подіями в країні і
світі); операційність (безпосереднє спостереження практичної
діяльності експертів); наративність (можливості побудови
висловлювань зрозуміло, природньо, без обмежень за
професійними чи ідеологічними міркуваннями); рутинність
(вкоріненість професійного знання в культурі повсякденності
експертів); евристичність (продуктивність висловлювань
експертів для наступної інтерпретації). Актуальність і
складність теми дискусії визначає ту кількість часу, яку

необхідно для її проведення (дві або чотири академічні
години), однак практика показує, що перевагу надають
чотиригодинній дискусії оскільки обмеження в часі істотно
знижує
активний
потенціал
аудиторії.
Кількість
студентів/слухачів, які беруть участь в дискусії, може
варіюватися в залежності від розміру групи і складності теми,
однак, як правило, становить від десяти до двадцяти чоловік
Джерело: Технології роботи організаційних психологів. (2005).

Творча
педагогічна
майстерня

Творчий процес, в ході якого здійснюється спільний пошук
досягнень у відповідній сфері чи галузі дослідження. У
технології
творчої педагогічної майстерні важливо не
повідомити і засвоїти готову інформацію, а передати способи
діяльності. В спільному пошуку, продуманому та
організованому майстром (педагогом), студентам/слухачам
пропонується вирішити навчальну задачу через забезпечення
майстром особистісної зацікавленості кожного, наданні
свободи у виборі: виду діяльності, способу представлення
результату, учасників для спілкування тощо. Обов’язковою
умовою проведення творчої педагогічної майстерні є рівність
учасників, атмосфера відкритості і доброзичливості, безоцінне
спілкування.
У
творчій
педагогічній
майстерності
виокремлюють,
конструктивно-проектну
педагогічну
діяльність, що передбачає відбір, планування змісту навчання,
а також побудови професійно-орієнтованого освітнього
процесу; організаторську діяльність, що спрямована на
встановлення педагогічно доцільних стосунків з усіма
учасниками освітнього процесу – студентами, колегами,
соціальними партнерами; комунікативну діяльність, що
забезпечує взаємодію, метою якого є включення студентів/
слухачів у різні види творчої діяльності; освітню діяльність, яка
повинна бути спрямована не тільки на удосконалення
управлінських знань педагогічного персоналу, але і
формування їх системи цінностей.
Джерело: Arzenšek, A., Boben, D., Juričko, A., Lepoša, P.,
Mrdaković, V., Potočnik, K., Rusiti, E., Špital, M. (2019).

Педагогічний дизайн (Instructional design, ID) - це робота
Педагогічний
з вмістом курсу (дисципліни), адаптованим під індивідуальні
дизайн і
проектування «здібності» студентів, що включає: проектування і розвиток
різних форм представлення педагогічного контенту; вибір,
.
оцінку і адаптацію дидактичних ресурсів (моделей,
інструментів, процедур); розробку способів, що дозволяють
виявити види мислення учнів; вибір стратегій педагогічної
практики; проектування взаємодії викладача з учнями по
всьому періоду навчання; планування і оцінку роботи учня;
виявлення сильних і слабких сторін, коригування траєкторій
навчання.
Завдання
педагогічного
дизайнера:
технологія
педагогічного дизайну відносно проста і полягає в тому, що
потрібно зрозуміти потреби учнів і визначити цілі навчання, а
потім передати знання та інформацію максимально швидко,
точно і ефективно, для чого потрібно зрозуміти всі передумови
і чітко задати кінцеві властивості продукту. А це, в свою чергу,
вимагає планомірної і добре вибудуваної роботи, причому не
однієї людини, а грамотно підібраною команди розробників.
При цьому завдання педагогічного дизайнера великі і дуже
непрості:
1.Аналіз потреб цільової аудиторії, її компетенцій і
очікуваних результатів навчання.
2. Визначення цілей і завдань навчального матеріалу.
3. Аналіз і структурування матеріалів відповідно до цілей.
4. Вибір засобів і методів навчальної роботи.
5. Створення елементів, стилю і візуального дизайну курсу.
6. Розробка тестів і завдань, засобів контролю і збору
інформації.
7. Створення курсу за допомогою відповідних інструментів,
або постановка завдань членам команди для розробки
конкретних елементів.
8. Завантаження курсу в систему управління навчанням
(Learning Management System, LMS).
9. Розробка методів оцінки результатів і ефективності
матеріалів.
10 Вироблення рішення для подальшого вдосконалення
навчального контенту.

Основне завдання якісної і планомірної розробки
навчального курсу - максимально повна передача потрібної
інформації в доступній для студента формі. Важливий не
просто сам факт її надання - з цим непогано справляються
більш прості методи. Головним завданням є саме чітке
сприйняття і подальше застосування отриманих знань на
практиці. Для досягнення цього в основи педагогічного
дизайну закладені 9 принципів американського психолога
Роберта Ганьє (Robert Mills Gagne), одного із засновників
педагогічної дизайну і автора книг з теорії навчання.
1. Залучення уваги студентів, мотивація на навчання,
пробудження інтересу до теми і методів.
2. Пояснення цілей і завдань навчання. Тут не тільки
дається відповідь на питання «навіщо?», а й формується
певний рівень очікувань від підсумків самого процесу.
3. Представлення нового матеріалу. Найбільш складна
частина процесу, оскільки вибірковість сприйняття будь-якого
нового матеріалу властива людській психіці. А це означає, що
необхідно заздалегідь передбачити певні елементи, які
дозволять утримати увагу учня на важливих моментах і
довести до нього головну думку проекту в максимально
доступній формі.
4. Супровід навчання. По суті це керівництво студентами і
семантичне формування установки на утримання отриманого
матеріалу в довгостроковій пам’яті.
5. Практика. Необхідно швидко, поки нові знання ще
свіжі, випробувати їх в реальних умовах або просто
підтвердити відповідним експериментом, що чітко і досить
ефективно пов’яже теорію і застосування знань.
6. Зворотній зв’язок. Оцінка обраного методу навчання і
його ефективності неможлива без оперативного аналізу. Тому
ще на етапі розробки курсу повинна закладатися максимально
гнучка система зворотного зв’язку (тут знадобляться
результати аналізу цільової аудиторії і її можливостей).
7. Оцінка успішності і загальна оцінка ефективності
навчального курсу.
8. Переклад в практичну площину, допомога студентам в
збереженні знань і їх правильному застосуванні. На відміну від

п’ятого принципу, тут важливо перенести практичні навички в
нові умови, які не задані початковими рамками курсу. Це
дозволить оцінити глибину засвоєння знань.
Етапи розробки освітніх матеріалів: 5 етапів розробки
навчальних матеріалів
Процес проектування навчальних матеріалів по багатьох
параметрах схожий з такими дисциплінами як програмування,
логістика, дизайн і прикладна психологія. Це послідовність
чітко визначених процедур, які згруповані в ряд етапів і мають
конкретні завдання і методи їх вирішення.
Педагогічний дизайн - це системний підхід до побудови
навчального процесу, вибудовування єдиної системи з цілей
навчання, методів, матеріалів і інструментів для передачі знань.
В основу педагогічного дизайну лягли дослідження в області
пізнання, освітньої психології та підходів до вирішення
проблем. Елементами педагогічної дизайну є зміст курсу, стиль
і послідовність викладу матеріалу, способи його подання і т.д.
Педагогічний дизайн з’явився за часів Другої світової війни, а
через кілька років став по-справжньому популярний на Заході,
знайшовши своє місце в корпоративному навчанні і в
навчальних закладах, його почали активно використовувати
при створенні підручників, а потім і при розробці онлайннавчання (e-learning). Основними цілями і завданнями
педагогічного дизайну є:
- формування послідовності подання навчального
матеріалу;
- підбір матеріалу відповідно до цілей і завдань навчання;
- аналіз результатів навчання.
Педагогічний
дизайн
визначає
послідовність
використання теорії і практики, попереднього досвіду, методів
і форм навчання. Програми навчання повинні формуватися
таким чином, щоб учень мав можливість застосувати отримані
знання та методи спочатку певною йому ситуації, а потім в
нових умовах. При проектуванні освітніх програм
професійного навчання для керівників вищої ланки управління
з метою їх сертифікації на відповідність професійним
стандартам, необхідно враховувати ряд зазначених раніше
особливостей. Навчання повинно проводитися щодо

досвідчених керівників, які вже мають когнітивні і технічні
навички, глибокі знання в області своєї роботи і розуміння
галузевої специфіки.
Однак керівники 7-го, 8-го та 9-го рівнів кваліфікації,
повинні не тільки володіти компетенціями, тобто наннями,
навичками і вміннями, але ефективно застосовувати їх в
практичній діяльності і вирішенні типових проблем, а також
використовувати ці компетенції для рішення нових і
нестандартних завдань і проблемних ситуацій. Тому навчання
керівників має носити комплексний характер для формування у
них цілісної, інтегрованої бази знань. У зв’язку з цим особливої
уваги потребує визначення цілей професійного навчання
керівників і в залежності від них підбір адекватних методів і
засобів передачі знань в процесі навчання, а також засобів
контролю результатів навчання. Цілями розроблених нових
програм навчання можуть бути підготовка практикуючих
керівників для ефективного виконання трудових функцій,
викладених в професійних стандартах, підвищення кваліфікації
з метою переходу на новий рівень компетенцій, необхідний на
новому рівні ієрархії управління, підвищення психологічної
готовності для роботи з великими колективами в умовах
невизначеності. Для досягнення цих цілей необхідно
використання методології відносної нової наукової дисципліни
- педагогічного дизайну (Instructional Design), яка дозволяє
визначити послідовність дій для вивчення теорії, отримання
практичних навичок та оцінки знань.
Важливою характерною рисою педагогічного дизайну у
педагогіці є наявність компонентів виховання, розвитку та
психологічної підготовки, які відсутні в західних моделях.
Можливо, саме ці компоненти забезпечують комплексність
компетенцій студентів і їх практичну реалізацію при вирішенні
нових, складних проблем і неструктурованих, абстрактних
завдань.
Підкреслимо,
що
особистість
керівника
взаємопов’язана з колективом, а результат роботи організації
залежить в рівній мірі і від компетентності керівників, і від
рівня розвитку всього колективу. Тому методи і форми
навчання, що використовуються в педагогічному дизайні,
можуть бути корисні і вимагають подальшого вивчення з

метою проектування програм професійного навчання для
керівників та членів колегіальних органів управління
організацій, особливо компаній з державною участю. При
використанні педагогічної моделі для розробки програм
професійної підготовки керівників під ціле покладанням
необхідно розуміти обгрунтування і постановку цілей, а також
декомпозицію цілей на конкретні, досяжні завдання трьох
видів: загальні завдання (загальна концепція педагогічного
процесу), етапні завдання, ситуативні (приватні) завдання .
В ході етапу діагностики необхідно проводити аналіз
загального стану і компонентів програми навчання, а також
врахувати умови проведення навчання, які будуть допомагати
або перешкоджати досягненню намічених результатів; збір
необхідної інформації про реальні можливості педагогів і
учнів, про рівень їх попередньої підготовки. На прикладі етапу
діагностики (по педагогічної моделі) або аналізу (по ADDIEмоделі) процес педагогічного проектування може виглядати
наступним чином:
Аналіз педагогічної готовності керівників щодо:
1. Базових компетенцій, потреб в поліпшенні компетенцій
і здібностей до навчання
2. Способів і форм навчання для кращого сприйняття
інформації керівником (лекція, практичне завдання, тестові
питання, кейс-метод, консультація).
3. Мотивація - вивчення зацікавленості в навчанні і
можливості успіху керівника при проходженні сертифікації на
відповідність професійному стандарту.
Аналіз підходів до навчання:
1. Опис того, що керівники повинні знати, вміти, якими
навичками володіти після проходження курсу навчання.
2. Зміст навчання - область знань, визначення предметної
області, в якій у керівника недостатньо компетенцій.
3. Тимчасові і просторові обмеження (тривалість занять,
географічне розташування місць проведення навчання і самого
керівника).
Прогнозування необхідно, щоб оцінити можливу
результативність навчання в умовах, наявних для конкретного
керівника. Після проведення діагностики та прогнозування

складається проект організації навчання, який уточнюється,
допрацьовується і оформляється в плани і програми навчання.
Як правило, повинні складатися кілька планів: план
керівництва програмою навчання, план занять із зазначенням
термінів і відповідальних викладачів, план оцінки і контролю
якості навчання тощо.
Таким чином, застосування технологій педагогічного
дизайну для розробки програм навчання керівників вищої
ланки безпосередньо впливає на мотивацію керівників, для
яких проводиться навчання, швидкість сприйняття ними
матеріалу та інші показники, а також забезпечує раціональний,
ефективний і комфортний про ЕСС навчання керівників.
Західні моделі, використовувані в педагогічному дизайні,
допомагають структурувати освітній процес і підвищити його
ефективність, проте надмірна фрагментація і послідовне
отримання знань без оволодіння цілісною картиною
досліджуваного
предмета
до
закінчення
навчання
перешкоджають ефективному використанню компетенцій для
вирішення абстрактних і нових практичних завдань, що є
суттєвою проблемою при формуванні програм професійного
навчання керівників вищої ланки і членів колегіальних органів
управління і контролю організацій.
Джерело: Arzenšek, A., Boben, D., Juričko, A., Lepoša, P.,
Mrdaković, V., Potočnik, K., Rusiti, E., Špital, M. (2019).

Модель
ADDIE.

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation,
Evaluation – аналіз, дизайн, розробка, впровадження, оцінка),
що розбиває весь процес на 5 етапів.
1. Аналіз. Найважливіша стадія розробки: виділяються
ключові елементи, вивчаються потреби учнів і завдання
вчителя, формулюються вимірні і зрозумілі цілі навчання,
оцінюється цільова аудиторія і форми роботи з нею, а також
складається список очікуваних результатів. Для підвищення
ефективності ця стадія також розбивається на кілька етапів, що
дозволяють на основі поступового виявлення ключових точок
чітко сформулювати завдання. Ретельно опрацьовані цілі
допомагають визначити інструментарій навчального курсу,
ступінь його наповнення інтерактивними елементами і
можливість застосування вже наявних матеріалів і методик.
Тут же можна чітко визначити методики оцінки

ефективності самого процесу навчання. Реально і точно задані
очікувані результати дозволять чітко сформулювати зміст і
форму вправ, контрольних питань, підсумкових завдань і
форми їх подачі. А також дадуть можливість порівняти між
собою матеріали і методики різних авторів, вибравши тільки
максимально відповідні. Це допоможе сконцентрувати увагу
на змістові пропонованого матеріалу і спрямувати зусилля на
досягнення цілей. Після того як виконаний аналіз, цілі
навчання можна уточнити, що дасть можливість приступити до
розробки власне навчальних матеріалів.
2. Проектування. Найбільша і непередбачувана стадія
проекту, що дає можливість врахувати всі висновки стадії
аналізу і виробити загальний план і структуру матеріалу,
оформити схему вправ і оцінок, візуальний ряд, інтерфейс і
загальний дизайн, пов’язати між собою компоненти, які мають
значні відмінності. По суті створюється прототип, сценарій
всього проекту, що визначає вплив кожного елемента на
завдання, виявлені на першому етапі. Проектування передбачає
вибір засобів навчання (тут все також починається з аналізу і
вивчення цільової аудиторії, очікуваних умов і форм навчання,
змісту матеріалів і застосовності до них тих чи інших методів
демонстрації), деталізації навчальних завдань і уточнення
інструментарію, а також виявлення необхідних знань, умінь і
навичок, що дозволяють виконати всі завдання курсу),
створення сценарію; підготовку пробної версії навчальних
матеріалів, оцінку і доопрацювання навчальних матеріалів.
3.Розробка. Основна «технічна» стадія будь-якого
проекту, коли всі створені матеріали розставляються в
загальній структурі, накопичують
нові елементи і логічні
зв’язки, здійснюється узгодження елементів структури, підбір
методів викладу матеріалу, тону подачі, стилю, форми викладу
окремих частин виходячи з цілей всього проекту і
особливостей аудиторії. На цьому етапі вбудовуються
елементи загального контенту, підбираються найбільш
ефективні вправи, виробляються форми зворотного зв’язку і
перевірки засвоєного матеріалу (завдання і способи контролю),
відшліфовується інтерфейс і зв’язки (правила переходу) між
окремими темами або питаннями. Особлива увага приділяється

чіткому визначенню інструментарію для підведення підсумків
перевірки або практичної роботи, що дозволить оцінити
ефективність всього курсу. Етап розробки - це дуже копітка,
але творча робота, що вимагає від творців максимальної
гнучкості при реалізації жорстких вихідних установок.
4. Реалізація. На цій стадії навчальний курс
завантажується в в відповідну систему управління навчанням
(Learning Management System, LMS) або на ресурс, за
допомогою якого учні можуть отримати доступ до матеріалів.
Незважаючи на здавалося б малу значимість цієї стадії, вона
дозволяє оцінити придатність навчальних матеріалів на
практиці. Саме тут можна перевірити, чи підходить урок або
курс для обраної аудиторії, отримати первинні дані про його
виконання та ефективності, налагодити зв’язок зі спільнотою
навчаються, що дасть додатковий матеріал для підготовки
інструкцій, супровідних документів і так далі.
5. Оцінка. Після накопичення первинної інформації про
виконання навчального курсу потрібно оцінити його
ефективність. Необхідно співвіднести поставлені на стадії
аналізу завдання з результатами, які отримані на практиці.
Оцінюються самі навчальні матеріали, досягнення цілей
навчання, здійсненність того чи іншого типу завдань і їх
відповідність загальному завданню. На підставі цього
допрацьовується курс в цілому або окремі уроки, оцінюються
результати навчальної роботи і намічаються шляхи
коригування навчальних матеріалів. Ця стадія в ідеалі повинна
закінчитися переглядом вимог до окремих блоках і оновленою
версією всього курсу.
ADDIE в даний час вважається практично стандартом
розробки навчальних курсів з використанням правил
педагогічного дизайну. Її логічність і поєднання з класичними
методами дає масу переваг. Є й інші методики, на кшталт
SAM, ALD, Dick & Carey Systems Approach Model або Jerrold
Kemp Instructional Design Model, але поки вони
використовуються менш інтенсивно.
Поява нових підходів легко пояснити - зростає обсяг
інформації, що збільшує складність лінійного планування,
відбувається зміщення інтересу розробників і споживачів.

Тому підходи, орієнтовані на явно задані цілі, все частіше
поступаються місцем конструктивістським моделям навчання.
Це дозволяє спростити процедури педагогічного дизайну і
включити в них елементи кооперації та рефлексії, технології
швидкого формування прототипів, каскадну модель та інші
методики. Процедура аналізу, наприклад, може тривати
протягом усієї процедури розробки. Підготовка проектної
документації зливається з фазою розробки матеріалу.
Таким чином, жорсткий послідовний ланцюжок виробничих
етапів перетворюється в єдиний процес з безліччю ітерацій.
Грань між проектуванням і виробництвом матеріалів
поступово стирається, а самі вони починають взаємодіяти між
собою за значною кількістю смислових або логічних зв’язок.
Це дає розробникам можливість створення досить складних
комплексів навчальних матеріалів.
Джерело: Kachaňáková, A., Stachová, K., Stacho Z. (2013); Arzenšek, A.,
Boben, D., Juričko, A., Lepoša, P., Mrdaković, V., Potočnik, K., Rusiti, E.,
Špital, M. (2019).

Модель SAM

Модель SAM (Successive Approximation Model, Послідовна
модель наближення). Її суть не в планомірному лінійному
розвитку проекту, а в поєднанні виконання невеликих за
вмістом та постійно повторюваних циклів розробки. Кожен з
них поступово наближає до виконання спільної справи на
основі все більшої концентрації зусиль у міру проходження
циклів. Це дозволяє створити навіть масштабні проекти
«малими кроками», розробляючи кожен компонент
максимально швидко і просто, поетапно напрацьовує елементи
взаємної прив’язки в процесі. Однак і тут обов’язково
використовується логічний ланцюжок розвитку, а весь процес
ділиться на чотири основні стадії:
1. Підготовка (Preparation) - збір інформації та створення
первинної бази даних по всьому об’єму матеріалу, який буде
вивчатися за допомогою підсумкового продукту. Мається на
увазі, що ця стадія повинна бути дуже швидкою, хоча на
практиці це далеко не так.
2. Циклічна розробка (Iterative Design) - по суті мозковий
штурм, що дозволяє швидко напрацювати спочатку основу, а
потім на оснві створення все нових і нових логічних блоків

наростити загальний обсяг матеріалу.
3. Циклічний розвиток (Iterative Development) - постійне
розширення матеріалу на основі нових блоків, вбудовування
його в загальну структуру і оцінка отриманих результатів.
Джерело: Kachaňáková, A., Stachová, K., Stacho Z. (2013); Arzenšek, A.,
Boben, D., Juričko, A., Lepoša, P., Mrdaković, V., Potočnik, K., Rusiti, E.,
Špital, M. (2019).

Модель
«Карта дії»

(Action Mapping) - швидкий і ефективний візуальний спосіб
проектування. По суті це моделювання дій людини в процесі
навчання, що вивчає його дії в незнайомому середовищі. Її
головними інструментами є пошук найкращого шляхи
вирішення проблеми, створення стимулюючих, а не
інформаційних матеріалів, включення в процес вивчення
інтуїції і експертна оцінка підсумків. Проектувальник не
створює «карту» самостійно, з самого початку над нею
працюють і навчається (поки ще в рамках моделі), і експерт.
Тому на даному етапі також необхідний ретельний аналіз, як і
під час попереднього опрацювання проекту.
Така методика явно орієнтована не на академічне
середовище, а на професійно-технічну освіту і корпоративний
сегмент, де відносно легко встановити вимірну мету і
проаналізувати ступінь її досягнення. Процес зосереджується
саме на конкретних навичках, а не на загальному обсязі знань,
що висуває підвищені вимоги до практичного досвіду самих
розробників. Всі елементи підсумкового продукту повинні
строго
виправдовувати
своє
існування,
виконуючи
безпосередньо поставлені завдання і відсікаючи все зайве. У
цьому спостерігається явне схожість з методологією SMART.
Джерело: Kachaňáková, A., Stachová, K., Stacho Z. (2013);
Arzenšek, A., Boben, D., Juričko, A., Lepoša, P., Mrdaković, V., Potočnik,
K., Rusiti, E., Špital, M. (2019).

Модель
SMART

Система проектного управління, що базується на чітко
сформульованих і вимірних цілях. Її суть закладена в самій
назві - Specific (Конкретний), Measurable (вимірні), Attainable
(Досяжний), Relevant (Актуальний) і Time-bound (Обмежений у
часі), разом - SMART (Розумний). Тобто мета неодмінно
повинна бути конкретною, вимірної, досяжною, значущою і
співвідноситися з конкретним терміном. А швидкість і

ефективність виконання завдання залежить від правильної її
формулювання. Причому яким чином буде досягнуто
виконання, не має особливого значення. Це може бути і
поетапне і планомірне підвищення результатів за рахунок
безлічі невеликих кроків, і відразу орієнтація на максимально
можливий результат - головне, щоб він був саме і об’єктивно
виміряємо. Попередній аналіз і планування шляхів тут також
відіграють колосальну роль, тому ця концепція може бути
застосована і до педагогічного дизайну в цілому.
Джерело: Arzenšek, A., Boben, D., Juričko, A., Lepoša, P., Mrdaković, V.,
Potočnik, K., Rusiti, E., Špital, M. (2019); Kachaňáková, A., Stachová,
K., Stacho Z. (2013); Kolb, D. A. (1984).

Модель ALD

Методика ALD (Agile Learning Design) робить акцент на
швидкості, гнучкості і кооперативності розробки. Вона
увібрала в себе безліч напрацювань з галузі створення
програмного забезпечення, головний її козир - прискорення
підвищення кваліфікації за рахунок різкого збільшення
концентрації на специфічних завданнях. Тому вона все частіше
знаходить своє місце в створенні систем дистанційного
навчання та перепідготовки, де необхідна інтенсивна передача
матеріалу і використання активного інтересу самого учня.
Основні принципи методики ALD:
1. Діалогова подача матеріалу з постійною повторної
опрацюванням ключових моментів для закріплення.
2. Застосування шаблонів та інших стандартних
інструментів для швидкого і ефективного виконання завдання.
3. Активне використання інтересу учня і його
стимулювання.
4. Пріоритет подачі ключових моментів над другорядними.
5. Активне залучення експертів у вузьких сферах знань.
6. Створення інтерактивних баз даних з усім довідковим
матеріалом як по самій темі, так і за своїми дисциплін.
7. Концентрація на самому процесі навчання і матеріалі, а
не на плануванні.
8. Систематична оцінка процесу навчання і потреб учня на
кожному етапі.
В результаті створення і використання навчальних
матеріалів набуває ще більш конкретний вид, а зайві на даному

етапі масиви знань відсіваються. Однак це зовсім не означати
примітивізації процесу - в будь-який час всі необхідні дані
можуть бути використані за призначенням. Причому як у міру
готовності учня, так і при появі нових завдань, що надає
системі ALD велику гнучкість при високій концентрації на
процесі.
Суперечки про ефективність методик можна вести
нескінченно. Однак добре помітно, що кожна з них має чітку
орієнтацію на конкретний сегмент, а тому всі сильні і слабкі
сторони жорстко пов’язані з самою потребою вибудовувати
навчання різних груп з урахуванням їх специфічних потреб.
Добре освоєна і пророблена методика ADDIE дасть потужний
інструментарій для створення універсальних навчальних
курсів, орієнтованих по отримання фундаментальних знань,
але вимагає дуже високої кваліфікації розробників. SAM
дозволяє об’єктивно прискорити і спростити процес розробки,
а також надати йому велику гнучкість в разі появи нових
завдань. А технології ALD дають можливість швидко і чітко
створювати вузькоспеціалізовані курси, орієнтовані на
спеціальні галузі знань.
Джерело: Kachaňáková, A., Stachová, K., Stacho Z. (2013); Kolb, D. A.
(1984).

Діалогові
технології

Діалогові технології – це сукупність форм і методів навчання,
заснованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих
дидактичних системах суб’єкт-суб’єктного рівня: (ученьучитель, учень-автор, учитель-автор тощо). Діалогові форми
вважаються найбільш поширеними серед інших сучасних
технологій.
Модернізація всіх сфер освіти висунула на перший план
гуманістичний підхід (Ш. Амонашвілі, Н. Нікандров та ін.),
який став основою різноманітних технологій особистісної
орієнтації педагогічного процесу. В цілому існуючі
класифікації педагогічного спілкування в навчальновиховному процесі зводяться до двох основних видів діалогічного і монологічного. Такий поділ спілкування на два
типи співзвучно уявленням М.Бахтіна про монологічне і
діалогічне слово. Монологічне слово - остаточне, яке не
передбачає подальшої зміни і розвитку. Діалогічне слово незавершене, що передбачає наявність іншої точки зору. Саме

діалог з його постійним пошуком істини, засвоєнням іншої
точки зору, іншою індивідуальністю є необхідною умовою
існування особистості, а значить, і реалізації її власної
унікальності. Таким чином, особливе місце серед них займає
діалог, який виступає в контексті освітніх проблем як найбільш
досконалий вид педагогічної взаємодії, що характеризується
щирістю, емоційною і особистісною відкритістю партнерів по
спілкуванню.
Виокремлюють кілька типів діалогу, які дозволяють особливим
чином демонструвати моральний сенс і значення цінностей і
створюють основу для глибокого їх розгляду. Так, духовному
діалогу властиві глибоке розуміння суті проблеми, високий
рівень моральної культури діалогічної взаємодії. Розглянуті
питання - широке коло бінарних опозицій, протилежних
інтелектуальних ідей. Можливий смислотворчий діалог, який
активно включає учасників в пошук ціннісних смислів, в
процес визначення системи індивідуальних ціннісних
орієнтацій. Має велике значення рефлексивний діалог, що
дозволяє оцінити власний потенціал і визначити лінії
зворотного зв’язку «учасники – ведучий». Важливий
мотиваційний діалог, в якому проявляється інтерес і до
проблеми, і до самої діалогової технології. Для учасників
суб’єктно-смислового спілкування може стати привабливим
самореалізуючий діалог, призначення якого насамперед - у
повноцінній самопрезентації та самовираженні.
Характерними особливостями діалогу є: об’єктивна
проблемність; суб’єктивно пережита ситуація пошуку
ціннісного сенсу і його моральна оцінка; спільність між
учасниками діалогу; децентрація; незавершеність результату,
що стимулюють розумову активність тощо.
Можна виділити певні типи розвитку діалогу.
Сюжетно-пізнавальний тип діалогу створює «простір»
спілкування, актуалізує необхідні відомості, мотивує діяльність
учасників, дає можливість виразити себе в заданій або обраній
ролі. Чуттєво-аналітичний тип діалогу пов’язаний зі спробою
глибокого пізнання обговорюваних істин, духовного світу
людини і його системи цінностей. У ньому розкривається
досвід осмислення цінностей, моральний потенціал і емоційна

культура особистості. Особистісно-рефлексивний тип діалогу в
цілому орієнтований на інтеріоризацію цінностей, розвиток
досвіду смислотворчості й рефлексії на основі глибокого
самопізнання.
Як видно з наведеної характеристики, діалог
неможливий без спільного пошуку істини: він відбувається
через систему питань, актуалізацію знань, виявлення прогалин,
розкриття творчих здібностей тощо. Діалог передбачає творчу
роботу з різного роду інформацією. Причому цей процес
повинен спиратися на широкий обмін наявними знаннями,
знайомство з відомостями всіх (або багатьох) учасників,
зіставлення думок, заохочення різних підходів до однієї і тієї ж
проблеми, можливість висловлювати критичні зауваження,
стимулювання пошуку групового консенсусу і т. п.
Діалогова технологія включає послідовність етапів, які
дозволяють реалізувати головні завдання діалогу: глибокий
аналіз проблеми, розуміння її ціннісно-смислового і
морального змісту, розвиток діалогової культури.
1-й етап - вступний: створення сприятливої моральної,
емоційної та інтелектуальної атмосфери, актуалізація
необхідної інформації, стимулювання ситуації інтересу до
проблеми.
2-й етап - основний: діалог в різних модифікаціях:
обговорення питань в мікрогрупах; виступ студента перед
групою із заздалегідь підготовленим повідомленням; система
питань, що не припускають однозначних відповідей;
формулювання проблеми, глибокий її аналіз і роздуми;
залучення різноманітних джерел інформації; осмислення
позицій; аргументовані виступи опонентів; пошук шляхів
вирішення проблеми і т.д.
3-й етап - заключний: аналіз і осмислення діалогу зі
змістовної та процесуальної точок зору, рефлексія з приводу
власної роботи, з’ясування успіхів і невдач, оцінка духовноморальної та інтелектуальної атмосфери під час роботи, рівня
реалізації розумового потенціалу, визначення можливих
перспектив подальшої роботи.
Таким чином, діалог як спосіб пізнання себе і
навколишньої дійсності в умовах суб’єктно-смислового

спілкування є однією з педагогічних технологій, найбільш
точно орієнтованої на розвиток ціннісних орієнтацій
особистості: він особистісно спрямований, рефлексивний,
емоційний. Саме діалогу властивий пошук сенсу моральних
цінностей, що спирається на багатогранну палітру переживань.
В результаті впровадження діалогових технологій у
вищій школі здійснюється перехід від традиційної,
інструктивної,
особистісно-відчуженої,
односпрямованої
моделі навчання, при якій викладач пред’являв конкретний і
нормативно закріплений зміст всім студентам без урахування
їх індивідуальності та пізнавальних можливостей, до
особистісно орієнтованої моделі, яка формує зміст навчання
студентів за безпосередньої та активної їх участі і взаємодії з
викладачем. Елементами діалогової технології є: постановка
цілей і їх максимальне уточнення; сувора орієнтація всього
ходу взаємодії на задані цілі; орієнтація ходу діалогу на
гарантоване досягнення результатів; оцінка поточних
результатів, корекція навчання, спрямована на досягнення
поставлених цілей; заключна оцінка результатів.
Педагогічна діалогова технологія у формуванні нових
понять виконує когнітивну, креативну, рефлексивну функції.
Принципи педагогічної діалогової технології: проблемності і
оптимальності;
поетапного циркулювання
інформації;
розімкну тості й незавершеності діалогу; децентрації і
децентралізації; паралельної взаємодії.
Компонентами педагогічної діалогової технології
виступають:
– комунікатор-педагог (той, хто задає смислову
спрямованість діалогу, ставить перед майбутніми менеджерами
освіти «завдання на сенс», створює відповідну смислову
установку або є транслятором певного сенсу);
– мотив і мета змістоутворення (те, що має в діалозі
породжувати бажання студента вербалізувати особистісний
сенс);
– зміст (потенційне поле «кристалізації» смислів);
– код комунікації (усний чи письмовий діалог);
– реципієнт-студент
(його
мотиваційно-смислові
особливості);

– результат (зворотний зв’язок, що виявляє особливості
змістоутворення в даному діалозі, співвідносні з рівнем
навчального результату).
Серед діалогових технологій виділяють: проблемнопошукові діалоги, семінари-дискусії, навчальні дискусії,
евристичні бесіди, аналіз конкретних ситуацій тощо.
Навчання керівника освітньої установи в атмосфері
діалогу та співпраці значно ефективніше, оскільки діалог надає
рівні умови всім учасникам навчального процесу. Отже,
діалогічне, духовно орієнтоване спілкування сприяє розвитку
особистості і реалізації потенціалу не тільки студентів,
майбутніх керівників освітніх установ, а й педагога.
В даний час діалог виступає як найбільш дієвий засіб
побудови складних систем відносин людей в різних сферах
суспільного життя, в тому числі в сфері освіти. Будучи певною
формою спілкування і виконуючи всі його функції, він має
свою специфіку, що забезпечує йому особливу роль в
організації життєдіяльності людей. За образним висловом М.
Бахтіна, «діалогічні відносини – явище набагато ширше, ніж
відносини між репліками композиційно вираженого діалогу, це
майже універсальне явище, що пронизує всю людську мову, всі
відносини і прояви людського життя, взагалі все, що має сенс і
значення. Чужу свідомість не можна споглядати, аналізувати,
визначати як об’єкти, речі – з ними можна тільки діалогізувати,
спілкуватися».
Діалог – це первинна і найбільш фундаментальна форма
міжособистісного спілкування, у процесі якого людина вступає
в безпосередній контакт з іншими людьми, обмінюється з ними
судженнями з того чи іншого питання, прагне з’ясувати те, що
їй незрозуміло, підтверджує чи відкидає свою точку зору.
Діалогічне спілкування не є жорсткою логічною послідовністю
і навіть стандартними правилами граматики. У діалозі головне
– заклик до співучасті, до взаєморозуміння, до спільного
пошуку рішень. Діалог – це обговорення в невеликій групі
учасників досить суперечливих і навіть спірних проблем. Це –
обмін індивідуальними точками зору з приводу проблеми, що
розглядається, у результаті якого утворюється єдине смислове
поле, яке дозволяє зрозуміти і саму проблему, і один одного.

Ефект співрозуміння передбачає певну культуру діалогічного
спілкування, а її відсутність приводить лише до непотрібної
суперечки. Зазвичай, кожен учасник діалогу виходить із
власної точки зору на проблему, але він виставляє її з точками
зору інших учасників. У міру входження в загальне смислове
поле індивідуальної свідомості відкривається те, на що раніше
не зверталася увага: наявність у себе односторонності бачення
проблеми. Якщо людина відкрита по відношенню до різних
точок зору, вона може подолати свою власну односторонність.
Але якщо вона не усвідомлює власної односторонності, то в
цьому випадку виникає не діалог, а конфлікт. У конфлікті
кожен з учасників суперечки орієнтований на ствердження
власної точки зору; він не прагне доброзичливо подивитись на
предмет обговорення з позиції опонента, а, навпаки, прагне її
ігнорувати. Сутність діалогового навчання полягає в тому, що
навчальний процес організується таким чином, що практично
всі студенти виявляються залученими до процесу пізнання, де
вони можуть обмінюватися думками, ідеями в умовах
емоційного комфорту і творчої атмосфери на занятті.
Дослідження ролі діалогу в пошуку моральних
орієнтирів і ціннісного сенсу навчання має теоретичне
значення для розвитку філософських уявлень про динаміку
етичних пріоритетів особистості і суспільства. У той же час, з
огляду на значимість моральних цінностей в процесі освіти і
виховання, слід зазначити і важливість використання діалогу в
педагогічній практиці як генератора етичних орієнтирів для
вдосконалення духовно-морального виховання молодого
покоління та оптимізації сучасної освітньої політики в цілому.
Особливості діалогу призводять до визначення його як
техніки глибокого та адекватного розуміння особистості,
надання допомоги у вирішені психологічних проблем,
стимулюванні бажаних змін. Діалогові технології спрямовані
на створення умов для засвоєння індивідом культурного
досвіду, моральних орієнтирів, соціальних норм минулого і
сучасності, становлення і розвитку соціальних якостей
індивіда, що сприятимуть професійному удосконаленню,
самовизначенню і самореалізації особистості.
Джерело: Лук’янова, 2008, 2009; Kachaňáková., Stachová, Stacho2013;
Kolb, 1984.

Зворотній
зв’язок по
методу «360
градусів».

З появою у дослідників інтересу до розвитку лідерства
використання зворотного зв’язку за методом «360 градусів»
стало значною частиною наукових робіт. Прийнято вважати,
що використання зворотного зв’язку допомагає зрозуміти
людям, як їх поведінка впливає на інших і тим самим сприяє
зростанню самосвідомості і компетентності лідерів. У
найзагальнішому вигляді даний підхід передбачає збір та
подання оцінок лідерської поведінки і ефективності з багатьох
джерел - підлеглих, вищого керівництва, колег, можливо навіть
зовнішніх стейкхолдерів на додаток до самооцінки. З точки
зору розвитку лідерства роль зворотного зв’язку за методом
«360 градусів» полягає в тому, щоб ідентифікувати певні
лідерські навички, які сприймаються різними суб’єктами
взаємодії як ефективні або неефективні.
1.
Найважливішим
компонентом
успішного
зворотного зв’язку є позитивна реакція на нього, оскільки
таким чином стимулюється пошук додаткової інформації і про
себе, формування цілей розвитку, що має ключове значення
для ефективного розвитку. Так, наприклад, загальний рейтинг
пов’язаний з прийняттям зворотного звязку, але він не
корелюється з його корисністю. Іншими словами, реципієнт
може бути цілком згоден і радий високим оцінкам, але при
цьому не вважати їх для себе важливими. Сприйняття
корисності зворотного зв’язку залежить від міри, в якій лідер
відчуває організаційну підтримку своїх зусиль з розвитку.
Важливим фактором ефективності зворотного зв’язку є також
релевантність його змісту організаційній культурі. Л. Атватер і
Д. Вальдман зазначають, що зворотний зв’язок за методом
«360 градусів» щодо нововведень може бути ефективним
тільки в організаціях, які мають культуру інновацій,
стратегічного розвитку, практики оцінок, заснованих на
поведінці.
Однак і саме поняття ефективності вимагає уточнення,
тому що залежить від позиції спостерігачів. У зворотному
зв’язку за методом 360 градусів у різних джерел (вищестоящих
керівників, колег, підлеглих) найбільш важливі параметри
оцінки будуть відрізнятися. Наприклад, функція моніторингу

видається важливою для головного менеджера і підлеглих, в
той час як колеги і безпосереднє вище керівництво не
розділяють таку точку зору. Роль фасилітатора розглядається
як компонент ефективності з точки зору підлеглих і колег, але
не з позицій самих менеджерів і їх керівників.
2.
Дослідники вважають, що зворотний зв’язок за
методом «360 градусів» – хороший стартовий майданчик для
розуміння різних очікувань представників різних зацікавлених
груп. Для успішного здійснення зворотного зв’язку за методом
«360 градусів» необхідно враховувати всі фактори, які можуть
вплинути на його ефективність, в тому числі організаційну
культуру і сприйняття джерел оцінки.
У деяких джерелах оцінка за участю всіх перерахованих
осіб називається вже 540 градусів, в деяких – як і раніше 360.
Ефективність застосування такого методу логічно випливає з
посилання на те, що, якщо співробітника оцінює тільки одна
людина (будь то керівник, HR-директор, зовнішній оцінювач),
або навіть група людей (тільки колеги), висока ймовірність, що
ця оцінка буде визнана самим оцінюваним однозначно
суб’єктивною, і, відповідно, ніяких змін в поведінці людини не
буде. А буде ще й образа, демотивація, зіпсовані відносини
тощо.
У разі ж оцінки 360° людина отримує зворотний зв’язок
про свої компетенції від цілого ряду людей, причому від тих,
хто знаходиться на різних позиціях щодо самого оцінюваного
(вище або нижче в ієрархії організації, всередині організації або
поза нею), що робить результати оцінки набагато більш
значущими для людини, і, найімовірніше, дійсно більш
валідними в порівнянні з оцінкою тільки однією інстанцією.
Крім цього, дуже важливий і фокус оцінки. Варто звернути
увагу ще на асесмент як метод комплексної оцінки персоналу,
заснований на використанні взаємодоповнюючих методик,
орієнтований на оцінку реальних якостей співробітників, їх
психологічних і професійних особливостей, відповідності
вимогам посадових позицій, а також виявлення потенційних
можливостей фахівців. Оцінка учасників проводиться за
допомогою спостереження їх реальної поведінки в
моделюючих вправах. Зовні метод схожий на бізнес-тренінг:

учасникам пропонуються ділові ігри та завдання, але їх мета –
не розвинути вміння і навички, а надати рівні для всіх
можливості проявити компетенцію в модельованих ділових
ситуаціях. У кожній ситуації за кожним учасником спостерігає
експерт або група експертів. Їх завдання – детально фіксувати
поведінку учасника. Після виконання клієнтом завдань
спостерігач-експерт повинен провести класифікацію поведінки
(визначити тип оцінюваної компетенції), а потім оцінити цю
компетенцію (технологія НОКО – спостереження, опис,
класифікація, оцінка). Найважливішою складовою методу є
включення оцінок експертів, отриманих в окремих завданнях, в
інтегральні оцінки за видами компетенції. Найчастіше це
робиться в ході спільного обговорення експертами отриманих
результатів, обґрунтування і захисту підсумкової оцінки. Така
групова експертна робота дозволяє знизити суб’єктивність
отриманих оцінок і домогтися більш високої якості прогнозів
на їх підставі. Діагностику можна здійснити також за
допомогою статистичних процедур.
На відміну від ассессмента, складання психологічного
портрета, в оцінці 360 ° можна оцінити поведінку людини в
реальних робочих ситуаціях (адже колеги, підлеглі, керівник
щодня бачать його в роботі), а не його гіпотетичні реакції в
штучному середовищі. Наш власний шлях в рамках
проведення в компанії оцінки 360° виглядав так.
Крок 0. Ухвалення рішення про проведення оцінки 360°.
Крім внутрішньої готовності служби персоналу або
керівництва компанії до проведення оцінки (вподобаного
ефектного терміна, чужого досвіду, моди тощо), для того щоб
оцінка таким способом пройшла результативно, потрібен цілий
ряд умов всередині організації: низький рівень плинності в
компанії (якщо співробітники пропрацювали разом менше
року, вони навряд чи зможуть з високим ступенем впевненості
оцінити своїх колег, оскільки в робочих ситуаціях один одного
недостатньо бачили):
–відсутність авторитарного стилю управління в компанії й
інших за будь-якими оціночними заходами репресій (якщо така
практика прийнята в компанії, співробітники яких злякаються
поставити оцінку щиро, побоюючись, що їх колега або

підлеглий може бути покараний, або ж, навпаки,
скориставшись анонімністю, можуть спробувати «прибрати»
незгодних).
–відсутність в компанії виражених міні-груп «за
інтересами» на оцінному рівні (в іншому випадку
співробітники легко домовляться між собою на тему «ти –мені,
я тобі» (дуже високий бал за і любов), що перекреслить всю
об’єктивність методики).
–практика здорової критики в компанії і відсутність
«підсиджування», побудови кар’єри «через голови»,
переважання фактора особистої лояльності над фактором
професіоналізму (інакше – знову спроби «прибрати» незгодних
або підвищити оцінку «улюбленцям»).
Тільки на основі аналізу всіх чинників можна прийняти
рішення про проведення оцінки 360°.
Крок 1. Перш ніж запускати проект оцінки 360° (а інакше
як проектом це назвати складно), дуже важливо чітко
визначитися з його цілями. Важливо мати на увазі, що
завантаження буде неабияким, навіть якщо вирішено оцінити
одного-двох педагогів-керівників, просто тому, що для повного
«кола» доведеться залучити велику кількість співробітників
різних рівнів і відділів. А вже якщо в якості оцінюваних
виступатиме як мінімум десяток чоловік, – кілька місяців
копіткої праці вам забезпечені.
Можливими цілями оцінки 360° можуть бути:
1. Вибрати співробітників, найбільш придатних за
профілем компетенцій під якісь цілі організації (подальший
розвиток в кадровому резерві, заняття вакантної посади тощо).
2. Показати людині його сильні і слабкі сторони очима
різних співробітників компанії.
3. Стимулювати людину на розвиток і скласти для нього
(спільно з ним) план цього розвитку.
4. Виявити потреби в навчанні, як індивідуальні, так і
групові, для того чи іншого рівня управління.
5. Продемонструвати людині різницю в оцінці різних груп і
тим самим сконцентрувати його увагу і зусилля на
налагодженні якихось конкретних взаємодій. Здійснити
емоційну «струс» (в принципі, цю мету переслідує і будь-яка

інша оцінка).
6. Атестувати, оцінити відповідність розряду, визначити
компенсаційний пакет на найближчий період і т.п.
Після визначення мети і хоча б первинного планування
процесу оцінки обов’язково потрібно донести цю інформацію
до співробітників (як оцінюваних, так і оцінюють). У зверненні
потрібно показати всю важливість даного процесу,
простимулювати на активну в ньому участь (через участь
власників і/або топ-менеджерів, оголошення про мотивацію
кращих і т.п.) і одночасно зняти зайві страхи (саме зняти, а не
додати!).
У нашому випадку може бути: показати співробітникам
потенціал індивідуального розвитку, продемонструвати їм
точку зору колег, керівника, підлеглих на якість їх роботи і
взаємодії, скласти індивідуальний план розвитку та навчання
на рік.
Крок 2. Розробка профілю компетенцій .
Якщо в освітній установі немає профілю компетенцій
посад, то починати створення технології оцінки 360°
доведеться саме з нього. Безумовно, щоб від чогось
відштовхнутися, можна взяти за основу якісь універсальні
компетенції управлінця або співробітника потрібного профілю,
проте все одно їх доведеться доопрацьовувати згідно цілям
оцінки, вимогам компанії на даний момент, особливостям
взаємин у колективі і т.д. У складання портрета компетенцій
бажано залучити власників компанії і/або топ-менеджмент,
тому що саме вони представляють, які співробітники можуть
ефективно реалізувати стратегію компанії.
Актуальними є наступні компетенції: знання специфіки
роботи, авторитетність, лідерство оперативне управління,
планування і прогнозування ризиків, комунікації, взаємодія,
гнучкість, інноваційність, лояльність, орієнтація на розвиток.
Крок 3. Визначення груп тих, хто здійснює оцінювання.
Оцінювачами
можуть бути: Безпосередній керівник
співробітника. Найближчі колеги співробітника – від 7 до 10
осіб (в залежності від близькості взаємодії). Підлеглі
співробітника (при великій кількості вибірково). Представник
служби персоналу як зовнішньої інстанції оцінювання. Сам

співробітник (самооцінка).
Крок 4. Складання анкет.
Просто бальної шкали («оцініть креативність цю людину
від 1 до 5») тут явно не вистачить. І тому що слово
«креативність» всі розуміють по-різному. І тому що бальна
шкала у кожного своя. І просто тому, що різні люди можуть в
різних ситуаціях стикатися з даним співробітником (в кафе за
обідом він може бути більш креативним, ніж на робочій
нараді).
Визначаючись з системою оцінки, потрібно звернути увагу на
те, як сприймуть ті, хто буде оцінювати людину, цю шкалу.
Для цього, по можливості, протестуйте її хоча б на двох-трьох
випробовуваних, задаючи їм питання про той чи інший бал в
значенні шкали. Як і в будь-якому іншому шкалування, занадто
розтягнута шкала складна для розуміння, занадто вузька – не
дасть достатньо прозорого розподілу оцінок.
Крок 5. Проведення оцінки. Організація проведення
оцінки, хоч і не представляє особливих інтелектуальних
труднощів (всі вони були успішно подолані раніше), - це один
з найбільш витратних по зусиллям етапів, так як вимагає
координації дій великої кількості людей в стислі терміни
(інакше ваша оцінка ризикує затягнутися років на ... дцять).
Найпростіший варіант – здійснення цього етапу за
допомогою ПО (наприклад, кожному видається логін і пароль
для заходу на сервер, де лежить анкета), хоча навіть в цьому
випадку потрібно буде прагнути до одночасності заповнення
анкет. Крім цього, при заповненні через сервер або сайт
анкетування навряд чи можна буде вважати анонімним, і
нікому буде задати уточнюючі питання в процесі. У разі
заповнення паперових варіантів анкети, проведення цього
етапу оцінки бажано організувати в групах (підлеглі
оцінюваного – все разом, колеги – всі разом), щоб уникнути
ризику передчасного обміну інформацією, особливо якщо
співробітники одночасно є і оцінюють і оцінюються.
Потрібно звернути увагу на кілька деталей: До початку
анкетування обов’язково дати інструкцію щодо заповнення
анкет, причому бажано в усній, а не письмовій формі. У
приміщенні, де проходить оцінка, має бути досить просторо,

між людьми повинен залишатися вільний простір, в іншому
випадку, сидячи «один на одному», вони будуть постійно
відволікатися або соромитися поставити щиру оцінку, ховати
оцінки або намагатися «списати» у сусіда. Разом з оцінюючим
обов’язково повинна бути присутня людина з числа
організаторів оцінки (представник служби управління
персоналом або зовнішнього провайдера), не стільки для
контролю процесу, скільки для відповідей на питання людей,
які напевно виникнуть (як мінімум, коментарі помилок).
Безумовно, ризик необ’єктивної оцінки (завищеною від
«великої любові» або заниженою через існуючих конфліктів)
при всій попередній підготовці залишається, саме тому дуже
важливо опрацювання тексту інструкції до оцінки.
Джерело: Лук’янова, 2008, 2009; Kachaňáková., Stachová, Stacho2013;
Kolb, 1984; 360 degree feedback and leader development,1998.

Навчання,
засноване на
досвіді.

Навчання, засноване на досвіді, в програмах розвитку
лідерів може бути осмислено в двох напрямках. Перше –
розвиток здатності лідера до рефлексії власного досвіду, перш
за все здатності вчитися, використовуючи можливості
звичайних повсякденних ситуацій. Друге – це тренінг,
спрямований на розвиток таких здібностей, як правило, це
рішення проблем, пов’язане з рефлексією і побудовою
зворотного зв’язку. Положення про те, що лідери вчаться в
основному на власному досвіді, добре відомо в літературі з
менеджменту. Дослідники вказують, що навчання лідерству
відбувається в різноманітних життєвих процесах і випадкових
ситуаціях, іншими словами, через досвід. Досвід – це основний
засіб, за допомогою якого лідери навчаються, але деякий досвід
все ж має більше значення. Важливими є повсякденна
взаємоузгодженість дій для розвитку лідера.
У цьому плані широко застосовується модель Колба і
модель Адаїра.
У моделі Колба виділяється чотири стадії, що утворюють
цикл навчання: 1) конкретного досвіду; 2) спостереження і
рефлексії досвіду; 3) абстрактної концептуалізації (на основі
спостереження і рефлексії); 4) створення гіпотез і їх перевірка в
майбутньому досвіді (активне експериментування).
Модель Колба працює на двох рівнях – чотирьохетапний

цикл:
1. Конкретний досвід (КО)
2. Емпіричні спостереження (ЕС)
3. Абстрактна концептуалізація (АК)
4. Активне експериментування (АЕ)
Окрім цього - визначення стилів навчання на основі
чотирьох типів (кожен з яких представляє поєднання двох
бажаних стилів), для яких Д.Колб використовував такі терміни:
1. Відсторонення (КО / ЕС)
2. Асиміляція (АК / ЕС)
3. Конвергенція (АК / АЕ)
4. Пристосування (КО / АЕ) [409; 410].
Таким чином, в рамках даного підходу навчання,
засноване на досвіді, розглядається як процес, що трансформує
досвід в знання.
Цикл Колба - одна з моделей навчання, що заснована на
поетапному формуванні розумових дій.
Її автором є фахівець з психології навчання дорослих
Девід Колб (David A. Kolb). На його думку, процес навчання є
циклом або своєрідною спіраллю, суть якого полягає у
накопиченні особистого досвіду, в подальшому –
обмірковуванні і обдумовуванні, і в підсумку – в дії .
Безпосередні
й досвід (1)

Активне
експериментування (4)

Спостереження і

рефлексія (2)

Формування
абстрактних
концепцій і
моделей (3)

Етапи моделі Д. Колба
Основні 4 етапи моделі Колба:
1) Безпосередній, конкретний досвід (concrete experience) будь-яка людина має вже мати певний досвід в тій галузі або
сфері, якої хоче навчитися.2) Спостереження і рефлексія або

розумові спостереження (observation and reflection) - даний етап
передбачає обдумування і аналіз людиною наявного у нього
досвіду, знань.
3) Формування абстрактних концепцій і моделей або
абстрактна концептуалізація (forming abstract concepts) – на
цьому етапі відбувається вибудовування яко-небудь моделі, яка
описує отриману інформацію, досвід. Генеруються ідеї,
встановлюється взаємозв’язок, додається нова інформація.
4) Активне експериментування (testing in new situations) останній етап передбачає експериментування і перевірку на
придатність створеної моделі, концепції. Результатом цього
етапу є безпосередній новий досвід.
Основним небезпечним моментом циклу Колба може
стати демотивація і зниження самооцінки індивіда в тому
випадку, коли отриманий досвід буде відверто невдалим. Тому,
при застосуванні циклу Колба в роботі зі співробітниками
потрібно заздалегідь продумати дії в нестандартній ситуації.
При використанні цього методу потрібно використовувати
мистецтво зворотного зв’язку та знання правил критики.
Д.Колб (1984) зауважив, що різні люди віддають явну
перевагу різній поведінки - практичним дій або
теоретизуванню. Тоді він припустив, що більшу частину часу
ми навчаємося одним з чотирьох способів:
–конкретний досвід (Concrete Experience);
–рефлексивне спостереження (Reflection);
–абстрактне моделювання (Abstract Conceptualisation);
–активне експериментування (Active Experimentation).
Англійські психологи П. Хоней і А. Мамфорд (P. Honey,
A. Mumford) описали різні стилі навчання, а також розробили
тест для виявлення пріоритетного стилю навчання (Honey
Mumford Preferred Learning Style Test), виокремивши наступні
чотири стилю навчання (Додаток Д2 (таблиця 5.6.)):
– «активісти» – самостійні проби і помилки: активно
робити нове і нове;
– «мислителі» – придумати своє перед виконанням:
розмірений відсторонений аналіз безлічі інформації;
– «теоретики» – логічно структурувати те, що
відбувається: створення послідовності цілей і алгоритмів;

– «прагматики» – пробувати нові ідеї для вирішення
реальних завдань: швидка практична користь.
Активіст обожнює дізнаватися щось нове, отримувати
новий досвід, він хоче сам все випробувати і в усьому сам
взяти участь. Йому подобається бути в центрі подій і уваги, і
він вважає за краще займати активну позицію, а не залишатися
стороннім спостерігачем. Завдання вирішує наскоком.
Мислитель вважає за краще спочатку поспостерігати,
поміркувати, зрозуміти нове до кінця, а вже потім діяти. Він
схильний заново аналізувати побачене, пережите і пройдене.
Любить знаходити власне рішення, не любить, коли його
кваплять, і вважає за краще мати запас часу, щоб знайти
рішення в свій термін.
Теоретику притаманні розвинуте логічне мислення і
методичність, він вважає за краще крок за кроком просуватися
до вирішення проблеми, ставить багато питань. Для нього
характерна певна відстороненість і аналітичний склад розуму.
Любить завдання, що вимагають інтелектуальних зусиль,
недовірливо відноситься до інтуїції і нестандартного мислення,
віддаючи перевагу побудові моделей і систем. Крок за кроком
наближається до вирішення завдання.
Прагматику не потрібна теорія, йому потрібно тільки
відповідне для поточного завдання рішення. Прагматик прагне
знайти практичні рішення, швидко все спробувати і перейти до
дії. Не схильний заглиблюватися в теорію. Любить
експериментувати, шукати нові ідеї, які можна відразу
випробувати в реальних умовах. Діє швидко і впевнено,
підходить до всього по-діловому, приземлено і з азартом
береться за вирішення виникаючих проблем.
Необхідно відзначити, що люди не вибирають на
свідомому рівні, з якого етапу починати. Вони є заручниками
свого підходу (моделі поведінки).
Для того щоб визначити, до якого типу належить людина,
Е. Кемерон і М.Грін пропонують відповісти на наступне
питання:
«Якби ви писали книгу про зміни і хотіли передати
майбутнім читачам максимум знань, вам би знадобилося:
– провести експеримент (активіст);

– достатня кількість питань для роздумів (мислитель);
– ретельно досліджувати різні моделі (теоретик);
– ілюструвати ваші думки прикладами і включити
корисні інструменти, техніки та додатки (прагматик)».
Нижче подаємо опис структури однієї з найпоширеніших
типів інтерактивного заняття, побудованого згідно з
принципами Колба:
1. Мотивація і оголошення нової теми - 10% часу від
загальної тривалості уроку;
2. Закріплення (повторення) пройденого - 20% часу від
загальної тривалості уроку;
3. Вивчення нового матеріалу - 50% часу від загальної
тривалості уроку;
4. Оцінювання - 10% часу від загальної тривалості уроку;
5. Підведення підсумків уроку (дебрифинг, рефлексія) 10% часу від загальної тривалості уроку.
Часовий розподіл в даній схемі можна розглядати
умовним, педагог може на свій розсуд і в залежності від
особливостей заняття продовжувати або скорочувати ті чи інші
етапи, проте бажано, щоб всі перераховані якісні етапи заняття
зберігалися.
Бажаний учням стиль навчання визначається за
допомогою спеціальних опитувальників, але зорієнтуватися
допоможе і попереднє інтерв’ю (співбесіда). При його
проведенні потрібно звертати увагу на характер питань щодо
майбутнього тренінгу, які задають його майбутні учасники.
Процес вдосконалення навичок, підвищення професійної
майстерності ніколи не припиняється: його можна представити
у вигляді нескінченної спіралі розвитку компетентності
Іншою актуальною моделлю для аналізу досвіду лідера
або менеджера є навчання, сконцентроване на дії,
британського дослідника Д. Адаїра. Дана модель фокусується
на тому, як лідер веде групу до вирішення проблеми або
виконання задачі. Д. Адаїр передбачає, що існують три сфери
(кола Адаїра), на які спрямовані дії керівника: перша
орієнтована на завдання і включає формулювання цілей,
планування досягнення необхідних результатів. Друга сфера команда, в якій необхідно підтримувати узгодженість і

мотивацію, в цьому випадку активність керівника буде
спрямована на прийняття групових стандартів, розвиток
командного духу і виявлення ієрархії в групі. Третя сфера - це
потреби окремих індивідів, включаючи лідера. Вони пов’язані з
наданням уваги, формуванням міжособистісних відносин,
заохоченням і індивідуальної мотивацією. У кожен момент
часу лідер повинен розглядати свою діяльність в трьох
зазначених і незалежних сферах, що стосуються завдання,
команди і окремих її членів.
Обидві названі моделі (Колба і Адаїра) рекомендується
використовувати, коли здійснюється навчання лідерів на основі
власного досвіду, а також в практичному навчанні на курсах з
розвитку лідерства.
Тренінгові програми повинні враховувати організаційний
контекст, в якому вони реалізуються. При цьому потрібно
розуміти, що інтервенції в сфері розвитку лідера, як правило,
не мають безпосереднього ефекту і проявляються через деякий
час. Тренінги будуть неефективними і в тому випадку, якщо
організаційні структури і процеси не будуть розвиватися разом
з самим лідером.
Джерело: Лук’янова, 2008, 2009; Kachaňáková., Stachová, Stacho2013;
Kolb, 1984; 360 degree feedback and leader development,1998.

Навчання
дією.

Навчання дією є підхід до навчання в індивідуальному та
організаційному розвитку. По суті, навчання дією є спільне
рішення проблем, в якому індивіди обговорюють складні
питання, з якими їм доводиться стикатися. Іншими словами, це
метод навчання на власному досвіді, коли основним засобом
навчання виступають робочі проблеми, формулюються
питання щодо їх вирішення і генеруються дії, які повинні бути
зроблені для вирішення цих проблем. Навчання дією все
частіше розглядається як інструмент розвитку лідерства.
Швидко змінюється глобальна економіка, яка формує потребу
в лідерах, здатних вчитися в процесі вирішення складних
проблем, зберігаючи при
цьому спокій і одночасно
демонструючи цілеспрямованість. Традиційні форми розвитку
лідерства фокусуються на розвитку особистих здібностей і
компетенцій, в результаті чого ми маємо лідерів, які технічно
компетентні у вирішенні завдань, але погано справляються з
емоційними і соціальними труднощами, які супроводжують

організаційні зміни.
Навчання дією дозволяє лідерам розвивати
базові
навички слухання, формулювання питань і рішення проблем,
керуючись цілісним, системним підходом в аналізі організації.
При цьому будь-яка зміна, спрямоване на вирішення проблем
організації, буде включати зміни кожного, в тому числі і лідера.
Ідея навчання дією була висловлена Р. Реванс. В основі його
робіт лежить віра в можливості навчання через впровадження
і цінність нон-експертного підходу у вирішенні проблем. Р.
Реванс вважає, що менеджери самі спроможні подолати
труднощі і сприяти цьому може навчання дією . Для цього на
додаток до програмових завдань, одержуваних у ході
формальної освіти, індивіди повинні виробляти свою власну
рефлексію, дослідний інсайт, що знаходять в процесі
вирішення складних завдань.
Bиділяють шість компонентів навчання дією:
1) важливе для учасників питання, яке стане предметом
обговорення;
2) композиція групи - від чотирьох до восьми осіб, що
мають різні професійні знання і виконують різні функції;
3) процеси осмислення і формулювання питань, які
дозволяють по-новому побачити проблему;
4) член групи, що вносить питання для обговорення і має
владу і здібності для здійснення дій;
5) підхід до навчання, якого дотримуються не тільки
учасники в групі, але і в організації в цілому;
6) фасилітація групи коучем, що допомагає в навчанні.
Ключовим елементом успішного навчання в групі виступає
створення безпечного простору, в якому учасники можуть
аналізувати свої труднощі. Така атмосфера повинна сприяти
підтримці і полеміці учасників, забезпечувати
при
необхідності зворотний зв’язок, розділяти і приймати помилки
і в кінцевому підсумку допомагати членам групи ставати
експертами з проблеми. Інакше кажучи, учасники обговорення
повинні
час
від
часу
обмежувати
застосування
запрограмованих знань для того, щоб успішно відбувалися
процеси осмислення і рефлексії.
Джерело: Лук’янова, 2008, 2009; Kachaňáková., Stachová, Stacho2013;
Kolb, 1984; 360 degree feedback and leader development,1998.

Не менш актуальним є педагогічний коучинг як сучасна
Коучинг і
наставництво технологія розвитку професійної компетентності керівника
освітньої установи. У коучингових процедурах в центрі дії
керівник і педагогічний працівник, які спільно визначають цілі
й методи їх досягнення, відповідають за результати дій, що
сприяє удосконаленню їхньої професійної діяльності. Сьогодні
у більшості успішних організаціях і установах коучинг є
дієвою складовою концепції управління людськими ресурсами,
оскільки застосовується у плануванні, відборі, адаптації,
мотивації, навчанні та розвитку, атестації й оцінюванні
персоналу. Педагогічний коучинг визначається як сукупність
способів і прийомів впливу викладача на особистість фахівця,
що орієнтовані на застосування активних методів суб’єктсуб’єктної взаємодії з метою виявлення потенціалу й розвитку
його професійної компетентності. В управлінні освітою
коучинг розглядається як технологія управління не лише
поточною, а й перспективною конкурентоспроможністю
освітньої установи, оскільки сприяє мобілізації внутрішніх
ресурсів установи, розвиткові необхідних здібностей і вмінь
роботи з динамічно змінною інформацією, освоєнню
передових стратегій отримання результату завдяки високій
мотивації до праці, створенню атмосфери творчості та
ініціативи, підвищенню відповідальності за виконання завдань.
Коучинг необхідно розуміти як технологію постійного
вдосконалення професіоналізму та кваліфікації педагогічного
персоналу, що сприяє їхній спільній діяльності, спрямованій на
досягнення цілей, забезпечення самостійності та ефективності
у прийнятті рішень як в особистому, так і у професійному
житті.
Терміни
«коучинг»
і
«наставництво»
часто
використовуються в літературі з розвитку лідерства як
взаємозамінні, хоча це не зовсім виправдано. У найпростішому
розумінні коучинг - це процес і відносини, в яких індивід (що є
об’єктом коучингу) сам визначає напрямок своїх дій і
самостійно приймає рішення. У цьому сенсі коучинг є
недирективною формою когнітивного розвитку, де коуч сприяє
виробленню власних
рішень лідером.
Особливостями
коучингу є недирективність, орієнтованість на рішення, на

відповідальність індивіда, спрямованість на сьогодення і
майбутнє, прийняття специфічних дій, сприяння високому
ступеню незалежності, використання навичок постановки
питань, рефлексії і з’ясування обставин в реалізації освітніх
завдань.
Наставництво здійснює ментор, як правило, більш
досвідчений працівник з тієї ж самої компанії або сектора
виробництва. Завдання ментора - надавати спеціальні знання і
рекомендації в галузі тієї чи іншої проблеми. Можливою
небезпекою порад наставника є відмінність в статусах ментора
і лідера, що може привести до відчуття тиску при реалізації
незрозумілим рекомендацій. Навпаки, коучинг передбачає таку
освітню дію, під впливом якої індивіди самостійно виробляють
шляхи вирішення складних питань. Особливості наставництва
полягають у тому, що ментор має експертні знання / досвід,
може надавати специфічні рекомендації , знає «справжні»
відповіді, його дії характеризуються директивним підходом,
активним використанням постановки питань, рефлексії,
прояснення і розповіді.
Дослідники описують коучинг лідерства як динамічні
взаємини лідера і коуча, які орієнтовані на розвиток лідера.
Зазвичай в процесі коучингу лідери працюють над розвитком
самосвідомості, що допомагає їм осмислювати поточні або
майбутні робочі ситуації. Зміни у самосвідомості сприяють
удосконаленню певних навичок і поведінки лідерів. Іноді
організації використовують коучинг для того, щоб допомогти
лідерам впоратися з новими проблемами і
рівнями
відповідальності, а також щоб стимулювати осмислення
труднощів у здійсненні організаційних змін.
Успішність коучингу дуже часто визначається рівнем
готовності лідера до саморозвитку. Така готовність залежить
від наявності когнітивних навичок, їх усвідомленості, бажання
шукати і отримувати зворотний зв’язок. У той же час і коуч
повинен бути добре підготовлений. У цьому плані важливими є
навички комунікації, аналізу, зворотного зв’язку; крім того,
вказується на необхідність таких особистісних якостей, як
емпатія, гнучкість і чесність. Корисними будуть загальна
поінформованість і знання в діловій сфері. В цілому

дослідники характеризують коучинг як діяльність з розвитку
лідера вельми позитивно. Його відрізняє від традиційних форм
розвитку лідера індивідуалізований характер і гнучкість в
роботі над проблемами, що підвищує лідерську ефективність.
Наставництво є відносинами між досвідченим і менш
досвідченим лідерами. Як і в коучингу, ці відносини
сфокусовані на розвитку того, хто навчається. Ментор може
допомогти новачкові відчувати себе більш комфортно в новій
ролі лідера; ефективне наставництво може підвищувати
моральний дух і відданість організації, а також сприяти
просуванню по службі і зростанню зарплати. Ключовими
«надбаннями» новачка у відносинах наставництва виступають
підтримка, пов’язана з кар’єрою, і психологічна підтримка.
Підтримка, пов’язана з кар’єрою, включає просування новачка
для отримання складних завдань, коучинг в реалізації цих
завдань, а також забезпечення соціальної відповідальності в
організації досягнутих успіхів. Психологічна підтримка
передбачає формування почуття власної значимості,
компетентності та цінності для організації. Інструменти
розвитку лідерства, описані вище, широко застосовуються в
практиці західного менеджменту.
Розвиток лідерства є важливою умовою ефективної
діяльності сучасної освітньої установи, яка формується на
основі децентралізації, делегування повноважень і послаблення
ієрархії, застосування інноваційних методів навчання
педагогічного персоналу. Розвиток лідерського потенціалу
повинно здійснюватися на всіх рівнях організації. І, мабуть,
найголовніше:
розвиток
лідерства
повинно
стати
першочерговим завданням першої особи організації, а топменеджмент повинен демонструвати зразки поведінки,
спрямованої на розвиток лідерства.
Джерело:
Лук’янова,
2008,
2009;
Kachaňáková., Stachová, Stacho2013; Kolb, 1984; 360 degree feedback
and leader development,1998.

ДОДАТОК Е 1
Профіль освітньо-професійної програми «Менеджмент освіти»
зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

Магістр

Освітньо-професійна програма «Менеджмент освіти»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Диплом магістра одиничний, 90 кредитів, термін
навчання
1 рік 4 місяці
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
EQF-LLL – 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
українська

2- Мета освітньої програми
Формування особистості висококваліфікованого фахівця, здатного розв’язувати
складні нестандартні завдання і проблеми, пов’язані з управлінням в системі
освіти в умовах невизначеності глобального соціально-економічного середовища,
впровадження дослідницької та інноваційної діяльності
3 – Характеристика освітньої програми
01 - Освіта / Педагогіка
Предметна область
011 – Освітні, педагогічні науки
(галузь знань,
Спеціалізація: менеджмент освіти, управління закладом
спеціальність,
освіти
спеціалізація)

Освітньо-професійна програма підготовки магістра
передбачає:
Загальний обсяг обов’язкових компонентів – 60,5 кред.
(67,2%);
Загальний обсяг вибіркових компонентів – 29,5 кред.
(32,8%)
Освітньо-професійна програма підготовки магістра.
Орієнтація освітньої
Структура
програми
передбачає
оволодіння
програми
фундаментальними знаннями в сфері менеджменту,
управління, організації, аналітики та адмініструваннія
сучасних освітніх установ.
Спеціальність«Педагогіка вищої школи»
Основний фокус
Акцент на розвиток професійної компетентності для
освітньої програми та
здійснення дослідницької та інноваційної діяльності у
спеціалізації
галузі менеджменту освіти та управління з урахуванням
сучасних вимог соціально-економічного середовища
Спеціалізація «Менеджмент освіти»
Акцент на розвиток професійної компетентності для
здійснення управлінської діяльності в системі освіти,
оволодіння новими технологічними підходами до
освітньої діяльності, впровадження інноваційних
проектів, ведення новаторських процесів, володіння
програмно-цільовими і орієнтованими на особистісний
розвиток підходами до управління.
Ключові
слова:
менеджмент,
адміністрування,
управління, управлінські завдання, управлінські
рішення,
інноваційний
розвиток,
антикризове
управління,
умови
невизначеності,
стратегічне
управління, управління змінами, проектне управління,
управління знаннями, корпоративне управління,
управління закладами освіти, освітній менеджмент
Особливості програми Програма націлена на отримання студентами
необхідного обсягу знань та практичних навичок
необхідних фахівцям з менеджменту освіти в сучасних
умовах господарювання.
4 – Придатності випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Магістр з менеджменту освіти може обіймати первинні
Придатність до
посади
за
професійними
назвами
робіт
працевлаштування
класифікаційного
угруповання
«Менеджери
(управителі) підприємств, установ, організацій та їх
підрозділів», що характеризуються спеціальними
професійними
компетенціями
відповідно
до
узагальненого об’єкта діяльності.

Подальше навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання

Система оцінювання

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання
інформації
1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та
розробок
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та
вивчення суспільної думки
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної
діяльності та управління
1476.1 Менеджери (управителі) з реклами
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення
та використання персоналу
1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення
та використання персоналу
1483 Менеджери (управителі) у соціальній (освітній)
сфері
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної
діяльності
1493 Менеджери (управителі) систем якості освіти
1496 Менеджери (управителі) із соціальної та
корпоративної відповідальності
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та
виробничого навчання
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних
закладів
2351 Професіонали в галузі методів навчання
Продовження навчання для здобуття третього (освітньонаукового) рівня FQ-EHEA 8 HPK, 8 EQF LLL
5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване
навчання, самонавчання з застосуванням підручників та
посібників з дисциплін, навчальних матеріалів системи
дистанційного навчання, лекції та практичні заняття з
застосуванням інтерактивних технологій, індивідуальна
робота з викладачами, участь в наукових дослідженнях.
Екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист
курсових робіт та проектів, публічний захист дипломної
роботи.
Оцінювання
навчальних
досягнень
студентів
здійснюється за національною шкалою (відмінно,
добре,
задовільно,
незадовільно;
зараховано,
незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS
(А, В, С, D, E, FX, F)

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Фахові компетентності

6 – Програмні компетенції
ІК1 – Здатність розв’язувати складні, спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері управління або у
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та
методів менеджменту, характеризується комплексністю
і невизначеністю умов
ЗК1 – Здатність
проведення досліджень
на
відповідному рівні
ЗК2 – Здатність спілкуватися з представниками різних
професійних груп у міжнародному контексті
ЗК3 – Навички використання інформаційнокомунікаційних технологій для пошуку, оброблення,
аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень
ЗК4 – Здатність організовувати та мотивувати людей
рухатися до спільної мети, працювати в команді
ЗК5 – Здатність діяти на основі етичних міркувань,
соціально відповідально і свідомо
ЗК6 – Вміння виявляти та вирішувати проблеми,
генерувати нові ідеї
ЗК7 – Здатність до абстрактного мислення, пошуку,
опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення
взаємозв’язків між явищами та процесами
ФК 1 – Вміння обирати та використовувати концепції,
методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у
відповідності до нормативно-правової бази та
міжнародних стандартів
ФК2 – Встановлювати критерії, за якими організація
визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і
реалізовувати відповідні стратегії та плани
ФК3 – Здатність до саморозвитку на основі рефлексії,
навчання
впродовж
життя
та
ефективного
самоменеджменту
ФК4 – Здатність до ефективного використання та
розвитку людських ресурсів в організації (у т.ч.
освітньому закладі)
ФК5 – Навички формування та демонстрації лідерських
якостей
ФК6 – Здатність розробляти проекти та управляти
ними, виявляти ініціативу та підприємливість
ФК7 – Здатність використовувати відповідно умов
психологічні (освітні) технології роботи в управлінській
діяльності
ФК8 –
Здатність до управління організаціями

(освітніми закладами), їх змінами
ФК9 – Вміння здійснювати наукові дослідження в
сфері управління бізнес-процесами / освітнім процесом
ФК10 – Вміння застосовувати основи педагогіки і
психології в освітньому процесі у закладах освіти
ФК11 – Вміння формулювати задачі моделювання,
створювати моделі об’єктів і процесів у сфері
менеджменту із використанням математичних методів і
інформаційних технологій
7 – Програмні результати навчання
ПРН1
Застосовувати концепції, методи та інструменти менеджменту для
результативного та ефективного управління організацією
ПРН2
Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами,
генерування підприємницької ідеї
ПРН3
Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному
розрізах
ПРН4
Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних
професійних груп (в том у числі у міжнародному контексті)
ПРН5
Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій в управлінні
ПРН6
Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх
поведінку
ПРН7
Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього
життя та ефективного самоменеджменту;
ПРН8
Вміти управляти організацією, приймати ефективні управлінські
рішення, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне ,
фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до
міжнародних стандартів
ПРН9
Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області
наук про менеджмент
ПРН10
Застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому для
реалізації розроблених програм навчальних дисциплін за
спеціалізацією у навчальних закладах
ПРН11
Моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту, застосовуючи
математичні методи та інформаційні технології
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
До реалізації програми залучаються науковоКадрове забезпечення
педагогічні працівники з науковими ступенями та/або
вченими званнями, а також висококваліфіковані
спеціалісти.
З метою підвищення фахового рівня всі науково-

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

педагогічні працівники один раз на п’ять років
проходять стажування, в т.ч. закордонні.
- навчальні корпуси;
- гуртожитки;
- тематичні кабінети;
- спеціалізовані лабораторії;
- комп’ютерні класи;
- пункти харчування;
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
- мультимедійне обладнання;
- спортивний зал, спортивні майданчики
- профілакторії, бази відпочинку.
 офіційний сайт
 точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
 необмежений доступ до мережі Інтернет;
 наукова бібліотека, читальні зали;
 Microsoft Windows Server 2012 R2– серверна
операційна система.
 Microsoft Windows 7 Professional - операційна
система клієнтських комп’ютерів мережі університету.
 Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise - сервер
електронної пошти.
 Microsoft SQL Server 2000 – система управління
базами даних.
 Microsoft Windows 8.1 Professional - операційна
система клієнтських комп’ютерів мережі
університету.
 НМКД
9 – Академічна мобільність
Навчання студентів за кредитно-трансферною
системою, обсяг 1 кредиту – 30 год.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
Код н/д

1
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4

Компоненти освітньо-професійної
програми

Кількість Форма
кредитів підсумкового
контролю
2
3
4
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Філософія та методологія освіти
3
залік

Педагогіка та психологія вищої школи
Управління інноваційними проектами
Освіта та мультикультурний
європейський простір
ОК5
Міжнародна економіка
ОК6
Дигітальна відкрита освіта
ОК7
Міжнародне право в освіті
ОК8
Виробнича практика
ОК9
Підготовка до атестації та атестація
здобувачів вищої освіти
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
ВК1
Дисципліна за вільним (індивідуальним)
вибором (за пропозицією студента)
ВК2
Основи менеджменту і менеджмент
персоналу
ВК3
Теорія організації
ВК4
Організаційна поведінка
ВК5
Креативний менеджмент
ВК6
Порівняльний менеджмент
ВК7
Економіка і фінансування освіти
ВК8
Маркетинг в освіті
ВК9
Маркетинговий менеджмент
ВК10
Управління освітніми системами
ВК11
Інноваційний і стратегічний менеджмент в
освіті
ВК12
Управління якістю освіти
ВК13
Кадровий менеджмент і кайдзенменеджмент
ВК14
Соціологія і психологія управління
ВК15
Керівник закладу освіти
ВК16
Лідерство і командоуиворення

3
3
3,5

залік
залік, екзамен
залік, екзамен

3
3
3
12
27

екзамен, залік
залік
залік
залік

60,5
3

залік

3,5

залік, екзамен

екзамен
3
залік,екзамен
3

4

залік, екзамен

екзамен
4
залік

ВК17
ВК18
ВК19
ВК20
ВК21
ВК22

Етика менеджменту
Інтеграція в освіті
Дослідження систем управління
Прийняття управлінських рішень в освіті
Експертиза і аудит в освіті
Правові аспекти управління закладом
освіти
ВК23
Організація і управління в неформальній
освіті
ВК24
Соціальне партнерство в освіті
ВК25
Виробнича практика: освітнє лідерство
Загальний обсяг вибіркових компонент
Загальний обсяг освітньої програми

3
екзамен
3
екзамен
3

29,5
90

3. Форма атестації
Атестація випускника освітньо-професійної програми «Менеджмент освіти»
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» проводиться у формі
кваліфікаційного екзамену захисту дипломної роботи та завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістр із
присвоєнням кваліфікації магістр з педагогіки, фахівець з менеджменту освіти.
Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть
включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійснюється
відкрито і публічно.
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ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК
Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

для студентів освітнього ступеня «Магістр»

УЖГОРОД – 2019

УДК 378.014
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання у
вищій школі» для студентів / Укладач: Товканець О.С.– Ужгород: УжНУ,
2019. – ___ с.
Затверджено на засіданні
Науково-методичної ради факультету суспільних наук
(протокол № від 19 квітня 2019 року)

Розглянуто та схвалено на засіданні
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
(протокол № від 14 березня 2019 року)

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика викладання у
вищій школі» містять контрольні, тестові та практичні завдання, що дозволить
студентам успішно засвоїти теми навчального курсу, здійснити самоконтроль та
оцінити результативність власної пізнавальної діяльності.
Призначено для студентів освітнього ступеня «Магістр»,
вищих навчальних закладів, педагогів–практиків.

викладачів

© ДВНЗ « Ужгородський національний університет»

ПЕРЕДМОВА
Метою вивчення курсу є підготовка студентів-магістрів до майбутньої
професійно-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах різного рівня
акредитації, до взаємодії з людьми у різноманітних установах, що має характер
управлінської, організаторської, навчально-виховної діяльності фахівця.
Основні теоретичні положення, ідеї курсу розглядаються через призму
психологічних механізмів, закономірностей природнього розвитку студента,
його пізнавальної діяльності, становлення особистісних рис, що є умовою
творчого пошуку викладачем шляхів, методів, впливу на особистість у процесі
взаємодії з нею. Головні положення опираються на знання студентами філософії
як методичної бази, психології як теоретичної основи, а також на сформовані
загальні уявлення, знання з нормативного курсу педагогіки.
У процесі вивчення курсу «Методика викладання у вищій школі» студенти
оволодівають знаннями про:
–сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі;
–тенденції, особливості розвитку системи вищої освіти в Україні та
зарубіжних країнах;
–суперечності, психічні функції, особливості розвитку молодої людини
студентського віку;
–структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчальнопізнавальної діяльності студентів;
–критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у
вищій школі;
–сучасні інтерактивні методи навчання студентів;
–форми організації навчання студентів;
–норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та
отримання від них зворотнього зв’язку;
–сутність, особливості, методи, прийоми виховання студентів;
–педагогічні уміння діяльності викладача вищої школи;
–особливості вербальної і невербальної поведінки викладача;
–сутність, напрями, організації спілкування зі студентами;
–етапи, способи розв’язання конфліктів зі студентами;
–шляхи, умови формування студентської спільноти.

І. Вивчення курсу передбачає формування таких умінь (з урахуванням фаху):
– постановки навчальної мети, відбору, структурування змісту лекцій,
практично-семінарських занять;

– розвитку інтересу, особистісного ставлення студентів до змісту
навчального курсу;
– складання навчальної програми з курсу;
– застосування методів, прийомів організації навчально-пізнавальної
діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової
гри, роботи в групах тощо);
– планування структури, змісту, процесу організації лекції, практичносемінарського заняття;
– застосування методів, прийомів організації виховного впливу на студентів;
– організації спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час;
– організації, саморегуляції, невербальної поведінки у процесі спілкування зі
студентами;
– розв’язання педагогічних конфліктів у різноманітних ситуаціях;
– застосування методів науково-педагогічного дослідження у роботі зі
студентами;
– аналізу різноманітних педагогічних ситуацій.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Загальні питання методики викладання у вищій школі. Вища
освіта в Україні: історія і сучасність.
Предмет методики викладання у вищій школі, методологічні аспекти організації
вищої
освіти
(особистісно-відчужений,
традиційний
і
соціалконструктивістський, особистісно-центрований підхід), загальнонаукові підходи
(діяльнісний, комунікативний, суб’єктний, інтерактивний). Мета і завдання
діяльності викладача у вищій школі. З історії університетської освіти в Україні.
Стан і перспективи розвитку вищої школи на зламі ХХ і ХХІ ст. Зміст реформ
вищої освіти в Україні у світовому освітньому контексті. Закон України “Про
вищу освіту”.
Тема 2. Особливості розвитку студента як суб’єкта соціального життя.
Поняття про вік як форму розвитку особистості, індивідуалізація як ступінь
розвитку суб’єктивності людини юнацького віку. Психологічні особливості
розвитку студента: криза юності, вступ в епоху самостійного життя, своєрідність
молодості. Соціальний, моральний та інтелектуальний розвиток студентів.
Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі,
педагогічна взаємодія з ними, врахування культурологічної, особистісноіндивідуальної своєрідності студентів.
Тема 3. Сутність та особливості навчального процесу у вищій школі.
Структура процесу навчання, його об’єктивний і суб’єктивний сенс. Процес
оволодіння новими знаннями у вищій школі. Розвиток наукових понять й умінь,
навичок студентів, корекція їхнього помилкового, неправильного розуміння та
утворення понять. Формування у них позитивної мотивації навчання. Принципи
організації навчального процесу у вищій школі.
Головні стратегії навчання студентів (інформаційно-пояснювальна, стратегія
оволодіння готовими знаннями, стратегія формування умінь і навичок,
пошуково-дослідницька, організація різних видів навчальної й наближеної до
життя – аутентичної діяльності студентів). Інноваційні технології навчання
(технологія співробітництва, розвивального навчання, організації творчої
діяльності, навчання в групах, особистісно-орієнтовна). Особливості, напрями
організації міжособистісної взаємодії студентів у процесі навчання. Варіативне,
творче застосування стратегій та технологій навчання із врахуванням
особливостей навчальної ситуації, специфіки навчальної дисципліни.
Тема 4. Освітнє середовище, методи навчання студентів у вищій школі.

Організація освітнього середовища, ефективного для навчання студентів
(психологічно-комфортний клімат, атмосфера допомоги та підтримки,
регулювання процесу навчання, моделювання навчальних ситуацій, врахування
своєрідності, диверситивності студентів). Визначення дидактичної мети та
планування навчально-пізнавальної діяльності студентів. Умови застосування
методів навчання для набуття і збагачення соціального, науково-пізнавального
досвіду студентів, їхня сутність. Особливості застосування методів: аналізу
конкретних життєвих ситуацій, кейс-методу, методу інцидента, брейн-стормінгу
(мозкової атаки), генерування та критичного аналізу ідей, синектики, ділової
бесіди, дискусії, діалогу, організації тренувальних і навчальних вправ, організації
ділових і рольових ігор, виконання творчих робіт, проектів, лабораторних,
експериментальних робіт, мікровикладання. Застосування методів організації
мислительних дій, розвитку критичного і творчого мислення (простого,
складного, вільного, доказового міркування, індукції, дедукції, аналізу, синтезу,
генерування, аналогії, інтерполяції, екстраполяці).
Тема 5. Форми організації навчання.
Поняття про форми організації навчання у вищій школі. Особливості
організації лекції у світлі філософії сучасної освіти. Зміст і структура лекції.
Стиль лекції та особливості поведінки, емоційно-вольового впливу викладача та
студентів. Поведінка студентів, конспектування лекції. Застосування сучасних
методів наочних засобів навчання під час лекції. Особливості, типи організації
практичних, семінарських занять. Застосування інтерактивних методів навчання
для організації особистісної взаємодії викладача і студентів як рівноправних
партнерів. Самостійна, науково-дослідницька робота студентів, різноманітні її
форми (творчі завдання, проекти, курсові і дипломні роботи). Керівництво
викладача у процесі організації самостійної роботи студента.
Тема 6. Організація контролю як зворотного зв’язку у вищій школі.
Методи науково-педагогічного дослідження навчально-виховного процесу,
діяльності викладача й студентів. Системи оцінювання, організації зворотнього
зв’язку у навчальному процесі, види, принципи, форми (колоквіуми, заліки,
іспити) та методи (тестування, анкетування, усне і письмове опитування,
написання творів-ессе).
Тема 7. Проблеми виховання студентської молоді.
Психолого-педагогічні проблеми впливу на розвиток студентів
(опосередкованість впливу, ціннісні орієнтації студентів, установки та поведінка
студентів, їхній взаємозв’язок, особливості їхньої зміни, міжособистісні стосунки
студентів, їхні взаємини з викладачем). Мета, зміст, умови виховання
студентської молоді як організації опосередкованого педагогічного впливу на

студентів через “виховне” середовище, взаємодію викладачів і студентів.
Особливості виховання студентів у процесі навчання і в позанавчальний час.
Методи та прийоми переконання студентів (роз’яснення, пряме і опосередковане
переконання, порада, натяк, прохання, апеляція до позитивних і негативних
емоцій, тактика, прогнозування відповідних наслідків, врахування реактивного
опору, прийом контрасту). Особливості та умови організації діяльності
студентів. Бесіда, диспут, діалог для формування ціннісних орієнтацій студентів.
Тренінги для формування соціальних рис, умінь студентів. Особливості взаємодії
зі студентами із врахуванням своєрідності їхньої поведінки, потреб й інтересів.
Тема 8. Майстерність професійно-педагогічної діяльності викладача вищої
школи.
Складові майстерності педагогічної діяльності викладача вищої школи у
порівнянні із діяльністю вчителя середньої школи. Авторитарна і демократична
особистість педагога вищого навчального закладу. Особливості вербальної та
невербальної поведінки, культура мовлення, педагогічний такт викладача.
Тема 9. Формування студентської спільноти, шляхи розв’язання
педагогічних конфліктів.
Студентська група, її ознаки. Особливості міжособистісних стосунків у
студентській групі.. Моделі групи, стилі лідерства. Розподіл ролей студентів у
групі, можливості їхньої зміни у процесі розвитку групи. Ознаки та принципи
діяльності групи як команди. Умови та шляхи формування студентської
спільноти (команди). Особливості, причини, види педагогічних конфліктів
(студент/студент; викладач/студент; викладач/викладач тощо). Стилі поведінки
викладача, студента у конфліктній ситуації. Етапи і способи розв’язання
конфлікту.
ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
для студентів освітнього ступеня ОС «Магістр»
Тема 1. Особливості розвитку студента як суб’єкта соціального життя.
1. Психологічні особливості розвитку студента, його соціальний, моральний та
інтелектуальний розвиток студентів.
2. Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій
школі, педагогічна взаємодія з ними.
3. Врахування культурологічної, особистісно-індивідуальної своєрідності
студентів у навчально-виховному процесі.

4. Діалог у загальному колі: рефлексія студентами власної позиції як студента,
особливостей взаємодії з викладачами; обговорення психологічних особливостей
розвитку студента.
5. Повідомлення студентів, обговорення.
6. Робота в групах: взамодія з обдарованими студентами; робота зі студентами,
які не виявляють інтерес до навч. дисцспліни; залучення до навчального процесу
студентів зі спеціальними потребами.
Тема 2. Сутність та особливості навчального процесу у вищій школі.
1. Структура процесу навчання. Принципи організації навчального процесу у
вищій школі. Процес оволодіння новими знаннями у вищій школі.
2. Формування у студентів позитивної мотивації навчання.
Навчальна бесіда:
1. Обговорення у загальному колі: “Якими повинні бути дії викладача із
врахуванням конкретних психологічних ознак процесу навчання студентів?”.
2. Декілька студентів за вибором організовують навчально-педагогічну ситуацію,
спрямовану на формування наукових понять, умінь і навичок студентів
(мікровикладання).
3.
Робота в групах: Шляхи формування позитивної мотивації навчання
студентів.
4. Повідомлення і обговорення: напрями діяльності викладача за кожним
принципом.
Домашнє завдання. На семінарське заняття студенти готують творчі роботи
“Формування у студентів наукових понять”; “Формування у студентів умінь і
навичок”. Для написання творчої роботи необхідно виконати такі дії:
а) визначити тему лекції чи практичного заняття.
б) поставити і сформулювати мету: формулювання конкретних понять, умінь і
навичок (вказати які);
в) виокремити і коротко описати етапи навчального процесу, конкретні дії
викладача і студента, спрямовані на вироблення конкретних дій.

Тема 3. Стратегії та технології навчання студентів.
1. Головні стратегії навчання студентів (інформаційно-пояснювальна, стратегія
оволодіння готовими знаннями, стратегія формування умінь і навичок,
пошуково-дослідницька, організація різних видів навчальної й наближеної до
життя – аутентичної діяльності студентів).
2. Інноваційні технології навчання (технологія співробітництва, розвивального
навчання, організації творчої діяльності, навчання в групах, особистісноорієнтовна).

3. Особливості, напрями організації міжособистісної взаємодії студентів у
процесі навчання.
1. Повідомлення студентів, обговорення.
Питання на дискусію: Якої стратегії навчання Ви будете дотримуватися як
викладач?
2. Обговорення можливостей творчого застосування інноваційних технологій
навчання.
3. Мікровикладання: застосування різноманітних форм кооперативного навчання
студентів.
Тема 4. Освітнє середовище, методи навчання студентів у вищій школі.
1. Організація освітнього середовища, ефективного для навчання студентів
(психологічно-комфортний клімат, атмосфера допомоги та підтримки,
регулювання процесу навчання, моделювання навчальних ситуацій, врахування
своєрідності, диверситивності студентів).
2. Визначення дидактичної мети та планування навчально-пізнавальної
діяльності студентів.
3. Особливості застосування методів: аналізу конкретних життєвих ситуацій,
кейс-методу, методу інцидента, брейн-стормінгу (мозкової атаки), генерування
та критичного аналізу ідей, ділової бесіди, дискусії, діалогу. Застосування
методів організації мислительних дій, розвитку критичного і творчого мислення
(простого, складного, вільного, доказового міркування, індукції, дедукції,
аналізу, синтезу, генерування, аналогії.).
4. Методи організації практичної діяльності студентів (організації тренувальних і
навчальних вправ, організації ділових і рольових ігор, виконання творчих робіт,
проектів, лабораторних, експериментальних робіт, мікровикладання)
Обговорення та мікровикладання.
Кожен студент визначає сутність методу навчання (за вибором) та організовує
навчання студентів за цим методом.
Домашнє завдання. Підготуватися до практичного застосування конкретного
методу навчання у єдності з формою навчальної роботи студентів на
відповідному етапі навчального заняття. Визначити тему, мету.

Тема 5. Форми організації навчання (2 год.)
1. Особливості організації лекції у світлі філософії сучасної освіти: зміст,
структура, стиль, емоційно-вольовий вплив викладача на поведінку студентів,
отримання зворотнього зв’язку.
2. Особливості, типи практичних, семінарських занять; організація
міжособистісної взаємодії студентів.

3.Самостійна, науково-дослідницька робота студентів, керівництво викладача і
стимулювання студентів.
Обговорення питання; мікровикладання окремих фрагментів лекції;
Аналіз педагогічних ситуацій, обговорення проблем, діалог. Проведення
мозкової атаки: “Які, на Вашу думку, доцільні стимули для залучення студентів
до наукової, самостійної роботи?”
Тема 6. Майстерність професійно-педагогічної діяльності викладача вищої
школи (2 год.)
1. Майстерність педагогічної діяльності викладача вищої школи.
2. Особливості спілкування викладача вищої школи, дотримання педагогічного
такту (діалог і монолог в спілкуванні, рівні і стилі).
3. Культура мовлення викладача, невербальна поведінка.
4. Особливості спілкування зі студентами з складною поведінкою.
Творча робота
1. Діалог на тему: «Який Ваш ідеал викладача вищої школи?»
2. Аналіз педагогічних ситуацій стосовно спілкуваня викладача зі студентами.
Програвання в групах різних стилей і рівней педагогічного спілкування,
обговорення в загальному колі.
3.
Аналіз недоліків у мовленні викладача вищої школи та їхній вплив на
особистість студента (на основі власного досвіду навчання).
4.
Демонстрація кожною групою невербальної поведінки викладача у
конкретній ситуації. Визначення іншими студентами сутності ситуації та змісту
міміки, жестикуляції викладача.

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
1. Стан і перспективи розвитку вищої школи на зламі ХХ і ХХІ ст.
2. Зміст реформ вищої освіти в Україні у світовому освітньому контексті.
3. Закон України “Про вищу освіту».
4. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти.
5. З історії університетської освіти в Україні.
6. Ступеневість вищої освіти. Концепція ступеневої освіти .
7. Особливості вищої освіти, організації навчально-виховного процесу у
вищій школі.
8. Електроннний підручник.
9. Варіативне, творче застосування стратегій та технологій навчання із
врахуванням особливостей навчальної ситуації, специфіки навчальної
дисципліни.

10. Розвиток наукових понять й умінь, навичок студентів, корекція їхнього
помилкового, неправильного розуміння та утворення понять.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1. Предмет методики викладання у вищій школі.
2. Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти.
3.
Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчальновиховному процесі вищої школи.
4.
Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій
школі.
5. Організаційно-педагогічні основи діяльності вищого навчального закладу за
Законом України “Про вищу освіту”.
6. Психологічні аспекти навчального процесу у закладах вищої освіти.
7. Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання.
8. Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура.
9. Принципи навчання у вищій школі.
10. Формування у студентів наукових понять, знань.
11. Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних навчальних
умінь.
12. Особливості, моделі, структура змісту вищої освіти.
13. Підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі.
14. Особливості побудови навчальних планів та програм.
15.
Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної
інформації.
16. Сучасні технології навчаня у вищій школі.
17. Педагогіка співробітництва та особистісно-орієгтована педагогіка у вищій
школі.
18. Сутність та особливості розвивального навчання студентів.
19. Застосування активних методів навчання у вищій школі.
20. Методи формування мислительних дій студентів у єдності з іншими
методами навчання.
21. Розвиток критичного та творчого мислення студентів.
22. Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації щодо
її проведення.
23. Структура лекції, її типи, критерії оцінки ефективності.
24. Семінарські та практичні заняття у вищій школі, умови ефективності їх
проведення
25. Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації.
26. Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів.
27. Система контролю в навчальному процесі вищої школи.

28. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.
29. Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої школи.
30.
Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх
розв’язання.
31. Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти.
32. Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої школи
на поведінку, діяльність студентів.
33. Застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі.
34. Особливості інновацій у розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних
країнах.
35. Досвід діяльності перших вищих навчальних закладів в Україні.
36. Предмет педагогіки вищої школи.
37. Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти.
38. Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчальновиховному процесі вищої школи.
39. Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій
школі.
40. Організаційно-педагогічні основи діяльності вищого навчального закладу за
Законом України «Про вищу освіту».
41. Психологічні аспекти навчального процесу у закладах вищої освіти.
42. Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання.
43. Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура.
44. Принципи навчання у вищій школі.
45. Формування у студентів наукових понять, знань.
46. Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних навчальних
умінь.
47. Особливості, моделі, структура змісту вищої освіти.
48. Підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі.
49. Особливості побудови навчальних планів та програм.
50.
Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної
інформації.
51. Сучасні технології навчання у вищій школі.
52. Педагогіка співробітництва та особистісно-орієнтована педагогіка у вищій
школі.
53. Сутність та особливості розвивального навчання студентів.
54. Застосування активних методів навчання у вищій школі.
55. Методи формування мислиннєвих дій студентів у єдності з іншими методами
навчання.
56. Розвиток критичного та творчого мислення студентів.
57. Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації щодо
її проведення.

58. Структура лекції, її типи, критерії оцінки її ефективності.
59. Семінарські та практичні заняття у вищій школі, умови ефективності їх
проведення
60. Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації.
61. Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів.
62. Система контролю в навчальному процесі вищої школи.
63. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.
64. Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої школи.
65.
Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх
розв’язання.
66. Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти.
67. Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої школи
на поведінку, діяльність студентів.
68. Застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі.
69. Особливості інновацій у розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних
країнах.
70. Досвід діяльності перших вищих навчальних закладів в Україні.

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Предмет методики викладання у вищій школі.
2. Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти.
3.Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчальновиховному процесі вищої школи.
4. Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій
школі.
5. Організаційно-педагогічні основи діяльності вищого навчального закладу за
Законом України “Про вищу освіту”.
6. Психологічні аспекти навчального процесу у закладах вищої освіти.
7. Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання.
8. Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура.
9. Принципи навчання у вищій школі.
10. Формування у студентів наукових понять, знань.
11.Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних навчальних
умінь.
12. Особливості, моделі, структура змісту вищої освіти.
13. Підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі.
14. Особливості побудови навчальних планів та програм.
15.Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної
інформації.

16. Сучасні технології навчання у вищій школі.
17.Педагогіка співробітництва та особистісно-орієнтована педагогіка у вищій
школі.
18. Сутність та особливості розвивального навчання студентів.
19. Застосування активних методів навчання у вищій школі.
20. Методи формування мислительних дій студентів у єдності з іншими
методами навчання.
21. Розвиток критичного та творчого мислення студентів.
22. Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації щодо
її проведення.
23. Структура лекції, її типи, критерії оцінки ефективності.
24. Семінарські та практичні заняття у вищій школі, умови ефективності їх
проведення
25.Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації.
26.Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів.
27. Система контролю в навчальному процесі вищої школи.
28. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.
29. Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої школи.
30.Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх розв’язання.
31. Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти.
32. Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої школи
на поведінку, діяльність студентів.
33. Застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі.
34. Особливості інновацій у розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних
країнах.
35. Досвід діяльності перших вищих навчальних закладів в Україні.
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