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УДК 354:364.01 

 

Бєлова К. Г. 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

Реалізація Україною стратегічного курсу побудови соціально 

орієнтованої ринкової економіки та інтеграція її у світовий економічний 

простір потребують здійснення ряду превентивних заходів щодо посилення 

соціального захисту вразливих верств населення, насамперед, осіб з 

обмеженими фізичними можливостями.  

Питання соціальної захищеності, трудових відносин, зайнятості, 

професійного навчання населення, у тому числі людей з обмеженими 

фізичними можливостями привертають увагу науковців і практиків. Значний 

внесок у їх розробку внесли такі вчені, як: С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, 

О. Бугуцький, Б. Генкін,  І. Гнибіденко, О. Грішнова, М. Долішній, 

С. Дорогунцов, Т. Заяць, К. Корсак, М. Костаков, Ю. Краснов, Г. Купалова, 

В. Куценко та інші. 

Проте питання використання праці, професійної реабілітації, соціальної 

захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями в сучасних умовах 

трансформації економіки і формування соціально орієнтованого ринку праці 

вивчені недостатньо. 

Мета статті – аналіз основних понять дослідження проблеми 

державного регулювання праці людей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

В Україні відсутній єдиний термін стосовно осіб, які мають фізичні та 

психічні відхилення. У науковій літературі вживаються різні поняття: інвалід 

(В. Ляшенко, І. Томаржевська), особи з обмеженими можливостями здоров’я, 

особи з особливостями психофізичного розвитку (В. Синьов, Л. Фомічова, 

О. Хохліна), обмеженими функціональними можливостями 

(Н. Мирошниченко), особи з обмеженими можливостями життєдіяльності 

(Ю. Богинська), люди з особливими потребами (П. Таланчук, М. Томчук) 

тощо [7]. 

Поняття „інвалід” еволюціонує і перестає вживатися, але залишається у 

низці вітчизняних законопроектів, документів міжнародних організацій та 

окремих країн і має досить глибокі історичні корені, оскільки походить від 

латинського „invalidus”, що в перекладі означає „слабкий, безсилий” [7].  
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Згідно з „Декларацією про права інвалідів” інвалід – це будь-яка особа, 

яка не може повністю або частково самостійно забезпечити потреби для 

нормального життя через ваду її фізичних та розумових здібностей, набуту з 

народження чи у процесі життя [1].  

Згідно із законом України „Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні” інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, 

що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження 

її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для 

реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити соціальний 

захист [7].  

Російське законодавство визначає інваліда як особу, що має порушення 

здоров’я зі стійкими розладами функцій організму, обумовленими 

захворюваннями, наслідками травм чи дефектами, що призводять до 

обмеження життєдіяльності, яке викликає необхідність соціального захисту 

[7].  

Останнім часом у міжнародному спілкуванні слово „інвалід” майже не 

вживається. Вважається, що воно принижує людську гідність, підкреслює 

нездатність особистості до повноцінного життя, виконання своїх соціальних і 

біологічних функцій. Це пов’язане з тим, що ставлення до інвалідів у 

науковій літературі іноді визначалося терміном „disabilism»”– дизабілізм 

(інвалідизм) по аналогії з терміном „расизм”. Дизабілізм передбачає 

дискримінацію людей з обмеженими психофізичними можливостями і 

ставлення до них як до неповноцінних. Таке розуміння проблеми 

інвалідності домінувало в суспільній свідомості до середини XX ст. і було 

характерним для індустріального суспільства, коли людина розглядалася, у 

першу чергу, як виробник матеріальних і духовних благ [3, с. 7].  

У проекті Закону України „Про освіту осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я (спеціальну освіту)” вживається термін „особа з 

обмеженими можливостями здоров’я” – особа, яка має фізичні та/або 

психічні вади, що перешкоджають засвоєнню навчальних програм без 

створення спеціальних умов для отримання освіти [7].  

Як науковий термін дефініція „інвалід” використовується у соціальній 

педагогіці і характеризує особу, що через обмеження життєдіяльності з 

причин фізичних, сенсорних або розумових недоліків потребує соціальної 

допомоги, підтримки та захисту [4].  

Спеціальна педагогіка використовує терміни „особи з обмеженими 

психофізичними можливостями” (життєдіяльності), а стосовно тих, хто 

навчаються – „особи з особливими освітніми процесами” [7].  
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Так, за словником російської мови С. Ожегова, „інвалід” – людина, яка 

втратила працездатність внаслідок каліцтва, хвороби [9].  

У Конвенції ООН про права інвалідів поняття „інвалідність»” 

розглядається як таке, що еволюціонує, і є результатом взаємодії, яка 

відбувається між людьми з порушенням здоров’я, середовищними бар’єрами, 

що заважає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з 

іншими [7].  

На думку М. Мілушиної, яку ми поділяємо, серед вітчизняних 

науковців перспективне, визначення поняття інвалідності запропонував 

професор І. Сирота. За його визначенням, про інвалідність мова йде тоді, 

коли розлади функцій організму під впливом хвороби чи внаслідок 

анатомічного дефекту тягнуть за собою соціальні наслідки – припинення 

професійної діяльності в звичайних умовах чи її зміну, призначення різних 

видів соціальної допомоги, встановлення пільг та ін. [7].  

У словнику іншомовних слів, „інвалідність” (від лат. invalidus – 

безсилий, слабкий) визначається як нездатність людини працювати за своєю 

професією чи взагалі внаслідок захворювання або вродженого дефекту 

розвитку; за тлумаченням юридичного словника інвалідність визначається як 

посвідчення медичним органом стану здоров’я, за якого громадянин через 

хронічне захворювання чи анатомічні дефекти, які спричиняють стійке, 

незважаючи на лікування, порушення функцій організму, змушує припинити 

професійну діяльність або може працювати в разі значних змін у звичайних 

умов їх праці; за енциклопедичним словником медичних термінів, 

інвалідність розглядається як стійка, тривала або постійна втрата 

працездатності чи значне її обмеження, що викликане хронічним 

захворюванням, травмою або патологічним станом [7]. 

Виникає питання: чому певна соціальна категорія, яка має особливі 

риси й особливий юридичний статус, тобто інституціоналізована у 

суспільстві, не тлумачиться в жодному психологічному енциклопедичному 

словникові (за винятком Оксфордського словника, у якому поняття „інвалід” 

трактується досить спрощено, як «той, що має недолік, внаслідок якого його 

здатність до функціонування є меншою за нормальну» [10]), хоча саме 

психологія вивчає психологічні особливості цієї специфічної групи 

суспільства, а також механізми її взаємодії з іншими групами у загальній 

системі комунікацій [7]. 

Отже, ми бачимо, що за останні десятиліття визначення поняття 

„інвалідність” значно змінилося. Якщо раніше воно тлумачилось як 

„функціональне порушення органів чуття” або „фізичні недоліки”, то тепер 
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воно означає несприятливе становище, в якому може опинитися людина-

інвалід внаслідок тих чи інших дефектів розвитку [4].  

Так, Є. Холостова класифікувала різні підходи щодо інвалідності [7]. За 

її визначенням, медична модель тлумачить інвалідність як дефект – 

психічний, фізичний, анатомічний (постійний або тимчасовий), що 

призводить до стійкої дезадаптації. У межах соціальної моделі інвалідність 

розуміється як скорочення здатності людини „соціально функціонувати та 

визначатися у суспільстві”, а також як „обмеження життєдіяльності”. Ця 

модель передбачає вирішення проблем, пов’язаних з інвалідністю, через 

створення системи соціальних служб, обов’язком яких має бути надання 

допомоги людям з функціональними обмеженнями. Отже, соціальна модель є 

дуже близькою до медичної і характеризується патерналістським підходом 

до проблем інвалідності. Політико-правова модель розглядає проблеми 

інвалідності у контексті захисту прав хворої людини нарівні з іншими брати 

участь у суспільному житті й наголошує на обов’язку держави та суспільства 

сприяти усуненню соціальної несправедливості, не допускати дискримінації. 

Відповідно до цього найголовнішим обов’язком держави щодо інвалідів має 

бути забезпечення соціальної захищеності, створення належних умов для 

індивідуального розвитку, реалізації творчих та виробничих можливостей і 

здібностей у відповідних державних програмах, надання соціальної допомоги 

в усіх видах діяльності, усунення перешкод у реалізації прав на охорону 

здоров’я, праці, освіти, житлових та інших соціально-економічних прав 

(законодавчі акти). Поряд з медичною, соціальною та політико-правовою 

моделями інвалідності науковець розглядає як суттєво нову культурну 

модель і називає її „культурний плюралізм” [7]. За її визначенням, остання 

ґрунтується на принципах філософії незалежного життя і передбачає у осіб з 

обмеженими фізичними можливостями здатності до саморозвитку та 

самовдосконалення.  

Традиційно при визначенні інвалідності людини фахівці враховують 

ступінь і якість первинного дефекту (стану чи хвороби), час настання 

інвалідності, вікові та статеві особливості психофізичного розвитку, ступінь 

працездатності або непрацездатності.  

Як зазначає Н. Назарова, існують різні класифікації таких визначень: у 

психології, педагогіці, сфері соціального права, соціології та медицині. 

Найбільш поширеними підставами є такі: причини порушень; види порушень 

з подальшою конкретизацією їх характеру; наслідки порушень, які 

позначаються в подальшому житті [8].  

У основу педагогічної класифікації (М. Варнок) покладено характер 

особливих освітніх потреб осіб з обмеженими можливостями здоров’я і 
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ступінь обмеження їх можливостей. Отже, Н. Назарова зазначає [8], в 

педагогіці відповідно до системи освітніх установ, що історично склалася, 

для дітей з відхиленнями в розвитку, а також відповідно до системи 

предметних галузей спеціальної педагогіки в основу класифікації звичайно 

покладається певний характер порушення нормального здійснення 

життєдіяльності. Зокрема, це глухі, приглухуваті, пізнооглухлі, незрячі, 

слабозорі або з втратою одного ока, особи з порушеннями функцій опорно-

рухового апарату, особи з порушеннями емоційно-вольової сфери, особи з 

порушенням інтелекту, діти із затримкою психічного розвитку, особи з 

тяжкими порушеннями мови, особи із складними недоліками розвитку.  

У законодавчих документах почав використовуватися термін „особа з 

обмеженими фізичними можливостями” для позначення осіб зі зниженою 

працездатністю. Зокрема, в Генеральній угоді між Кабінетом Міністрів 

України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і 

підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008–

2009 рр. [2] та в Указі Президента України „Про додаткові заходи щодо 

посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році 

року людей з інвалідністю” поруч з терміном „інвалід” застосовуються також 

визначення „особи з обмеженими фізичними можливостями» та «люди з 

інвалідністю” [7].  

Сьогодні, частіше англійською, застосовується словосполучення 

„people with disabs”, якому у вітчизняних спеціальних виданнях відповідають 

різні лексичні аналоги, перекладені досить вільно: людина з 

функціональними обмеженнями, з особливими потребами, з обмеженими 

фізичними або розумовими можливостями тощо [7].  

Терміну „особи з обмеженими фізичними можливостями” пропонує 

дотримуватися В. Красномовець, який вважає, що він найповніше 

характеризує таку категорію населення, як люди з інвалідністю [6]. 

Натомість, зазначає автор, застосовувані поняття „особа з обмеженими 

можливостями” та „люди з особливими потребами” оперують дещо 

ширшими значеннями, аніж до застосовуваної групи людей. Так, на його 

думку, до категорії осіб з обмеженими можливостями можна віднести й матір 

чотирьох дітей, можливості економічної активності якої значно обмежені 

процесом догляду та виховання. До когорти людей з особливими потребами 

можна включити наркозалежних, потреби яких є специфічними [7].  

В. Красномовець пропонує таке визначення поняття „людина з 

обмеженими фізичними можливостями” – це особа з вродженими чи 

набутими стійкими розладами функцій організму, що потребує допомоги для 

здійснення повноцінної життєдіяльності, розвитку та інтеграції в суспільство 
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[6], таким чином підкреслюючи не лише стан здоров’я означеної категорії 

населення, а й наголошуючи на необхідності її розвитку та відчуття 

повноцінності.  

Аналіз наукової літератури та нормативно-правових документів 

дозволяє констатувати наявність великої кількості понять, які аналогічні 

терміну „інвалід”. Це поняття, постійно трансформується й набуває нових 

рис та особливостей [7].  

Повністю поділяючи думку М. Мілушиної, вважаємо, що термін „особи 

з обмеженими фізичними можливостями” є найбільш прийнятним для 

використання, який розглядається як специфічна соціальна медико-

демографічна група суспільства, особливостями якої є: наявність певних 

медико-біологічних або психологічних обмежень, які ускладнюють 

повноцінне виконання ряду соціальних функцій, включаючи комунікативні 

акції з оточуючими; особливий статус, як правило, визначений правовими 

актами й положеннями; історично та етнічно сформоване ставлення до них з 

боку суспільства й оточення [7]. 

Отже, враховуючи вищезазначене, у нашому дослідженні під 

державним регулюванням праці людей з обмеженими фізичними 

можливостями, ми будемо розуміти створення умов з боку держави для 

здійснення повноцінної життєдіяльності, розвитку та інтеграції в суспільство 

осіб з вродженими чи набутими стійкими розладами функцій організму, що 

потребують допомоги. 
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The article analyzes different views on the definition regarding persons 
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Білан І. І. 

 

РОЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Педагогічний колектив школи – це складна, багатогранна, жива 

система, завданням якої є виховання і навчання підростаючого покоління. 

Виконання цього завдання багато в чому залежить від наявності в навчальних 

закладах висококваліфікованих педагогів, які здатні творчо працювати 

відповідно до нових вимог, що постійно зростають, оволодівати новими 

освітніми технологіями, сприяти розвитку інтересу дітей до навчання. 

Сьогодення ставить підвищені вимоги до вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів, що полягають в усвідомленні ними педагогічної 

діяльності як глибоко гуманістичної, спрямованої на створення умов для 

розвитку дитини як суб’єкта самоосвіти та самовиховання. У свою чергу, 

така діяльність може бути забезпечена лише за умови постійного 

самовдосконалення вчителів. В умовах бурхливого розвитку промисловості, 

створення нових технологій, надходження нової інформації, що стрімко 

зростає, вчителю необхідно постійно підвищувати свій професійний рівень, 

вивчати передовий досвід, знайомитися і втілювати в життя інноваційні 

педагогічні технології. З огляду на це, першочергового значення в діяльності 

сучасного вчителя набуває науково-методична, дослідницька робота. 

Під час проведених досліджень вітчизняними вченими (В. Артемов, 

О. Вітке, В. Бехтерєв, Н. Левітов та ін.) в 20-30-х роках була висунута ідея 

про вплив соціально-психологічних явищ у групі на ефективність її 

діяльності та поведінку окремих її членів. Дещо пізніше соціально-
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психологічна атмосфера (О.Вітке) почала розглядатися в площині 

розв’язання практичних педагогічних завдань (П.Блонський, А.Макаренко, 

М.Сорока-Росинський, С.Шацький та ін.) як одна із найважливіших 

передумов успішного функціонування педагогічної системи. 

Мета статті: уточнити поняття „морально-психологічний клімат 

педагогічного колективу” та розкрити роль директора школи у процесі його 

формування. 

У науковій літературі вживаються різні терміни: „соціально-

психологічний клімат”, „морально-психологічний клімат”, „психологічний 

настрій”, „психологічна атмосфера”, „соціально-психологічна обстановка” та 

ін. Проте більшість дослідників вважають, що важливіше мати однакові 

погляди на явище, аніж дискутувати про його назву.  

Н. Волкова розглядає морально-психологічний клімат у колективі як 

стан міжособистісних стосунків та являє собою сукупність психологічних 

умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній діяльності колективу 

[1, 64].  

На думку вченої, сприятливий соціально-психологічний клімат 

характеризують:  

– довіра, доброзичливість, чуйність, висока взаємовимогливість і ділова 

критика; вільне висловлювання власної думки під час обговорення 

колективних питань;  

– відсутність тиску з боку керівника на підлеглих і визнання за ними 

права приймати важливі для колективу рішення;  

– поінформованість усіх про завдання колективу і стан їхнього 

виконання, можливість займати активну позицію у процесі ділового 

спілкування у колективі;  

– наявність умов для активної професійної і творчої діяльності, 

самореалізації, самоствердження, саморозвитку кожного працівника; 

задоволення роботою та приналежністю саме до цього колективу;  

– взаємодопомога членів колективу в критичних ситуаціях;  

– прийняття індивідами на себе відповідальності за справи у колективі;  

– уболівання за честь колективу, сприяння його розвитку [1, 65].  

Н. Щуркова визначає морально-психологічний клімат у групі як 

феномен, як динамічне поле відносин, в якому розгортається групова 

діяльність і що визначає самопочуття особистості, міру прояву особистісного 

„Я”, а, отже, і розвиток кожного. До структури морально-психологічного 

клімату авторка відносить ставлення членів групи до Людини, до справи, що 

виконується, до групи в цілому, до самого себе, до подій, що відбуваються у 

групі, до керівника, до соціальних цінностей тощо. При цьому, науковець 
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зазначає, що сприятливим є той клімат, коли особистість відчуває себе 

захищеною, „прийнятою” групою, має можливість і прагнення позитивно 

виявити своє „Я”, активно вступає в діяльність і спілкування, а, отже, 

інтенсивно розвивається [7, 98].  

Схожої думки щодо визначення морально-психологічного клімату 

групи дотримується П. Підкасистий, який розглядає його як механізм 

формування колективу, що складається зі стійких відносин групи до людини 

і справи, яка поєднує членів групи, до керівника групи, а також до подій, що 

відбуваються як у групі, так і за її межами. Характерними ознаками 

сприятливого морально-психологічного клімату вчений виокремлює:  

– доброзичливість як розцінювання поведінки будь-якого члена групи в 

сприятливому для нього сенсі;  

– захищеність як безумовну відсутність агресії на адресу будь-якої 

людини і готовність надати допомогу;  

– працездатність як творчу активність групи, за наявності позитивної 

мотивації й мобільності групи;  

– ініціативність як індивідуальну активність кожного члена групи і 

вільний вияв особистісного „Я”; 

– мажор і оптимізм як прагнення групи до радісних перспектив [6].  

Розуміння морально-психологічного клімату у взаємозв’язку 

загальносистемних і особливих його проявів у конкретній соціальній групі 

дає змогу розглядати клімат педагогічного колективу загальноосвітнього 

навчального закладу освіти як складну інтегровану характеристику 

колективу, яка емпірично виявляється в домінуючому відносно стійкому 

груповому настрої, який є результатом відображення членами колективу 

міжособистісних взаємин, які опосередковані цілями й змістом професійно-

педагогічної діяльності та специфікою роботи загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Формування сприятливого морально-психологічного клімату в 

педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу багато в 

чому залежить від директора школи. Адже директор школи є центральною 

фігурою педагогічного колективу навчального закладу. Директор здійснює 

організаційно-управлінську та консультативно-методичну діяльність 

управління персоналом на засадах освітнього менеджменту за принципами 

соціальної обумовленості, науковості й компетентності, що вимагає 

глибокого знання основ педагогіки, психологічної теорії і практики 

управління.  

Сьогодні керівник навчального закладу – це адміністратор, економіст, 

юрист, маркетолог, піар-менеджер, фахівець з кадрів. І, звичайно, психолог, 
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соціолог, педагог. А ще – людина творча. Креативність мислення – 

обов`язкова риса будь-якого шкільного лідера. 

Високий рівень управлінської культури директора школи 

характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, 

створеним у колективі сприятливим морально-психологічним кліматом, 

добре розвиненою мережею комунікацій, розвитком творчих здібностей та 

зростанням професійної майстерності вчителів школи, колегіальним 

підходом до управління закладом, широким спектром застосування 

проектних технологій, використанням сучасних технологій управління та 

формування стратегії розвитку закладу, що ґрунтується на глибокому аналізі 

кадрового, навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення 

навчально-виховного процесу та потреб населення в освітніх послугах. 

Унаслідок компетентності та творчого підходу до справи директор 

забезпечує вміле, висококваліфіковане управління навчально-виховним 

процесом та формує сприятливий морально-психологічний клімат в 

колективі. Під його керівництвом здійснюється прогнозування та системне 

планування роботи закладу, забезпечується контрольно-аналітична 

діяльність. З метою оптимальної організації діяльності адміністративно-

управлінської ланки керівником розподілено посадові функціональні 

обов'язки між членами адміністрації з урахуванням їхніх професійних та 

ділових якостей.  

Стрижневим положенням адміністративної діяльності директора школи 

є ідея про спрямованість управління навчальним закладом на забезпечення 

динамічного розвитку школи шляхом перетворення всіх її компонентів й 

орієнтація на відмову від авторитарних підходів до управління; її реалізація 

створює основи для демократизації управління навчальним закладом [2, 125].  

Керівниками загальноосвітніх навчально-виховних закладів повинні 

бути ерудовані, авторитетні люди, які мають організаторські здібності, досвід 

педагогічної діяльності. Прекрасним прикладом такого керівника був 

директор Павлиської школи В.О.Сухомлинський. У книзі „Розмова з 

молодим директором школи” він писав, що “учителем учителів – а тільки 

вчитель учителів і є справжнім керівником, якому вірять і якого поважають, – 

можна стати лише тоді, коли з кожним днем усе більше заглиблюєшся в 

деталі, в тонкощі педагогічного процесу, коли перед тобою відкриваються 

все нові й нові грані того, що можна назвати мистецтвом впливу на душу 

людини”. 

Керівник загальноосвітнього навчально-виховного закладу перш за все 

вихователь педагогічного колективу. Він повинен бути прикладом для 

педагогічних працівників, добре знати свій предмет, методику його 
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викладання, вміти науково аналізувати роботу кожного педагогічного 

працівника, колективу в цілому, постійно вдосконалювати свою педагогічну 

майстерність, прагнути до наукової роботи [4]. 

Зрозуміло, що система основних знань і вмінь керівника, необхідних 

для ефективного управління, повинна бути адекватною структурі та змісту 

його діяльності. Цю проблему досліджували В. Бондар, В. Кричевський, 

В. Маслов, О. Тонконога. Вони за основу побудови моделі компетентності 

брали професіограму діяльності, функціональні завдання і пов'язували з 

питанням змісту підготовки та підвищення кваліфікації спеціаліста. 

На сьогоднішній день існує багато досліджень, які визначають, яким 

має бути добрий керівник. Психолого-педагогічна характеристика 

особистості керівника є дуже важливим питанням, оскільки саме вона 

формує, яким буде клімат у середовищі співробітників. 

Як показують проведені дослідниками педагогіки дослідження 

(зокрема, о особистість керівника в структурах керування розглядають 

українські психологи А. Бандурка, С. Бочарова, Е. Землянська, В. Шипунов, 

Е. Кишкель, В. Розанова, В. Лазарєв, М. Поташник, Г. Фриш., 

П. Підкасистий, В. Сластьонін, Е. Рогов, Ю. Конаржевский, Т. Шамова тощо) 

до особистісних рис керівника школи належать: 

– політична зрілість, 

– любов до дітей і до роботи з дітьми, 

– почуття обов’язку і відповідальності, 

– дисциплінованість, працьовитість, працездатність і фізична витривалість, 

– почуття нового й інтерес до нього, 

– енергійність, наполегливість, рішучість, цілеспрямованість, 

– кмітливість, швидка орієнтація, передбачення можливих реакцій учнів, 

педагогів, прогнозування подальшого поводження членів педагогічного 

колективу, 

– спокій і витримка, тактовність, уміння працювати з людьми, 

– привітність, стійкість настрою, мажорний тон, оптимізм, 

– різнобічність, загальна висока культура, приємні манери, культура мови, 

логічність думки, уміння розподіляти увагу, 

– власний стиль керівництва. 

Багато в чому формування морально-психологічного клімату залежить 

від індивідуального стилю керівництва директора навчального закладу [3]. 

Стиль відображає найхарактернішу систему методів, прийомів, засобів 

діяльності. В управлінській діяльності він виявляється у плануванні, 

організуванні та контролюванні, прийнятті управлінських рішень, здійсненні 

комунікації, використанні мотивації. У ньому втілюються унікальність 



17 
 

комунікативних можливостей, творча індивідуальність керівника, специфіка 

колективу, характер відносин із співробітниками [5]. 

Стиль керівництва – цілісна система засобів комунікації керівника з 

підлеглими, необхідна для реалізації функцій управління у певних умовах 

діяльності колективу. 

Компонентами стилю керівництва є: значущість для керівника творчої 

співпраці у колективі, його орієнтація на налагодження міжособистісних 

стосунків у колективі, врахування індивідуально-психологічних 

особливостей працівників і соціально-психологічних характеристик 

колективу, методи впливу на працівників. 

Залежно від співвідношення цих компонентів розрізняють 

демократичний, авторитарний, ліберальний стилі керівництва педагогічним 

колективом. 

Демократичний стиль керівництва педагогічним колективом. 

Характеризується він децентралізацією влади, налаштованістю керівника 

радитися з основних управлінських питань із підлеглими; колективним 

прийняттям рішень; заохоченням ініціативи підлеглих; висловлюванням 

вимог у формі порад, консультацій; неупередженим контролем, заохоченням 

самоконтролю та взаємоконтролю; використанням позитивних стимулів. 

Керівник-демократ підтримує з педагогами та учнями довірливі стосунки, він 

відкритий, доступний, піклується про згуртованість колективу. У своїй 

діяльності послуговується принципом „від людини – до роботи”. 

Авторитарний стиль керівництва педагогічним колективом. Йому 

притаманні централізація влади в руках керівника, одноосібне прийняття і 

нав'язування управлінських рішень колективу. Основним способом впливу на 

підлеглих є покарання за невиконання наказів і розпоряджень, реалізацію 

несанкціонованої ініціативи. Керівник-автократ висловлює свої вимоги у 

директивній формі (накази, розпорядження, вказівки), намагається 

контролювати все особисто, використовує негативні стимули – покарання, 

погрози і застереження, які викликають почуття занепокоєння, тривоги і 

страху. Його вираз обличчя, мова, пози, інтонація підкреслюють домінуючий 

стан. Інтереси педагогів він підпорядковує інтересам справи, абсолютизуючи 

принцип „від роботи – до людини”. 

Ліберальний стиль керівництва педагогічним колективом. Керівник 

уникає прийняття вольових рішень, сподіваючись, що все само собою 

владнається. За такого стилю його діям властиві: 

1. Невтручання в роботу педагогів, надання їм можливості виконувати 

свої функціональні обов'язки на власний розсуд. Керівник не стимулює 

активності, ініціативи працівників, але і не вимагає звітності, 
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відповідальності за доручену справу. Реальне управління педколективом 

здійснюють його заступники. 

2. Байдужість до налагодження міжособистісних стосунків, формування 

психологічного клімату в колективі, проблем соціальної адаптації 

працівників. 

3. Уникнення спілкування з підлеглими, ухиляння від їхніх спроб 

спілкуватися з ним. 

4. Незацікавленість у створенні умов для реалізації інтересів 

працівників, запровадженні нововведень тощо, намагання не помічати 

неякісної роботи працівників, схильність самотужки розв'язувати складні 

проблеми. 

5. Пасивне невтручання, спостереження, байдужість до критичних 

зауважень. 

Жоден стиль керівництва педколективом не може бути реалізований у 

„чистому вигляді”. Діям одного і того самого керівника за різних обставин 

можуть бути властиві різні стилі. Під впливом ситуаційних факторів 

(особливості колективу, зовнішній і внутрішній впливи, завдання, які 

доводиться розв'язувати, тощо) відбувається трансформація одного стилю 

керівництва в інший. Кожен стиль є унікальною, цілісною системою методів, 

способів, прийомів керівництва, яка суттєво відрізняє одного керівника від 

іншого. 

Сучасному керівникові для ефективного впливу на діяльність 

підлеглих необхідно глибоке розуміння психологічних основ керування. 

Хоча ці механізми ще мало вивчені, але вже наявні результати наукових 

досліджень можуть істотно розширити можливості керівника створювати 

умови, що сприяють формуванню зацікавленості членів колективу в 

продуктивній роботі організації та формують сприятливий морально-

психологічний клімат в педагогічному колективі загальноосвітнього 

навчального закладу. 
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Білан І. І. Роль директора школи у формуванні морально-

психологічного клімату в  педагогічному колективі  загальноосвітнього 

навчального закладу 

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена тим, що 

позитивний та злагоджений морально-психологічний клімат в педагогічному 

колективі загальноосвітнього навчального закладу виступає на перший план, 

адже від згуртованості усіх працівників, від їх взаємодії залежить 

ефективність діяльності закладу. Формування сприятливого морально-

психологічного клімату багато в чому залежить від директора школи. Адже 

директор школи є центральною фігурою педагогічного колективу 

навчального закладу. В статті розглянуто та уточнено поняття морально-

психологічного клімату, виділено особистісні риси керівника, необхідні для 

ефективного управління загальноосвітнім навчальним закладом. 

Ключові слова: морально-психологічний клімат, керівник 

навчального закладу. 

 

Белан И. И. Роль директора школы в формировании морально-

психологического климата в педагогическом коллективе 

общеобразовательного учебного заведения 

 Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена тем, что 

положительный и слаженный морально-психологический климат в 

педагогическом коллективе общеобразовательного учебного заведения 

выступает на первый план, ведь от сплоченности всех работников, от их 

взаимодействия зависит эффективность деятельности учреждения. 

Формирование благоприятного морально-психологического климата во 

многом зависит от директора школы. Ведь директор школы является 

центральной фигурой педагогического коллектива учебного заведения. В 

статье рассмотрены и уточнены понятия морально-психологического 

климата, выделены личностные черты руководителя, необходимые для 

эффективного управления общеобразовательным учебным заведением. 

Ключевые слова: морально-психологический климат, руководитель 

учебного заведения. 
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Belan I. I. the Role of the school principal in the formation of moral and 

psychological climate in the teaching staff of secondary educational 

institutions 

The relevance of the material presented in the article, due to the fact that 

positive and harmonious morale in the teaching staff of secondary educational 

institutions comes to the fore, because of the solidarity of all workers, from their 

interaction depends on the effectiveness of the institutions. The formation of a 

favorable moral and psychological climate is largely dependent on the school 

principal. After all, the principal is the Central figure of the teaching staff of the 

institution. The article reviewed and refined the concepts of moral and 

psychological climate, selected personality traits of the head necessary for the 

effective management of secondary school. 

Keywords: moral-psychological climate, the head of the educational 

institution. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РИНКУ ПРАЦІ В 

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Перехід до ринкових відносин загострив існуючі та створив нові 

проблеми, пов’язані зі структурною перебудовою народного господарства та 

виникнення нових трудових відносин, зумовлених наявністю різних форм 

власності. За цих умов особливого значення набуває державна політика у 

сфері зайнятості та ринку праці в Україні.  

Значний внесок у наукову розробку загальних проблем зайнятості 

населення і трудових ресурсів внесли такі вчені, як С. Бандур, І. Бондар, 

П. Буряк, О. Грішнова, М. Долішній, Ю. Краснов, Е. Лібанова, В. Онікієнко, 

А. Чухно та ін. Проте проблеми реалізації державної політики у сфері 

зайнятості та ринку праці в Україні наразі вивчені ще недостатньо, вони 

вимагають поглибленого наукового осмислення та пошуку шляхів свого 

вирішення. 

Мета статті - аналіз регіональних особливостей реалізації державної 

політики у сфері зайнятості та ринку праці в Луганській області. 

Загальновідомо, що стан зайнятості та рівень безробіття за регіонами 

України дуже відрізняється. Це обумовлюється впливом різних зовнішніх 
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чинників. За ознаками їх можна поділити на: політико-географічні чинники 

(політична ситуація й стабільність у регіоні, природно - кліматичні та 

географічні умови в регіоні, наявність і склад природних ресурсів та ін.); 

демографічні чинники (наявність та якість трудових ресурсів регіону, їх 

динаміка, міграційні процеси у регіоні, статево-вікова структура населення 

регіону, освітньо-кваліфікаційні характеристики трудових ресурсів регіону та 

ін.); соціальні чинники (наявність/відсутність боргів по виплаті зарплати й 

соціальних виплат у регіоні, якість та обсяги роботи регіональних служб 

зайнятості, регіональна специфіка законодавчої бази в сфері зайнятості та 

ін.); фінансово-економічні чинники (економічний розвиток регіону, динаміка 

створення валового продукту регіону, галузева структура регіону, динаміка 

розвитку підприємств регіону та взаємин між ними та ін.) [2]. 

Головна причина безробіття в Луганській області – це невідповідність 

між попитом на робочу силу та її пропозицією. Провідною галуззю 

Луганської області залишається промисловість, але на даний момент багато 

підприємств підлягають ліквідації або консервації. Виникає потреба 

створення додаткових робочих місць для вивільнених працівників. Крім того, 

в Луганській області високим залишається жіноче та молодіжне безробіття. 

Всі ці процеси негативно впливають на кількість зайнятого населення у 

регіоні.За даними Державної служби статистики України [1] по Луганській 

області, у середньому за 2013 рік чисельність зайнятого населення у віці 15-

70 років, у порівнянні з 2012 роком, збільшилася на 3,1 тис. осіб та становила 

1011,7 тис. осіб (рис.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зайняте населення та 

рівень зайнятості у Луганській області 

Зайняте населення та рівень зайнятості 

у Луганській області

За даними Державної служби статистики України

За 2013 рік чисельність зайнятого населення

у Луганській області становила 1011,7 тис.

осіб і, у порівнянні з 2012 роком, збільшилась на

3,1 тис. осіб. Рівень зайнятості населення

збільшився з 58,5% до 59,4%.

Чисельність зайнятого населення в цілому по

Україні становила 20,4 млн. осіб, що на 49,8 тис.

осіб більше ніж за 2012 рік. Рівень зайнятості

населення зріс з 59,7% до 60,3%. 
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Рівень зайнятості населення зріс з 58,5% у 2012 році до 59,4% у 2013 

році. Чисельність безробітних в середньому за 2013 рік зменшилася на 2,2 

тис. осіб і становила 66,3 тис. осіб. Рівень безробіття населення віком 15-70 

років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), 

знизився з 6,4% до 6,2% економічно активного населення (рис. 2.) 

У січні-травні 2014 року послугами Луганської обласної служби 

зайнятості скористалися 40,7 тис. безробітних громадян. Кількість вакансій, 

заявлених роботодавцями у січні-травні 2014 року становила 18,4 тисяч, з 

них для укомплектування державною службою зайнятості – 17,9 тис. 

вакансій [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Безробітне 

населення та рівень безробіття у 

Луганській області  

 

За направленням державної служби зайнятості у січні-травні 2014 

року працевлаштовано 10,1 тис. осіб, з числа зареєстрованих безробітних, що 

на 2,3 тисячі  більше, ніж у відповідному періоді 2013 року. Рівень 

працевлаштування безробітних в середньому по області зріс з 21,5% у січні-

травні 2013 року до 24,8% у січні-травні 2014 року. 

Кількість безробітних, які започаткували власну справу за рахунок 

отримання допомоги по безробіттю одноразово, збільшилася з 257 осіб у 

січні-травні 2013 року до 278 осіб у січні-травні 2014 року.  

Кількість працевлаштованих безробітних з числа осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зросла на 0,6 тис. та 

становила 2,5 тис. осіб [3].  

Безробітне населення та рівень безробіття (за методологією МОП)

 у Луганській області

У Луганській області чисельність 

безробітних у середньому за 2013 рік зменьшилась,

порівняно з минулорічним показником, на 2,2 тис.

осіб і становила 66,3 тис. осіб.

Рівень безробіття (за методологією МОП),

зменьшився з 6,4% до 6,2%.

В цілому по Україні чисельність безробітних у

середньому за 2013 рік, становила 1,58 млн. осіб,

що на 80,7 тис. осіб менше, ніж за 2012 рік. Рівень

безробіття (за методологією МОП) знизився з 7,5%

за  2012 рік до 7,2% за  2013рік. 
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На нові робочі місця з компенсацією працевлаштовані 281 

безробітний, в тому числі 113 осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на 

ринку праці та 168 осіб, які працевлаштовані на нові робочі місця в 

пріоритетних видах економічної діяльності. 

Крім того, за направленням служби зайнятості було працевлаштовано 

3,6 тис. осіб з числа інших категорій громадян (осіб, які навчаються, бажають 

змінити роботу, пенсіонерів тощо).  

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня 

вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості протягом січня-

травня 2014 року професійне навчання за направленням центрів зайнятості 

проходили 4,2 тис. безробітних. Рівень працевлаштування після закінчення 

профнавчання склав 76,2% у січні-травні 2014 року. 

Упродовж січня-травня 2014 року у громадських роботах та інших 

роботах тимчасового характеру взяли участь 3,8 тис. безробітних, що у 2,6 

рази більше, ніж у січні-травні 2013 року [3]. 

Для підтримання конкурентоспроможності осіб старше 45 років на 

ринку праці у січні-травні 2014 року ваучер на навчання та підвищення 

кваліфікації отримали 44 особи. 

Станом на 1 червня 2014 року, кількість зареєстрованих безробітних 

становила 20,9 тис. осіб, з них отримували допомогу по безробіттю 15,8 тис. 

осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у травні 2014 року становив 

1135 грн. 

Кількість актуальних вакансій, зареєстрованих у державній службі 

зайнятості станом на 1 червня 2014 року становила майже 2,0 тис. 

Найбільший попит спостерігався на кваліфікованих робітників з 

інструментом (24,4%), найпростіші професії (включаючи осіб без професії) 

(17,6%) та професіонали (16,4%) [3]. 

За сприяння Луганської обласної служби зайнятості у січні-травні 

2014 року отримали роботу10119 зареєстрованих безробітних. 3584 особи з 

числа інших категорій громадян (осіб, які навчаються, бажають змінити 

роботу, пенсіонерів тощо). Проходили професійне навчання – 4154 

безробітних. Брали участь у громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру – 3823 особи, з них 3789 зареєстрованих безробітних. 

Працевлаштовані шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для 

організації підприємницької діяльності – 278 осіб. Працевлаштовано 

безробітних на нові робочі місця, за яких здійснюється компенсація єдиного 

внеску роботодавцям – 281 особа. Кількість осіб старше 45 років, які 

отримали ваучер на навчання – 44 особи, з них 35 зареєстрованих 

безробітних. 
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Станом на 1 червня 2014 року кількість зареєстрованих безробітних 

становила 20,9 тис.осіб, з них отримували допомогу по безробіттю – 15,8 

тис.осіб. Серед зареєстрованих безробітних станом на кінець травня п.р.: 

 жінки – 12,4 тис.осіб (59,6%); 

 молодь – 8,8 тис.осіб (42,2%); 

 особи, що проживають у сільській місцевості – 3,5 тис.осіб (16,6%); 

 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 

6,1 тис.осіб (29,1%) [3]. 

Серед специфічних характеристик ринку праці Луганської області 

можна виділити наступні: 

 чітке районування регіонів за рівнем офіційного безробіття, а саме: 

район надвисокого (відносно середнього значення в області) рівня безробіття 

охоплює 11 північних та північно-західних сільськогосподарських 

адміністративних районів; високого – міста Рубіжне, Лисичанськ, 

Сєверодонецьк, де сконцентровані підприємства хімічної промисловості та 

приладобудування; середнього – старопромисловий Стаханівсько-

Алчевський район (7 регіонів); низького – обласний центр з 3 приміськими 

районами та 4 міста обласного підпорядкування південно-східного регіону; 

 джерелом поповнення ринку праці залишаються значні обсяги 

неповної зайнятості працівників, яких направляють в адміністративні 

відпустки чи переводять на скорочений робочий день (тиждень). Крім того, 

слід зазначити, що за 7-річний шахтоліквідаційний період (1995-2001рр.) 

було звільнено близько 37 тис. працівників вугільної галузі, з яких майже 

27,6 тис. осіб (74,0 відсотків) безпосередньо або опосередковано виходили на 

ринок праці; 

 значна чисельність населення, особливо в 10 районах, що межують 

з 3 областями Російської Федерації, задіяного в прикордонній трудовій 

міграції та інших її формах [3]. 

Незважаючи на те, що система державної служби зайнятості в регіоні 

працює на досить високому рівні, ситуація на ринку праці Луганської області 

залишається проблемною. Основними причинами такого стану справ є: 

 негативні наслідки від соціально незахищеного та фінансово не 

обґрунтованого закриття шахт; 

 нерозвиненість галузевої структури зайнятості; 

 історично низький попит на працю жінок; 

 суттєва відмінність у розміщенні виробничих сил в області; 

 моногалузева та моновиробнича структура зайнятості населення 

більшості малих міст та поселень міського типу, що під час погіршення 
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економіко-фінансової ситуації на підприємствах призводить до додаткового 

вивільнення працівників.  

Такий стан регіонального ринку праці свідчить про необхідність 

соціального захисту не тільки безробітного населення, але й тих, хто працює. 

Несприятливий стан офіційних ринків праці у містах з наявністю 

підприємств – природних монополій (Лисичанськ, Рубіжне, Сєверодонецьк), 

а також у мм. Антрациті та Первомайську, де істотно вичерпано внутрішні 

резерви підвищення попиту на робочу силу як на офіційному, так і на 

нелегальному ринках праці. 

Серед адміністративних районів (без урахування „шахтарських" 

регіонів) відносно сприятлива ситуація у Новоайдарському, Кремінському, 

Лутугинському та Слов'яносербському районах. Це обумовлено входженням 

одних до приміської зони обласного центру, наявністю в інших можливості 

швидкого перерозподілу надлишкової робочої сили до аграрного сектора або 

навпаки. Найскладніша ситуація у регулюванні ринків праці у 

Біловодському, Білокуракінському, Марківському та Сватівському районах, 

що пояснюється інтенсивною агрореформою з великими обсягами 

вивільнення надлишкових сільгосппрацівників без попереджувальних 

заходів [3]. 

Щодо окремих параметрів ринку праці необхідно звернути увагу на 

дуже низький рівень працевлаштування у Сватівському районі. Жінки серед 

незайнятого населення переважають у м.Ровеньки, м.Краснодоні, 

м.Свердловську, молодь у м. Ровеньки та у Слов'яносербському районі. 

Слід зазначити, що у зв'язку із проведенням антитерористичної 

операції (далі – АТО) у Луганській і Донецькій областях значно впав ринок 

праці цих територій - кількість вакансій в окупованому регіоні скоротилася в 

4-5 разів (рис. 3). І якщо у Луганській області навіть до початку кризи офісні 

працівники і керівники були не головними учасниками ринку праці, то для 

більш розвиненого Донецька подібне падіння виявилося відчутнішим, 

наголошується в дослідженні кадрового порталу "HeadHunter Україна"[5]. 

У той же час, констатувати повне обвалення ринку Донецька і 

Луганська не варто. Так, станом на січень 2015 року, актуальними в Доне- 



26 
 

 

Рис. 3. Зміна ринку праці в Луганській і Донецькій областях в 2014 

році. 

 

цькій області залишаються близько 200 вакансій, в той час як в Луганську - 

до 50.  В самому Донецьку пропонують близько 100 вакансій. У той же час, 

важливо відзначити, що частина з них - це так зване "вербування" фахівців: 

розміщуючи вакансії в конкретному регіоні, роботодавець в тексті 

оголошення вказує необхідність переїзду в інший регіон України, Росії і так 

далі. На даний момент для професіоналів, що залишилися в зоні АТО, можна 

знайти вакансії інженера, фармацевта, менеджерів різних рівнів в Сургуті 

(Росія), Києві, Харкові, Москві і т. д.  Існують вакансії і в самому Донецьку - 

популярні вакансії охоронців. Також потрібні менеджери, програмісти, 

бармени, офіціанти, копірайтери, є вакансія лаборанта [4]. 

Можливо знайти робоче місце для віддаленої роботи. У зв'язку з 

обстановкою в регіоні можна знайти високооплачувану роботу у 

міжнародній організації - наприклад, в моніторинговій місії ОБСЄ, а також у 

гуманітарних організаціях. Зрозуміло, ключовою вимогою буде знання 

іноземних мов.  В Луганській області на поточний момент пропонують 

близько 50 вакансій. Однак хоча в самому Луганську сьогодні пропонують 36 
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вакансій, фактично всі вони - це вакансії з переїздом і кілька пропозицій 

віддаленої роботи для програмістів. 

Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що стан зайнятості та 

рівень безробіття за регіонами України дуже відрізняється. Це 

обумовлюється впливом різних зовнішніх чинників, які за ознаками можна 

поділити на: політико-географічні; демографічні; соціальні; фінансово-

економічні. Сучасне становище ринку праці в Луганській області склалося 

завдяки соціально – економічному розвитку України з урахуванням 

територіально-галузевої структури зайнятості. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА 

 

Земля є важливим засобом забезпечення діяльності територіальних 

громад, а якість сільського способу життя значною мірою залежить від того, 

чи має територіальна громада села організаційно-правові можливості щодо 

здійснення впливу на використання земельних ресурсів. У зв'язку з цим, слід 

зазначити, що сьогодні, в Україні і в Луганській області зокрема, система 

державного регулювання земельною сферою недостатньою мірою забезпечує 

розмежування повноважень і відповідальності структур управління 

земельними ресурсами. Недосконалість державного регулювання земельних 

відносин, відсутність цілеспрямованості їх реформування загострили багато 

проблем, однією з яких є те, що до цього часу основним суб’єктом у 

здійсненні прав на землі селищ на практиці є сільські ради, які в більшості 

випадків діють як представники державної влади, а не як представники 
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сільських територіальних громад, що негативно позначається на реалізації 

прав та законних інтересів останніх у сфері використання земель. 

Значна увага питанням права комунальної власності на землю та 

дослідженню безпосереднього здійснення територіальною громадою села 

повноважень щодо землі було приділено у працях таких українських вчених 

у галузі цивільного права і науковців, у галузі конституційного та 

муніципального права, як: В. М. Алексєєва, Б. П. Андресюка, 

К. І. Апанасенко, М. О. Баймуратова, Л. М. Баранової, О. В. Батанова, 

О. М. Бориславської, В. І. Борисової, Р. О. Денчук, І. М. Кучеренко, 

П. М. Любченко, Л. А. Музики, О. М. Пастернак, О. О. Первомайського, 

В. Ф. Погорілка, О. В. Прієшкіної, Я. М. Шевченко та інших. Але 

незважаючи на це, проблема управління земельними ресурсами 

територіальної громади села залишається малодослідженою. Останнім часом 

увагу науковців почали привертати питання виникнення права комунальної 

власності на землю, що, безперечно, є важливим. Однак, зазначені правові 

аспекти не охоплюють весь комплекс організаційно-правових проблем, 

пов’язаних з набуттям та здійсненням територіальними громадами села прав 

на землю. 

Мета статті – виявити особливості управління земельними ресурсами 

територіальної громади села на основі аналізу стану реалізації права на 

управління земельними ресурсами Оборотнівської територіальної громади та 

деяких інших територіальних громад Сватівського району Луганської 

області. 

Сватівський район розташований на північному заході Луганської 

області. Районний центр - Сватове. Населення становить 37 104 особи (на 

1 серпня 2013). Площа району 1740 км². На більшості території району 

переважають чорноземи звичайні. В заплавах рік, на днищах балок і на 

понижених ділянках розміщені лучні і лучно-болотні ґрунти. По бонітету 

ґрунтів (якісна оцінка земель) район займає ІІІ місце в області. Оборотнівська 

територіальна громада розташована в північно-західній частині Сватівського 

району. Сільська рада, до складу якої входять села Наугольне, Оборотнівка, 

Пилипівка та Софіївка, розташована на відстані 35 км від районного центру. 

Має доволі розвинену інфраструктуру з населенням 714 чоловік . На даний 

час функціонують: два агроформування, які мають в обробці 5,5 тис. гектарів 

землі, п’ять малих фермерських господарств, шість закладів торгівлі, три 

фельдшерських пункти, два відділення поштового зв’язку, Оборотнівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, КДНЗ (дитячий садок) «Берізка», Оборотнівський 

сільський будинок культури із спортивною залою та Наугольнівський 
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сільський клуб. Зайняте населення становить орієнтовно 200 чоловік, близько 

100 дітей у віці до 18 років. 

З метою виявлення найбільш актуальних проблем в управлінні 

земельними ресурсами територіальної громади села нами був застосований 

метод фокус-груп. Метод фокус-груп – один з якісних методів соціально-

психологічних досліджень – виступає у вигляді групового сфокусованого 

(напівстандартизованого) інтерв’ю, яке проводиться у формі дискусії, що 

спрямована на отримання від її учасників „суб’єктивної інформації” про те, 

як вони сприймають певні факти навколишньої дійсності. 

Ефективність методу фокус-груп у багатьох випадках обумовлюється 

тим, що умови дискусії виявляються максимально наближеними до ситуацій 

повсякденного спілкування людей. Це сприяє зацікавленню учасників та 

виявленню ними природної поведінки під час групового обговорення. Тут, як 

і в реальному житті, на характер сприйняття та оцінювання різних об’єктів 

впливають не тільки самі ці об’єкти, але й думки оточуючих. Учасники 

заохочуються до висловлення своїх знань і суджень. Це дає змогу їм 

визначити, що для них важливо, як вони розуміють причини своїх проблем та 

які рішення останніх бачать. Обговорення в фокус-групі виступає доволі 

звичним для всіх спілкуванням, у ході якого дослідник може не тільки 

збирати різні думки, але й відстежити, як відбувається процес взаємовпливу у 

міжособистісній взаємодії. Ще однією важливою перевагою методу фокус-

груп у порівнянні з іншими методами опитування є те, що учасники дискусії 

можуть спонтанно виражати свої емоції. Це робить участь у фокус-групах 

живою та привабливою, а емоції диспутантів служать для модератора 

додатковим джерелом інформації. 

Протягом 2014 - 2015 р.р. нами було проведено 7 фокус-групових 

інтерв’ю з представниками територіальних громад Сватівського району 

Луганської області: 

 Гончарівська територіальна громада; 

 Куземівська територіальна громада; 

 Нижньодуванська територіальна громада; 

 Оборотнівська територіальна громада; 

 Первомайська територіальна громада; 

 Преображенська територіальна громада; 

 Стельмахівська територіальна громада. 

Загальна кількість учасників фокус-групових інтерв’ю становила 57 

осіб (сільські голови, депутати сільських рад, жителі територіальних громад) 

(Таблиця 1.) 
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Таблиця 1. 

Кількість учасників фокус-групових інтерв’ю 

№  

з/п 

Територіальна 

громада 

Сільські 

голови 

(кільк. 

чол.) 

Депутати 

сільських 

рад 

(кільк. 

чол.) 

Жителі 

територіальних 

громад 

(кільк. чол.) 

Всього 

опитаних 

(кільк. 

чол.) 

1.  Гончарівська 1 4 3 8 

2.  Куземівська 1 4 4 9 

3.  Нижньодуванська 1 4 3 8 

4.  Оборотнівська 1 4 4 9 

5.  Первомайська 1 3 4 8 

6.  Преображенська 1 3 4 8 

7.  Стельмахівська 1 3 3 7 

Всього 7 25 25 57 

 

Основні питання інтерв’ю були присвячені таким темам, як:  

1. Ставлення до права власності на землю. 

2. Стан розмежування земель комунальної та державної власності. 

3. Загальний стан отримання державних актів. 

4. Використання земель запасу і резерву. 

5. Ринок землі та орендні відносини на територіях сільських рад. 

6. Участь жителів територіальної громади села у розробці та 

прийнятті рішень у сфері управління земельними ресурсами. 

Проведення фокус-групових інтерв’ю за вищезазначеними темами 

дозволило нам зробити певні висновки. 

Набуття сільськогосподарських земель у власність сприймається 

однозначно позитивно, ліквідація ж колективних господарств – переважно 

негативно (Насамперед причиною такої оцінки є факт практично повсюдної 

ліквідації такої галузі виробництва як тваринництво, оскільки вона 

забезпечувала велику кількість робочих місць, і відповідно, доходів сільських 

жителів. Друга причина негативного ставлення полягає у розриві зв’язку між 

виробничою і соціальною сферою села. Сільські голови практично втратили 

вплив на господарське життя, водночас вирішення усіх соціальних проблем 

залишилося у їх віданні. Більше того, кількість таких проблем навіть 

збільшилася, оскільки частина функцій, що їх раніше виконували колективні 

підприємства, перейшла до відання місцевого самоврядування). 
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Зазвичай на території громади існує кілька сільськогосподарських 

підприємств та / або фермерських господарств, що вносить певний елемент 

конкуренції на сільських територіях. Як правило, за невеликими винятками, 

ці підприємства ведуть доволі успішну господарську діяльність, 

демонструють хороші темпи розвитку, здатність до сприйняття нової техніки 

та технологій виробництва. Чим більше успішних підприємств на території 

громади, тим менше негативу щодо ліквідації колективних господарств. 

Так, наприклад, на території Оборотнівської сільської ради здійснюють 

господарську діяльність такі найбільші підприємства та фермерські 

господарства, як: ПП СВФ „Агро”; ПП „Наугольнівське”; ФГ „Шевцов”; 

СФГ „Зоряне” та ін.  

Ще раз наголошуємо, що загальне ставлення до отримання землі у 

приватну власність оцінюється учасниками переважно позитивно. Як 

позитив найчастіше називається набуття власності. Але існують певні 

претензії до механізмів визначення власників. В основі негативного 

ставлення лежать помилки чи несправедливість процесу приватизації. Серед 

таких учасники фокус-груп називали таке: 

 ліквідацію тваринництва як галузі; 

 орієнтацію підприємців не на потреби громади, а на власний бізнес; 

 у населених пунктах, де були і сільськогосподарські, і промислові 

підприємства, пройшов поділ жителів на власників і не власників землі; 

 поступовий перехід земельних паїв від тих, хто жив на території 

громади, до спадкоємців, які частіше усього не є членами громади; 

 паювання землі відбувалося зі значним розривом у часі для різних 

категорій власників – спочатку для членів КСП, потім – для працівників 

соціальної сфери. Результат – у працівників соціальної сфери і розміри паїв 

менші, і часто якість землі гірша. 

Вказуючи на негативні, з їх точки зору, явища, учасники фокус-груп 

зазвичай розмірковують не у категоріях «відповідно до закону», а у 

категоріях «справедливо-несправедливо». 

Усі сільські голови, які взяли участь в опитуванні, незадоволені 

нинішньою системою розмежування земель. Землями в межах населеного 

пункту розпоряджається орган місцевого самоврядування, поза межами – 

районна державна адміністрація, хоч фактично це землі громади. 

Переважна більшість учасників фокус-груп стверджують, що земельні 

акти переважно отримані усіма власниками, тому проблема значною мірою 

втратила актуальність. Винятки становлять: 
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 спадкоємці, котрі не вступили у спадок, оскільки існує термін вступу 

– півроку; 

 земельні ділянки, спадкоємців на успадкування яких немає; 

 власники, котрі до цього часу не заявили про свої права на земельні 

ділянки; 

 власники, котрі помилково не були включені до списків на земельні 

паї, а нині добилися права на земельні ділянки. 

Так, наприклад, загальна кількість земельних паїв Оборотнівської 

сільської ради станом на 01.01.2015 р. складає 765 од. Видано державних 

актів на право власності земельних паїв 748 од., що складає 97,7 %. 

Визначати спільні закономірності у використанні земель запасу досить 

складно, оскільки навіть громади, що репрезентують один і той же район, 

можуть значно різнитися за кількістю та якістю таких земель, або й не мати 

їх взагалі.  

Землі запасу Оборотнівської сільської ради станом на 01.01.2015 р. 

складають 289,7517 га. (загальна площа земель - 10633,61 га.). Землі 

резервного фонду складають 72,32 га. 

За матеріалами фокус-груп зрозуміло, що проблема використання 

земель запасу продовжує залишатися актуальною для багатьох сільських 

громад, в тому числі, і для Оборотнівської територіальної громади. 

Найважливішим у цьому сенсі є пошук адекватного місцевим умовам 

землекористувача, оскільки землі запасу часто є досить специфічними. Не 

менш важливою залишається проблема упорядкування відносин між 

орендарями та орендодавцями. 

На територіях громад існує ринок земель сільськогосподарського і 

несільськогосподарського призначення. Ринок земель 

сільськогосподарського призначення обмежується угодами оренди, 

несільськогосподарського – проявляється у практиці продажу земельних 

ділянок органами місцевого самоврядування під забудову чи об’єкти 

інфраструктури. 

Відповідно до ст. 80 ЗКУ територіальні громади села реалізовують 

право власності на комунальні землі безпосередньо або через органи 

місцевого самоврядування [1]. С. І. Борисова вірно зазначає про 

недопустимість ігнорування тієї суттєвої обставини, що волевиявлення 

територіальних громад на вчинення того чи іншого правочину щодо землі 

може бути здійснене на загальних зборах членів територіальної громади, 

через референдум, шляхом опитування членів громади тощо [6]. 
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Зрозуміло, що подібне твердження стосується переважно тих 

нечисельних громад, що полегшує проведення зборів жителів для вирішення 

питань стосовно відчуження чи надання в оренду земельних ділянок 

комунальної власності. 

Разом з тим Л. А. Музика, визнаючи територіальні громади суб'єктами 

публічного права, заперечує їх безпосередню участь в управлінні й 

розпорядженні комунальним майном та пропонує наділити даними 

повноваженнями лише органи місцевого самоврядування [4].  

З даним твердженням погодитись важко, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 

143 Конституції України територіальні громади села безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в 

комунальній власності [2]. Тому позбавлення територіальної громади села 

права щодо розпорядження землею комунальної власності суперечитиме 

Основному закону країни. Водночас участь територіальної громади села в 

земельних та цивільних правовідносинах також уявляється недоцільним.  

Змістом права комунальної власності на землю є правомочності з 

володіння, користування та розпорядження землею. В науковій літературі 

окремо виділяється правомочність щодо управління землею. Розпорядження 

землею - це право вирішувати, яким чином буде використана земельна 

ділянка, право визначати її юридичну долю. Правомочності власника щодо 

належної йому земельної ділянки здійснюються ним особисто, незалежно від 

волі та бажання всіх інших осіб і обмежуються лише законом [3]. Відповідно 

до ст. 90 ЗКУ передбачені права власників земельних ділянок, однак вони 

стосуються здебільшого суб'єктів приватного права [1]. Тому, на наш погляд, 

ЗКУ доцільно доповнити статтею про права власників на землю суб'єктів 

публічного права, зокрема й права територіальної громади села на землю. 

Зі ст. 142 Конституції України [2] випливає, що суб'єктом права 

власності на комунальні землі є відповідні територіальні громади. Однак, 

ЗКУ такими суб'єктами визнає відповідні місцеві ради. Вважаємо, що в 

питанні здійснення права власності територіальні громади не можуть 

підмінятися чи ототожнюватися з органами місцевого самоврядування, які 

відповідно до ст. 10 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні” 

представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені 

та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування [5]. 

Таким чином, з конституційно-правового статусу територіальної 

громади села випливає її повноваження щодо безпосередньої реалізації права 

комунальної власності на землю. Тому тільки територіальну громаду села 

слід визнати власником комунальних земель. При цьому органи місцевого 

самоврядування, діючи в інтересах територіальної громади, приймаючи 
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рішення та укладаючи земельні правочини, виступають не як власники 

земель, а як суб'єкти здійснення права комунальної власності на землю. 

Отже, проведений аналіз сучасного стану управління земельними 

ресурсами територіальної громади села здійснений на прикладі 

Оборотнівської територіальної громади та інших територіальних громад 

Сватівського району Луганської області, дозволяє визначити основні шляхи 

вдосконалення організаційно-правових засад управління земельними 

ресурсами територіальної громади села. 
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ВЕБ-САЙТ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНАКІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ З НАСЕЛЕННЯМ 

 

Глибинні суспільні, політичні, економічні перетворення, а також 

наявність потужних процесів внутрішнього переміщення громадян всередині 

країни виводять на перший план на Інтернет-технології, як один з основних 

засобів взаємодії як громадян між собою, так і з органами влади. Особливо 

гостро відчувається потреба в розвитку інформаційно-комунікаційного 

забезпечення на територіях зони, де проводиться АТО, де громадяни, в 

більшості, тільки через мережу Інтернет та офіційні сайти органів влади 

мають змогу ознайомитись зі змінами в законодавстві, соціальному 

забезпеченні ВПО, зв’язатися з органами влади, ознайомитися з новинами 

тощо.  

Мета статті: розглянути проблему інформацйно-комнікаціної взаємодії 

органів влади з населенням через веб-сайт. 
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За допомогою сайтів відбувається інформування громадян щодо 

суспільнозначущих подій та явищ, як на місцевому рівні, так і в країні 

взагалі. 

Проблемам використання ІКТ в органах влади присвячена значна 

кількість досліджень. Варто виділити монографію «Електронне урядування в 

інформаційному суспільстві» [1], роботи «Основи електронного урядування» 

[2] та «Технології електронного урядування» [3].  

Через веб-сайти органи влади мають надавати наступні інформаційнї 

послуги населенню: 

-інформування (надання безпосередньо інформації про державні 

(адміністративні) послуги); 

-одностороння взаємодія (забезпечена можливість користувачу 

отримати електронну форму документа); 

-двостороння взаємодія (забезпечена можливість обробки електронної 

форми документа, включаючи ідентифікацію); 

-здійснення трансакцій (електронна реалізація можливостей прийняття 

рішень та їх доставка). 

У січні 2015 р. Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України здійснив моніторинг 51 офіційного веб-сайту центральних органів 

виконавчої влади та 24 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої 

влади [4; 5]. Загалом було виявлено позитивну динаміку розвитку сайтів 

органів влади, але було також виявлено низку проблем, які стосуються як, 

загалом, побудови інформаційного середовища в Україні, так, і „вузьких” 

проблем пов’язаних з інформаційним наповненням сайтів окремих органів 

влади.  

Зокрема, було виділено наступні проблеми:  

-інформація, обов’язковість розміщення якої регламентується 

нормативно-правовими актами, представлена не в повному обсязі; 

-частина матеріалів розміщується несвоєчасно або без зазначення дати, 

що не дозволяє визначити рівень їх актуальності; 

-розташування інформації не в логічних розділах, через що не 

забезпечується простота та зручність доступу до неї; 

-неструктурованість інформації; 

-низький ступінь навігаційної доступності; 

-неефективна робота пошукових систем; 

-відсутність системи обліку публічної інформації, або оприлюднені 

системи обліку оновлюються нерегулярно, чи містять відомості лише про 

частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних 

повноважень; 
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-не оприлюднені основні функцій структурних підрозділів, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, порядок та умов проходження конкурсу 

на заміщення вакантних посад; 

-відсутні адреси електронної пошти керівників органів та їх 

заступників, керівників структурних підрозділів та структурного підрозділу, 

відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції. 

Всі перелічені проблеми створюють великі перешкоди в процесі 

взаємодії, а також в процесі електронної комунікації органів влади з 

населенням. Таким чином, спотворюється «зворотній зв'язок», і комунікація 

зводиться до простого інформування, що є недопустимим в системі Е-

врядування. 

Тому подальший розвиток веб-сайтів органів влади та усунення 

виявлених недоліків є необхідною передумовою реформування системи 

центральних органів виконавчої влади та подальшого розвитку системи Е-

удяду. 
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Надано аналіз веб-сайту органу влади, як основи е-врядування, 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

 

Аналіз досліджень і публікацій з цього питання. Невід’ємним елементом 

процесу реформування системи надання соціальних послуг в Україні є 

обґрунтування та впровадження оптимальної моделі управління закладами 
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соціальної сфери в ринкових умовах. Оскільки управління соціальною 

роботою в Україні тільки починає свій розвиток, існує низка проблемних 

питань, які чекають свого вирішення, серед яких і визначення теоретичних 

засад та специфіки системи управління соціальними закладами. 

Досить часто вітчизняні фахівці з управління соціальними закладами у 

своїх наукових працях спираються на положення західної теорії 

менеджменту і недостатньо враховують специфіку соціальної роботи 

(М. Головатий, М. Лукашевич та ін.). Інша група науковців використовує 

зарубіжний досвід управління закладами соціальної сфери і розглядає 

управління  як  невід’ємну частину соціальної роботи (Г. Лактіонова, 

К. Шендеровський та ін.). Ми погоджуємося з думкою В. Беха, 

М. Михальченко, Є. Хрикова, що теорія управління закладами соціальної 

сфери синтезує загальноуправлінські закономірності та положення зі 

специфікою управління соціальною роботою. Аналіз наукових праць з 

визначеної проблеми дає змогу зробити висновок, що процес формування 

загальної теорії управління соціальними установами в Україні ще тільки 

розпочато, особливості управління кожним типом соціальних закладів 

недостатньо висвітлено у науці. 

Мета статті – визначити основні чинники, що зумовлюють специфіку 

системи управління соціальним закладом та їхній вплив на управлінську 

діяльність керівників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У класичному менеджменті 

соціальний заклад – це систематизоване, свідоме об’єднання дії людей для 

досягнення певних цілей. Соціальний заклад  (соціальна система, організація, 

яка здійснює соціальну роботу, тощо) – це систематизоване, структуроване, 

публічне, свідоме об’єднання дій людей для досягнення ефективного 

результату вирішення соціальної проблеми в контексті соціальної роботи.  

Більшість особливостей управління соціальними закладами визначається 

специфічними рисами, притаманними певному типові соціальних установ. 

Однією з таких рис є  розміри соціальних закладів за кількістю клієнтів 

соціальної послуги та соціальних працівників. Саме ця риса активно впливає 

на специфіку формування управлінської підсистеми соціального закладу. 

Соціальне управління є одним з основних видів управління, що полягає: 

в забезпеченні реалізації потреб розвитку суспільства і його підсистем; 

формуванні критеріїв і показників соціального розвитку об’єкта; розробці і 

застосуванні методів розв’язання проблем, що виникають; досягненні 

запланованих параметрів у розвитку соціальних відносин і процесів 

суспільства. 
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Для соціальних закладів з невеликою кількістю управлінських 

працівників характерно використання лінійної або лінійно-функціональної 

(дворівневої) організаційної системи з найбільш яскравовираженим першим 

рівнем управління. При такій організаційній системі дистанція між 

керівником і підлеглим, порівняно з іншими типами закладів, невелика. 

Керівник краще знає своїх підлеглих, що створює сприятливі умови для 

врахування їхніх особливостей,стосунки є менш формальними та більш 

особистісними. 

Систему соціального управління становлять: 

- методи управління — планування, організація, контроль, облік, аналіз, 

стимулювання, виховання; 

- засоби цілеспрямованого впливу на соціальні процеси — управлінські 

рішення, виробничі завдання, розпорядження, накази, прохання, норми, 

стимули, санкції; 

- організаційна структура — внутрішня побудова системи, яка відбиває 

особливості розподілу та кооперації праці, технічні засоби збирання, 

збереження та передавання інформації, мотивацію тощо. 

Ядром системи управління є люди — керівники, спеціалісти, 

допоміжний персонал і робітники. Система управління спрацьовує на всіх 

рівнях вияву соціальних процесів (суспільство, організація, особистість). 

Найбільш загальна її соціальна мета — використання організаційно-

технічних, економічних і соціальних можливостей об’єкта управління для 

розв’язання соціальних завдань. 

Нинішня життєдіяльність будь-якого соціального закладу  потребує 

вдосконалення системи управління, позбавлення її бюрократизму та 

формалізму. Розробка та запровадження відповідної системи управління 

починається зі збирання інформації. Ця функція відкриває управлінський 

цикл, і її сутність проявляється в обґрунтуванні мети управління, завдань та 

засобів їх реалізації. 

Аналізуючи специфіку системи управління соціальними закладами, слід 

зазначити, що вона походить від головного призначення закладу –надання 

допомоги клієнту для виходу із складної життєвої ситуації. 

До таких особливостей належать: 

1.Невідповідність соціальної допомоги в часі з результатами (для 

управління соціальним закладом практично неможливе точне прогнозування 

та вимірювання результатів управління); 

2.Важливість як кінцевого, так і проміжних результатів управління 

закладом соціальної роботи; 
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3.Обмеженість використання директивних методів управління на 

користь методів мотивації, переконання, створення ситуації успіху та 

зацікавленості; 

4.Пріоритет контактного управління; 

5.Значна вікова розбіжність груп людей – учасників процесу  управління 

(персонал і клієнти різного віку); 

6.Характер соціальної інформації в управлінських відносинах у закладах 

соціальної  роботи; 

7.Обов'язкова компетентність керівників закладів соціальної  роботи. 

Управління соціальним закладом за змістом управлінської діяльності та 

орієнтованістю на процес надання соціальної  допомоги  відрізняється також 

і від управління соціальною роботою на державному та регіональному 

рівнях. 

Отже, при управлінні соціальним закладом необхідно враховувати як 

загальні управлінські закономірності, так і специфіку управління соціальним 

закладом. 

У порівнянні з іншими видами діяльності в соціальному закладі, 

управлінська діяльність має свої особливості, що проявляються в її характері, 

меті, предметі, результатах і засобах, які використовуються. 

У теорії і практиці соціального управління розрізняють лінійних і 

функціональних менеджерів. До лінійних менеджерів відносять осіб, що 

діють на основі єдиноначальності, відповідальні за стан і розпорядок закладу 

у цілому чи його підрозділів. У соціальних закладах – це директори, 

начальники відділів, окремих підрозділів. 

До функціональних менеджерів зараховують працівників, 

відповідальних за визначену сферу в системі управління і функціональних 

підрозділів, які вони очолюють (наприклад: головний економіст, начальник 

відділу праці і заробітної плати). 

У сучасних закладах виділяють наступні види поділу праці менеджерів: 

1.Функціональний  -грунтується на формуванні групі з працівників 

управління, які виконують однакові функції менеджменту: планування, 

організація, контроль та ін. 

Відповідно до цього одні працівники органу управління спеціалізуються 

на плануванні, інші на заклади виконання планів, а треті - зосереджені на 

контролі і та ін. 

2. Структурний-будується, виходячи з характеристик об'єкта управління 

(організаційна структура служби, масштаби і сфери її діяльності). 

3.Технологічний (професійно-кваліфікаційний) – враховує види і 

складність робіт, що виконуються. 
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За цими критеріями у складі аппарата управління соціальним закладом 

виділяють три категорії працівників: керівників, фахівців і службовців. 

Якщо розгядати їхню працю з погляду технології процессу управління, 

то завдання керівників переважно зводяться до прийняття рішень і 

організації їх практичної реалізації. 

Фахівці, у свою чергу, здійснюють проектування і розробку варіантів 

рішень. Службовці займаються, головним чином, інформаційним 

забезпеченням усього процессу управління.. 

Базові операції (функції), які виконує менеджер: 

1.Визначає мету організації і вирішує, що необхідно зробити для її 

досягнення, забезпечує її реалізацію шляхом постановки конкретних завдань. 

2.Менеджер організовує, класифікує роботу, розподіляє її, створює 

необхідну  організаційну структуру, підбирає відповідний склад працівників і 

виконавців. 

3.Забезпечує спонукальні мотиви. Досягає необхідної узгодженості дій 

всього колективу. 

4.Аналізує діяльність закладу, визначає нормативи, а також оцінює 

діяльність всіх осіб. 

5. Забезпечує  професійне  зростання працівників у залежності від того, 

як вони виконують свої функції; менеджер або сприяє їх зростанню або 

навпаки. 

Зворотним боком малої дистанції між керівником і підлеглими є 

виникнення умов для надмірної регламентації їх діяльності. Саме від 

керівника соціального закладу безпосередньо залежить, чи буде реалізовано 

творчий потенціал праці соціального працівника, чи останній перетвориться 

на виконавця регламентуючих вказівок. Як відзначає Є. Хриков, 

особистісний характер взаємодії керівника і підлеглих зумовлює пріоритетне 

використання усних розпоряджень порівняно з іншими методами управління. 

Регламент— це сукупність правил, що визначають діяльність закладу. 

Процес соціального управління є безперервним. Важливою функцією 

самоврядування є розвиток структури, формування складу колективу. 

Т. Сич пропонує звернути увагу на певну особливість другого рівня 

управління, який становлять заступники керівників. Якщо взяти до уваги 

думку Н. Кузьміної, котра зазначала, що працівник може бути орієнтований 

як на функціональні результати, так і на психологічні результати. Відповідно 

до назв своїх посад заступники керівника орієнтовані за традицією на 

функціональні результати управління. Для подолання цього потенційного 

недоліку Є. Хриков пропонує в посадових обов’язках конкретніше визначати 

не тільки напрями та зміст діяльності, а й наслідки цієї діяльності. 
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Важливою структурною ланкою керуючої підсистеми закладів є 

тимчасовий колегіальний орган – атестаційна комісія. До особливостей її 

функціонування можна віднести вузьку спрямованість діяльності – вона 

вирішує тільки питання атестації соціальних працівників, і значну 

регламентованість її діяльності нормативними документами. Важливим 

завданням керівника в організації діяльності атестаційної комісії є 

перетворення атестаційного етапу з етапу оцінки діяльності  працівників на 

етап їх інтенсивного саморозвитку, поширення передового досвіду та 

забезпечення об’єктивного розгляду наслідків діяльності працівників. 

Як зазначає Т. Сич, особливості процесу управління (керуючої системи) 

визначаються особливостями процесу надання соціальної послуги (керованої 

системи). Виділяють такі види соціальних послуг: соціально-побутові, 

соціально-медичні, соціально-психологічні, соціально-педагогічні, соціально-

економічні, соціально-юридичні, інформаційні послуги, а також здійснення 

соціального патронажу, реабілітації та підтримки. Чим вужче коло видів 

соціальних послуг, що надаються соціальним закладом, тим більше 

стандартні та стабільніші управлінські завдання вирішуються в процесі 

управління соціальним закладом і навпаки. 

У свою чергу, керуюча система визначає особливості керованої 

підсистеми, тобто процесу надання освітньої послуги. Діяльність керівника 

соціального закладу має відображати особливості соціальної роботи закладу. 

Але коли виникає необхідність внести системні зміни до процесу надання 

соціальної послуги, досягти цієї мети можна, тільки змінивши структуру і 

зміст управлінськихз авдань. Інакше кажучи, не змінивши процесу 

управління, неможливо змінити процес соціальної роботи. 

Актуальним для керівників соціальних закладів є завдання створення 

системи впливів, які без тиску на соціальних працівників створювали б 

умови для самореалізації, активної, творчої діяльності. Така система може 

включати: розроблення чітких критеріїв оцінки діяльності працівника, що 

орієнтує його на досягнення певного результату; застосування принципів 

змагання та визначення внеску кожного працівника щодо досягнень 

організації за встановленими критеріями у вигляді рейтингу (у межах 

підведення підсумків роботи соціального закладу); вивчення провідного 

досвіду соціальної роботи; аналіз результатів власної роботи працівниками, 

що стимулює до її вдосконалення; процес атестації соціальних працівників, 

моральне та матеріальне заохочення працівників (встановлення надбавок, 

сплата премій, надання цінних подарунків, знаків відмінності, оголошення 

подяки, надання путівок, відрядження до екскурсій, тренінгів, семінарів, 

позитивний приклад керівників).  
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Суть соціального управління встановлює формування та 

функціонування цього класу управління як системи. 3агалом, система 

управління - це форма реалізації взаємодії та розвитку відносин управління, 

що виражаються, насамперед, в законах та принципах управління, а також 

цілях, функціях, структурах, методах та процесі управління. 

Висновок. Враховуючи вищевикладений матеріал, можна зробити  

наступні висновки: соціальний заклад (соціальна система, організація, яка 

здійснює соціальну роботу, тощо) – це систематизоване, структуроване, 

публічне, свідоме об’єднання дій людей для досягнення ефективного 

результату вирішення соціальної проблеми в контексті соціальної роботи. 

Більшість особливостей управління соціальними закладами визначається 

специфічними рисами, притаманними певному типові соціальних установ. 

Однією з таких рис є розміри соціальних закладів за кількістю клієнтів 

соціальної послуги та соціальних працівників. Саме ця риса активно впливає 

на специфіку формування управлінської підсистеми соціального закладу. 

Аналізуючи специфіку систему управління соціальними закладами, слід 

зазначити, що вона походить від головного призначення закладу – надання 

допомоги клієнту для виходу із складної життєвої ситуації. При управлінні 

соціальним закладом необхідно враховувати як загальні управлінські 

закономірності, так і специфіку управління соціальним закладом. У 

порівнянні з іншими видами діяльності в соціальному закладі, управлінська 

діяльність має свої особливості, що проявляються в її характері, меті, 

предметі, результатах і засобах, які використовуються. Важливим завданням 

керівника в організації діяльності атестаційної комісії є перетворення 

атестаційного етапу з етапу оцінки діяльності працівників на етап їх 

інтенсивного саморозвитку, поширення передового досвіду та забезпечення 

об’єктивного розгляду наслідків діяльності працівників. Особливості процесу 

управління (керуючої системи) визначаються особливостями процесу 

надання соціальної послуги (керованої системи). Виділяють такі види 

соціальних послуг: соціально-побутові, соціально-медичні, соціально-

психологічні, соціально-педагогічні, соціально-економічні, соціально-

юридичні, інформаційні послуги, а також здійснення соціального патронажу, 

реабілітації та підтримки. Чим вужче спектр соціальних послуг, що 

надаються соціальним закладом, тим більше стандартно та стабільно 

управлінські завдання вирішуються в процесі управління соціальним 

закладом і навпаки. Суть соціального управління встановлює формування та 

функціонування цього класу управління як системи. 3агалом, система 

управління - це форма реалізації взаємодії та розвитку відносин управління, 
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що виражаються, насамперед, в законах та принципах управління, а також 

цілях, функціях, структурах, методах та процесі управління. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ 

ЗАКЛАДАМИ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Починаючи з другої 

половини XX століття, на думку О. Дубаса, динаміку суспільнополітичного 

життя людства значною мірою визначає інформаційний розвиток.[5,с.3 ] 

Один із основних аспектів використання інформаційних технологій – 

допомога у прийнятті управлінськіх рішень, але на даному етапі є проблема 

недостатнього наукового обгрунтування процесу інформатизації управління 

соціальними закладами, що впливає на ефективність управління. 

Аналіз досліджень і публікацій з цього питання. За минулі роки в 

Україні створено нормативно-правову базу інформатизації, прийняті Закони 

України „Про Національну програму інформатизації” [6] та „Про Основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”[7]. 

Національна програма інформатизації спрямована на розв'язання 

найважливіших загальносуспільних проблем, включаючи управління різними 

галузями, та створення умов для інтеграції України у світовий 

інформаційний простір відповідно до сучасних тенденцій інформаційної 

геополітики. Але в Україні проводиться невелика кількість наукових 

досліджень, які стосуються інформатизації управління саме соціальними 

закладами, набагато більше уваги приділяється інформатизації управління 

навчальними закладами. Так, ці питання підіймаються у роботах 

В. Гавловського, Ю. Канигіна, С. Кулицького, А. Міхнушева, Є. Хрикова., 

але питання інформатизації управління соціальним закладом як фактора 

підвищення ефективності надання соціальних послуг й управління 

досліджено недостатньо. Ефективність інформатизації соціального закладу 
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значною мірою залежить від наукового обґрунтування цього процесу. Якщо 

узагальнити різні погляди науковців на це питання, то можна зазначити, що 

більшість з них приділяють увагу такій функції, як підтримка управлінських 

рішень. Результати аналізу наукових праць підтверджують, що інформаційні 

технології дають можливість підвищити ефективність усіх складових 

процесу розробки та реалізації управлінського рішення: отримання 

необхідної інформації, розробка управлінського рішення, доведення 

управлінського рішення до виконавців, контроль за виконанням 

управлінського рішення. 

Мета статті – обгрунтувати шляхи оптимізації впровадження 

інформатизації в управління соціальними закладами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль інформатизації в 

управлінні важко переоцінити. Вона допомагає автоматизувати процеси 

управлінської діяльності шляхом впровадження комп’ютерних 

інформаційних технологій на всіх рівнях – від підготовки й ухвалення 

управлінських рішень та оперативного управління до контролю за станом 

виконавчої дисципліни. Стає можливим швидко опрацьовувати, передавати і 

зберігати великі обсяги інформації, поліпшуючи тим самим якість 

управління соціальними системами, а головне – раціональніше 

використовувати час, вивільняти службовців від рутинних операцій, 

водночас надаючи їм можливість виконувати творчу роботу. В. Годін та ін. 

до завдань інформаційного забезпечення управлінської діяльності відносять: 

задовільнення інформаційних потреб органів управління, надання їм 

інформації у вигляді документів; формування, розміщення, наповнення, 

підтримку, актуалізацію і використання інформаційних ресусів організації; 

створення і розвиток систем обробки і передавання інформації; розвиток 

системи інформаційного забезпечення [3]. З точки зору теорії управління 

соціальними системами як науки інформація – це результат аналітико-

синтетичної обробки даних (відомостей) щодо об’єкта управління, що 

підтримує його існування. Така обробка здійснюється переважно свідомо, 

саме тому продуктивність праці керівників залежить від своєчасного 

отримання та опрацювання потрібної інформації. Для ефективного 

управління потрібно додержуватися наступних вимог до інформаційного 

забезпечення: мінімальність та достатність інформації, її вірогідність. 

Інформатизація управління соціальними закладами включає: 

- створення умов (організовування) ефективності здійснення 

управлінської діяльності на всіх її рівнях: від окремої посадової особи до 

вищих органів державної влади. Цю функцію в теорії і практиці управління 
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соціальними системами ще називають інформаційно-аналітичним 

забезпеченням; 

- створення апаратних та програмних засобів, телекомунікаційних 

систем, які забезпечують формування інформаційних ресурсів і доступ до 

них, а також зберігання, переробку, перетворення та передачу інформації; 

- розробку і реалізацію організаційно-методологичних основ і програм 

послідовного, цілеспрямованого та ефективного впровадження 

інформаційних технологій у систему управління закладом. 

Є. Хриков пропонує класифікувати та визначати завдання 

інформатизації навчального закладу за допомогою концепції управління, яка 

системно охоплює це явище – концепції створення умов[8]. На нашу думку, 

можна застосувати принципи цієї концепції і до інформатизації управління 

соціальним закладом. 

Так, концепція створення умов передбачає розподіл завдань з 

вирішення управліннських проблем на декілька груп. Наприклад, для 

сприяння створенню виробничих умов діяльності соціального закладу, база 

даних повинна містити інформацію щодо мети, змісту, технологій та 

результатів його роботи. Прогностичні умови забезпечуються наявністю 

законодавчих актів, характеризуючих завдання та напрямки роботи 

соціального закладу, планів роботи та звітної документації. Під правовими 

умовами мають на увазі наявність законодавчих актів та нормативних 

документів, ліцензій та акредитаційних сертифікатів на надання певних видів 

послуг. Створення організаційних умов передбачає наявність інформації про 

структуру та функції управлінської системи та колегіальних органів, 

розподіл обов’язків, положення, пам’яткі, інструкції, графіки робіт, облік 

входної та вихідної документації, про управління якістю соціальних послуг 

та список клієнтів.Інформаційне сприяння створенню кадрових умов 

зумовлює необхідність володіння  інформацією про штатний розклад та 

посадові обов'язкі працівників, анкетні дані на кожного працівника, графіки 

атестації працівників. Матеріально-фінансові умови – наявність інформації 

про управління майном соціального закладу, про його фінансову діяльність, 

тарифікацію та облік робочого часу. 

На наш погляд, доцільно стан інформатизації управління соціальним 

закладом розглядати з позиції критеріїв, запропонованих Є. Хриковим, а 

саме: кількість персональних комп'ютерів та переферійних пристроїв; 

кількість наявних робочих місць, що базуються на роботі з інформацією; 

наявність локальних компьютерних мереж; доступ до інтернету та його 

швидкість; кількість співробітників, що мають навички користувача ПК; 
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відповідність апаратної та програмної бази інформаційної системи сучасним 

вимогам [8].  

Інформаційні технології впливають не тільки на модернизацію форм 

організації управління, але й на умови досягнення кращих результатів в 

області якості надання послуг. IT-технології представляють нову технологію 

організації професійної діяльності. Ефективний інформаційний взаємозв’язок 

в процесі управління соціальним закладом є одним з провідних факторов 

підвищення ефективності управління.  

Основою процеса інформатизації управління діяльністю соціального 

закладу є створення автоматизованої інформаційної системи управління з 

єдиною інформаційною базою даних, яка організує інформаційні потоки. Для 

створення єдиного інформаційного простору і взаємодії соціальних закладів 

із Міністерством соціальної політики необхідна уніфікація автоматизованих 

інформаційних систем закладів з перспективою їх об’єднання у отраслеву 

інформаційну систему. Автоматизована інформаційна система управління 

діяльністю соціальним закладом повинна мати інформаційно-аналітичний 

характер, забезпечувати інформаційну підтримку прийняття рішень з усіх 

напрямків діяльності закладу, базуватися на принципах комплексності, 

відкритості, безпеки, надійності та зниження вартісті експлуатації. Основні 

функції автоматизованої інформаційно-аналітичної системи управління 

діяльністю: підтримка прийняття управлінських рішень, управліня  

інформацією процесу надання соціальних послуг та інформацією про 

клієнтів та співробітників, управліня внутрішнім документобігом. 

Головні умови успішої інформатизації системи управління діяльності 

соціального закладу: 

– достатнє матеріально-технічне забезпечення; 

– відповідне програмне забезпечення; 

– наявність компетентних спеціалістів у сфері інформаційно-

комунікативних технологій; 

– комп’ютерна грамотність та інформаційна культура колективу 

закладу. 

Негативний вплив на процес інформатизації надають психологічні та 

соціокультурні фактори: низький рівень інформаційної культури, 

нерозробленність методик впровадження інформаційних технологій в 

управліня та інші. 

В процесі інтеграції автоматизованої інформаційної системи до 

управління закладом необхідно приділяти більше уваги підготовці 

персоналу, є необхідність подолання небажання та невміння колективу 

працювати у нових умовах, потрібно відмовитися від неефективних методів 
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роботи. Саме тому пріоритетним завданням на етапі впровадження 

інформаційно-аналітичної системи управління є формування інформаційної 

культури персоналу. 

Висновки. Враховуючи вище викладений матеріал, можна зробити 

наступні висновки: інформатизація соціального закладу передбачає, по-

перше, визначення сутності управління соціальним закладом; по-друге, 

створення бази даних для інформаційного супроводу управлінської 

діяльності керівника, по-третє, формування інформаційної культури 

персоналу. Зміст інформації має відповідати змісту управлінських функцій і 

сприяти забезпеченню наукової основи для прийняття управлінських рішень. 

Для якісного процесу управління соціальним закладом потребують 

подальшої розробки наступні питання: удосконалення матеріально- 

технічного забезпечення закладу, бази даних; створення програмного 

забезпечення для вирішення управлінських задач. Застосування в управлінні 

соціальним закладом інформаційних комп’ютерних технологій дасть 

можливість: підвищити ефективність процесу надання соціальних послуг; 

зменшити час на виконання поточної роботи; оперативного доступу до 

інформації стосовно діяльності соціального закладу. 
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Команда О. Є. Інформатизація управління соціальними закладами. 

У статті розкрито сутність і значення управлінської інформації для 

соціального закладу та її місце в управлінському процесі, розглядаються 

основні завдання інформатизації управління соціальним закладом, 

визначаються фактори, що впливають на цей процес та шляхи інформатизації 

управління соціальними закладами. 

Ключові слова: інформатизація, інформаційна система, управлінська 

інформація 

 

Команда О. Е. Информатизация управления социальными 

учреждениями. 

В статье раскрыты суть и значение управленческой информации для 

социального учреждения и её место в процессе управления, рассматриваются 

основные задачи информатизации управления социальным учреждением, 

определяются факторы, влияющие на этот процесс и пути информатизации 

управления социальными учрежденими. 

Ключевые слова: информатизация, информационная система, 

управленческая информация 

 

Komanda O. Y. Informatization of Management of Social Institutions. 

The matter and importance of management information for social 

institutions, its role in management are expanded in the article, the main objectives 

of social institutions’ management are considered, the factors which influenced the 

process and ways in informatization of social institutions’ management are 

defined. 

Keywords: informatization, information system, management information 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, 

ФУНКЦІЇ 

 

 Принципово важливим та рушійним елементом стратегічного розвитку 

університету є його стратегія. І. Ансофф стверджує, що в організаціях, що не 

мають чітко сформульованої стратегії функціонування, розвиток має 

еволюційний характер, тоді як в організаціях, керованих відповідно до 
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стратегічного плану, такий розвиток проходить революційно; успіх 

супроводить тим організаціям, чиї стратегії націлені на активне використання 

їх внутрішнього потенціалу для зміни зовнішнього оточення, а не просто 

пристосування до нього [1]. Згідно з Є. Мироненком, стратегія – це не тільки 

формальна програма, а обличчя організації, у нашому випадку вважаємо 

стратегію розвитку університету обличчям навчального закладу [9, с.9]. 

Стратегія виконує специфічні надзвичайно важливі функції: 

 показує, у якому напрямі може розвиватися освітня організація; 

 передбачає необхідні зміни; 

 дає відповіді на питання: Яку освітню організацію хочуть 

створити люди, котрі в ній працюють? Якою освітня організація має бути, 

щоб задовольняти очікування та потреби зовнішнього середовища? Що 

чекає освітню організацію у майбутньому? [3, с.54]. 

 Мета статті полягає у визначенні сутності, значення та функції стратегії 

розвитку університету. 

Безперечно, стратегія розвитку університету певним чином 

характеризує вищий навчальний заклад, а саме його особливості руху в 

майбутньому. У науковому доробку з менеджменту та менеджменту в освіті 

зокрема, досить широко представлено тлумачення стратегії, а також наведено 

різні підходи до визначення її змісту (О. Ковтун, С. Натрошвілі, В. Пастухова 

та ін.). Так, стратегію як план певних дій (програма дій), спрямованих на 

досягнення цілей, визначають М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, 

В. Стрікленд, А. Томпсон, Р. Фатхуддінов, З. Шершньова, Є. Кайлюк, 

О. Таран, Г. Мінцберг, В. Нємцов. Наприклад, З. Шершньова надає таке 

формулювання: «Стратегія – це специфічний управлінський план дій, 

спрямованих на досягнення встановлених цілей. Вона визначає, як 

організація функціонуватиме та розвиватиметься зараз та в перспективі, а 

також яких підприємницьких, конкурентних і функціональних заходів і дій 

буде вжито для того, щоб організація досягла бажаного стану [23, с.33]. У 

свою чергу Є. Кайлюк стверджує: «Стратегія – це довгострокова програма 

діяльності організації, яка постійно піддається контролю, оцінюється та 

коригується в процесі її реалізації» [6, с.13]. На думку А. Діброви, стратегія – 

генеральна програма дій, що виявляє пріоритети проблем і ресурси для 

досягнення мети  [4, с.7]. Зокрема, Р. Фатхутдінов наголошує, що стратегія – 

це програма, план, генеральний курс суб’єкта управління з досягнення ним 

стратегічних цілей у будь-якій галузі діяльності [22]. На думку О. Таран, 

стратегія являє собою всебічний комплексний план, призначений для того, 

щоб забезпечити досягнення місії організації та її цілей. Тобто стратегією в 

загальному вигляді можна схарактеризувати як обраний напрям, шлях 
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подальшого поводження до досягнення цілей, що стоять перед нею [22, с.20]. 

У матеріалах Вікіпедії подається таке визначення: «Стратегія – (дав.-гр. 

στρατηγία, мистецтво полководця) – загальний, не деталізований план певної 

діяльності, який охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної цілі 

[19]. 

М. Рогоза та К. Вергал зазначають, що розробка стратегії включає в 

себе процес аналізу та визначення стратегічних орієнтирів на ринку, які 

коригуються і знаходять своє відображення у формі різних стратегічних 

програм та проектів» [16, с.35]. 

Деякі науковці трактують стратегію як визначення перспектив 

розвитку організації. Так, С. Салига зазначає, що стратегія – це визначення 

перспектив організації в довгостроковому періоді з урахуванням аналізу її 

потенціалу на основі прогнозування змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища для забезпечення досягнення її місії та цілей. Вона 

характеризується направленістю і набором правил та тісно взаємопов’язана з 

тактикою [17, с.70]. Н. Дребот вважає, що стратегія – це усвідомлений процес 

визначення перспектив розвитку суб’єктів господарювання відповідно до їх 

місії та визначених цілей. Отже, розроблення стратегії завжди пов’язане з 

перспективами розвитку суб’єктів господарювання, визначення стратегічних 

цілей та завдань, обґрунтування необхідних ресурсів для їх досягнення [5, 

с.9]. В. Оберемчук підкреслює, що стратегія – це визначення перспективних 

орієнтирів діяльності підприємства на основі оцінювання його потенційних 

можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього середовища» [11, с.13]. 

Також зустрічається тлумачення стратегії як набір правил та рішень, 

так, наприклад, І. Писаревський визначає стратегію «як динамічну систему 

управлінських рішень, спрямовану на досягнення пріоритетних цілей у 

довгостроковій перспективі й здатну оперативно реагувати на зміни 

зовнішніх і внутрішніх чинників, що формують політику, яка діє [20, с.16]. 

На думку І. Ансоффа, стратегія – один з кількох наборів правил ухвалення 

рішення щодо поведінки організації [1, с.159]. 

В останніх дослідженнях здебільшого переважає погляд на стратегію 

як сукупність дій, спрямованих на підвищення конкурентних переваг 

організації (В. Пастухова, Н. Касьянова та ін.). Отже, В. Пастухова зазначає, 

що «класичним визначенням стратегії сучасності є її розуміння як загального 

напряму дій, які визначають перспективний розвиток підприємства щодо 

досягнення конкурентних переваг та успіху діяльності» [13, с.23]. На думку 

Н. Касьянової: «стратегія – це інструмент формування довгострокового 

розвитку конкурентних переваг економічної системи (підприємства, регіону 

тощо) в умовах невизначеності на основі максимального використання 
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потенціалу системи, що дозволяє не лише пристосовуватися до змін 

зовнішнього середовища, а й змінювати це середовище» [7, с.40]. Зокрема, 

З. Галушка пропонує таке визначення: «Стратегія становить концепцію 

управління фірмою, спрямовану на зміцнення її позицій, задоволення потреб 

споживачів і досягнення намічених цілей [2, с.22]. Одним із найбільш 

популярних у сучасному менеджменті є узагальнення стратегій 

Г. Мінцбергом, яке містить п’ять понять стратегій: 

 стратегія як план – система послідовних дій; 

 стратегія як позиція – визначення становища організації в 

зовнішньому середовищі та стосовно своїх головних конкурентів; 

 стратегія як «влучний прийом, який спонукає конкурентів 

затратити час та кошти; 

 стратегія як принцип поведінки; 

 стратегія як перспектива [10]. 

Водночас варто зазначити, що в роботах, присвячених менеджменту в 

освіті, визначення стратегії дослідників також різняться. Так, Л. Пшенична 

зазначає: «Стратегія – це довгостроковий, якісно визначений напрям 

розвитку навчального закладу, який інтегрує місію, цілі, норми та дії з 

урахуванням внутрішніх переваг і недоліків організації [15, с.154]. На думку 

О. Мармази: «Стратегія управління – це діяльність, яка забезпечує 

досягнення цілей організації засобом збагачення її ресурсів, м’якого 

пристосування до соціуму, спрямування діяльності колективу та системної 

реалізації функцій управління [8, с.9]. Ми цілком погоджуємося з 

А. Прокопенко, який стверджує: «…стратегія відповідає на питання, яким 

способом, за допомогою яких дій вищий навчальний заклад зможе досягти 

своєї мети за умов, коли зовнішнє середовище постійно змінюється. З огляду 

на це розуміння стратегії виключає жорсткий детермінізм в управлінні 

розвитком ВНЗ, оскільки визначаючи напрям руху до бажаного кінцевого 

стану, стратегії передбачають надання свободи вибору суб’єктам освітнього 

процесу в умовах мінливої ситуації» [14, с.73]. На думку Т. Сорочан, у 

сучасному стратегічному менеджменті стратегія – це комплекс цілей, 

положень, програм, дій, рішень та способів розподілу ресурсів, який 

визначає, чим є організація, що й чому вона це робить [18]. Слушною є думка 

А. Павленка, який наголошує, що «…головне в стратегії університету, як і в 

бізнесі, – не виживати, а розвиватися, застосовувати конкурентні стратегії та 

нарощувати свою частку на глобальному ринку освітніх послуг» [12, с.8]. 

Відповідно до основних положень стратегічного управління, вищі 

навчальні заклади, які працюють у режимі розвитку, мають не лише одну 
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стратегію, а певну кількість, так званий стратегічний набір (стратегій). 

Зважаючи на наукові праці Л. Антошкіної, В.Амелькіна, А. Галушко, 

О. Мармази, С. Пічугіної, С. Ткачова, О. Ткаченко та ін., нами розуміється 

стратегічний набір як сукупність стратегій різного типу, розроблених 

керівництвом університету з урахуванням намірів щодо розвитку основної 

діяльності університету, його місця на ринку освітніх послуг, способом 

досягнення конкурентних переваг тощо. Більшість дослідників у галузі 

стратегічного управління наголошують, що крім стратегічного набору 

стратегій необхідна наявність альтернативних стратегій з метою 

забезпечення гарантій досягнення розвитку університету (стратегічні 

альтернативи). У свою чергу, під стратегічними альтернативами науковці 

(В. Білошапка, С. Гончарова, Н. Дребот, Л.Мороз, Б.Пшик, В.Загорій 

Л. Забродська, В. Загорулька, Є.Мироненко, С.Подреза В. Пастухова, 

Г. П’ятницька, О. Таран, О. Тищенко, В.Могилко, В.Онегіна, В.Догадина, 

О.Ященко, В.Голозубов, А. Шегда, В. Щелкунов, З. Шершньова, А.Череп, 

А. Сучков) розуміють комплекс стратегій, які характеризуються різними 

шляхами досягнення стратегічних цілей, різними витратами та результатами. 

Отже, визначимо ключове поняття нашого дослідження: стратегія 

розвитку університету – це узагальнена модель дій, яка сприяє переведенню 

університету на новий якісний рівень шляхом балансування зовнішнього і 

внутрішнього середовища університету, реалізації місії, досягнення 

стратегічних цілей та орієнтації на ключові фактори успіху. 

Таким чином, у ході аналізу наукової літератури здійснено розгляд 

основних тлумачень стратегії розвитку різних авторів. На підставі аналізу 

трактувань сутності стратегії розвитку виявлено її значення і функції. У 

контексті зазначено визначено ключове поняття стратегії розвитку 

університету. 
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Кравченко О.І. Стратегія розвитку університету: сутність, 

значення, функції. 

 У статті представлено аналіз тлумачень стратегії розвитку різних 

авторів, а також розглянуто різні підходи до визначення сутності стратегії . 

На підставі аналізу наукової літератури виявлено, що значення стратегії 

розвитку університету полягає у розробленні моделі майбутнього для вищого 

навчального закладу в довгостроковій перспективі. Функцією стратегії 

розвитку університету є переведення вищого навчального закладу на новий 

якісний рівень в освітньому середовищі, підвищення 

конкурентоспроможності, формування позитивного іміджу в уявленні 

громадськості. 

 Ключові слова: стратегія, стратегія розвитку університету, університет, 

управління, довгострокова перспектива. 

 

Кравченко А.И. Стратегия развития университета: сущность, 

значение, функции. 

В статье представлен анализ толкований стратегии развития различных 

авторов, а также рассмотрены различные подходы к определению сущности 

стратегии. На основании анализа научной литературы выявлено, что 

значение стратегии развития университета заключается в разработке модели 

будущего для высшего учебного заведения в долгосрочной перспективе. 

Функцией стратегии развития университета является перевод высшего 

учебного заведения на новый качественный уровень в образовательной 

среде, повышение конкурентоспособности, формирование положительного 

имиджа в представлении общественности. 

Ключевые слова: стратегия, стратегия развития университета, 

университет, управление, долгосрочная перспектива. 

 

Kravchenko O.I. University’s development strategy: essence, meaning, 

function. 

The article presents an analysis of the interpretation of the strategy of 

development of different authors, different approaches to the definition of the 

essence of the strategy. On the basis of the analysis of scientific literature, it was 

discovered that the significance of the University's development strategy is to 

develop a model of the future for a higher educational institution in the long run. 
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The function of the University's development strategy is the transfer of higher 

education to a new quality level in the educational environment, enhancement of 

competitiveness, the formation of a positive image in the presentation of the 

public. 

Key words: strategy, university development strategy, university, 

management, long-term perspective. 
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Місько Н. В. 

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ТЕЗАУРУСУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕОРІЇ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХХ ст. – ПОЧАТОК 

ХХІ ст.) 

 

Якість результатів дослідження проблеми розвитку наукового 

тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою останньої чверті XX ст. – 

початку XXI ст. буде залежати від застосованих засобів і методів 

пізнавальної діяльності, тобто від обраної методології дослідження.  

Проблема методології наукового дослідження широко представлена у 

роботах багатьох українських та зарубіжних вчених. Питання філософії, 

загальної методології та системного підходу вивчали А. Новиков, 

І. Пригожин, І. Стенгерс, Е. Юдін [9;10;14] та ін. Питання методології 

педагогічної науки активно розроблялись у роботах В. Журавльова, 

В. Загвязинського, В. Краєвського, М. Скаткіна [4;5;6;11] та ін. Наукові 

розвідки М. Богуславського, Б. Корнетова, О. Сухомлинської [2;8;12] 

присвячені обґрунтуванню методологічних підходів в історико-педагогічних 

дослідженнях. Новий погляд на методологію сучасного науково-

педагогічного дослідження представлений у роботах О. Адаменко, 

Л. Ваховського, В. Курила, Є. Хрикова [1;3;7;13] та інших. 

Однак, незважаючи на це, питання методології педагогічної науки 

залишається в сучасній науковій літературі досить складним, адже не існує 

конкретних алгоритмів дослідження певної педагогічної проблеми. 

Таким чином, основною метою даної статті, є обґрунтування 

методологічних засад дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу 

вітчизняної теорії управління освітою останньої чверті XX ст. – початку 
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XXI ст., зокрема, обґрунтування використання у дослідженні цієї проблеми 

методології системного підходу. 

Системний підхід - один із головних напрямків методології 

спеціального наукового пізнання та соціальної практики, мета і завдання 

якого полягають у дослідженнях певних об’єктів як складних систем. 

Системний підхід сприяє формуванню відповідного адекватного 

формулювання суті досліджуваних проблем у конкретних науках і вибору 

ефективних шляхів їх вирішення. Методологічна специфіка системного 

підходу полягає в тому, що метою дослідження є вивчення закономірностей і 

механізмів утворення складного об’єкта з певних складових. При цьому 

особлива увага звертається на різноманіття внутрішніх і зовнішніх зв’язків 

системи, на процес (процедуру) об’єднання основних понять у єдину 

теоретичну картину, що дає змогу виявити сутність цілісності системи [14]. 

Розглядати науковий тезаурус вітчизняної теорії управління освітою 

останньої чверті XX ст. – початку XXI ст. як систему нам дає підстави те, що 

їй притаманні всі ознаки системних явищ, а саме: 

а) цілісність (принципова неможливість зведення системи до суми 

якостей або простої взаємодії елементів, що її складають, і виведення з 

останніх якостей цілого; залежність кожного елемента від його місця і 

функції в системі);  

б) структурність (можливість описання системи через встановлення її 

структури, тобто мережі зв'язків і відношень; обумовленість стану системи 

не стільки станом її окремих елементів, скільки якостями її структури);  

в) взаємозалежність системи і зовнішнього середовища (система 

формує і проявляє свої якості і свою цілісність у процесі взаємодії з 

середовищем); 

г) ієрархічність (кожний компонент системи в свою чергу може 

розглядатися як система); 

д) багатоваріантність опису системи (у зв’язку зі складністю системи 

її адекватне пізнання потребує побудови різних моделей, кожна з яких 

описує певний аспект системи) [1;14]. 

На нашу думку, використання системного підходу в дослідженні 

проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління 

освітою останньої чверті XX ст. – початку XXI ст. передбачає його розгляд у 

трьох основних аспектах: 

1) структурно-функціональному: 

 визначення номенклатури ключових і похідних від них понять; 
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 ієрархизацію понять за ступенем їх спільності, функціональної 

значущості (у відбитті основних ідей, концепцій, принципів та інших 

сутнісних компонентів теорії управління освітою); 

 їх внутрішньосистемні координаційні зв'язки (в аспектах 

співвіднесеності з певним управлінським рівнем, функціями); 

2) історико-педагогічному, що характеризує виникнення, поступове 

змістовне наповнення і в ряді випадків видозміна або відмирання (архівізації) 

понять, або заміну їх іншими, більш адекватними рівню розвитку 

управлінської та педагогічної науки і нової соціально-освітньої ситуації. У 

цьому аспекті слід розглядати: 

 етнокультурний генезис поняття (і похідних від нього) як 

відображення теорією реальної потреби управлінської та освітньої практики; 

 ступінь сучасності, архаїчності поняття; 

 загальноприйнятність поняття, його поширеність у професійному 

середовищі (як серед теоретиків управління освітою, так і серед практиків); 

 довготривалість поняття; 

3) прогностичному аспекті, виявлені тенденцій подальшого розвитку 

наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою останньої чверті 

XX ст. – початку XXI ст. 

У методології системного підходу поняття розглядаються як елементи 

більш-менш чітко оформленої (в науковій статті, книзі або свідомості 

керівника освітньої установи) системи понять, певного семантичного поля. 

Наявність багатьох параметрів характеристики понять, які використовуються 

у сфері управління освітою, передбачає і побудову багатомірного, на рівні 

системної моделі, понятійного апарату, в якому кожне поняття може бути 

розглянуте на основі ряду критеріїв. 

Отже, використання системного підходу вимагає від нас розгляду 

наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою останньої чверті 

XX ст. – початку XXI ст. як певної множини елементів, взаємозв’язок яких 

обумовлює її цілісні якості, розкриття цієї цілісності та механізмів, що її 

забезпечують, виявлення внутрішніх зв’язків і відносин в системі „науковий 

тезаурус вітчизняної теорії управління освітою” та її взаємозв’язків із 

зовнішнім середовищем і зведення їх до єдиної теоретичної картини. 

Подальші перспективі дослідження пов'язані з обґрунтуванням на цій 

основі критеріїв оцінки розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії 

управління освітою (остання чверть XX – початок XXI ст.). 
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наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання 

чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 

У статті обґрунтовано необхідність використання системного підходу 

у дослідженні проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії 

управління освітою останньої чверті XX ст. – початку XXI ст.  

Ключові слова: методологія, система, системний підхід. 

 

Мисько Н. В. Системный подход к исследованию проблемы 

развития научного тезауруса отечественной теории управления 

образованием (последняя четверть ХХ в. - начало XXI в.) 

В статье обоснована необходимость использования системного 

подхода при исследовании проблемы развития научного тезауруса 

отечественной теории управления образованием последней четверти XX в. - 

начала XXI в. 

Ключевые слова: методология, система, системный подход. 

 

Misko N. V. Systematic approach to study the problem of scientific 

thesaurus national education management theory (the last quarter of the 

twentieth century. - beginning of XXI century). 

The paper emphasizes the need for a systematic approach to study the 

problem of scientific thesaurus national education management theory last quarter 

of the XX century. - beginning of the XXI century. 

Keywords: methodology, system, system approach. 
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Нікішина Г. М. 

 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

ПІДХОДУ 

 

Тематика статті розробляється в контексті дисертаційного наукового 

дослідження розвитку фасилітативної компетентності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів в умовах підвищення кваліфікації. 



64 
 

Актуальність дослідження загалом і тематики статті зокрема 

обумовлюється процесами модернізації освітньої галузі і, як наслідок, 

необхідністю кардинальних змін в управлінні освітніми системами. У свою 

чергу, процеси реформування у сфері управління освітніми системами 

стають водночас і передумовою, і наслідком реформування підходів щодо 

організації розвитку професіоналізму керівників освітніми системами у 

професійній освіті. 

Сучасний український загальноосвітній навчальний заклад (далі ЗНЗ) 

завдяки модернізації освітньої галузі набуває ознак відкритої соціальної та 

педагогічної системи, що здійснює інноваційну освітню діяльність і який 

потребує професійного компетентного управління. Тож рівень професійної 

підготовки, управлінська компетентність, професіоналізм керівників ЗНЗ є 

вкрай важливими чинниками для здійснення ними управлінської діяльності. 

Метою статті ми визначили відстеження послідовності формування 

поняття «професіоналізм керівників ЗНЗ» в контексті компетентнісного 

підходу та визначення його як сукупності компетентностей. 

Розвиток професіоналізму керівників освітніх закладів регулюється 

чинним законодавством України в галузі освіти: Конституцією України, 

Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про загальну середню 

освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про 

інноваційну діяльність”, „Про місцеве самоврядування”, ґрунтується на 

засадах „Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті”, 

державної програми „Вчитель”, Концепції педагогічної освіти, наказами і 

розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр) 

тощо, і здійснюється закладами післядипломної педагогічної освіти. 

Проблема розвитку професіоналізму керівних кадрів освіти та 

підготовки їх до управлінської діяльності висвітлюється у наукових 

дослідженнях Л. Даниленко, Г. Єльникової, Л. Карамушки, Н. Клокар, 

В. Маслова, В. Олійника, Т. Сорочан, Г. Тимошко, К. Ушакова та інших. 

Важливим для нашого дослідження є висновок українського науковця 

Т. Сорочан про те, що цілісна система розвитку професіоналізму керівників 

освітніх закладів на сучасному етапі її функціонування знаходиться в процесі 

активного дослідження, наукового обґрунтування та практичної апробації [8].  

Ми погоджуємося з думкою сучасних дослідників, які вважають, що 

лише знання та уміння не є запорукою ефективного здійснення професійної 

діяльності у бідь-якій практичній галузі. Важливою вчені вважають готовність 

людини оперативно реагувати та зміни потреб соціуму чи потреб організації, 

усвідомлювати необхідність опанування новими професійними якостями у 
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відповідності до потреб ринку праці, управляти інформацією, активно діяти, 

швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. З метою аналізу і 

узагальнення цих нових якостей особистості у сучасних дослідженнях 

діяльності людини введено поняття «компетентність» та «компетентнісний 

підхід». Це положення актуалізує значення компетентнісного підходу у 

нашому дослідженні. 

Зазначимо, що у сучасному науковому просторі до цього часу не 

знайдено консенсусу щодо визначення та змісту поняття компетентність і 

сутності компетентнісного підходу як системного явща в освіті, так і як 

способу організації навчання на будь-якому освітньому рівні. Утім, науковий 

доробок сучасних учених дає можливість визначити певні орієнтири, на які ми 

спиратимемося у подальшому дослідженні проблеми розвитку 

професіоналізму керівників ЗНЗ на засадах компетентнісного підходу. 

У роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі розробки 

проблеми компетентності розглядають її як: 

 характеристику особистості – здатності, якості, властивості 

(Г. Вершловський, Ю. Кулюткін, А. Новиков, О. Петров, В. Сластьонін, 

Ю. Татур, Е. Шорт);  

 процедуру розв’язання конкретної ситуації (І. Єрмаков, Г. Несен, 

Л. Сохань);  

 якості педагога, що необхідні для ефективної професійної діяльності 

(В. Баркасі, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мітіна, В. Нестеренко та ін.) 

тощо.  

Сутність компетентнісного підходу О. Пометун розкриває через 

спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових, 

загальногалузевих та предметних компетентностей [6]. Тотожною є 

спрямованість висновків, зроблених Г. Селевко та О. Новіковим, які вважають, 

що компетентнісний підхід змінює домінуючу освітню парадигму з 

перважаючої транляції знань на ствотрення умов для оволодіння комплексом 

компетенцій, які визначають потенціал, здатність людини до виживання і 

самореалізації у сучасному соціумі; спрямовує освіту на формування у тих, хто 

навчаються здібностей вирішувати важливі практичні завдання і виховання 

особистості в цілому [7, 5]. 

Украй важливим для нашого дослідження є висновки, зроблені 

Е. Зеєром. Російський вчений у своїх дослідженнях розробляє проблему 

цілісного та безперевного процесу розвитку особистості у професіонально-

освітньому просторі в єдності його психологічних та педагогічних складових. 

Науковець зі співавторами зазначає, що особливість компетентнісного підходу 

полягає в приорітетній орієнтації на цілі – вектори освіти: вміння навчатися, 
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самовизначення, самоактуалізацію, соціалізацію та розвиток індивідуальності 

[1]. 

А. Хуторський зазначає, що впровадження компетентнісного підходу в 

нормативну та практичну складову освіти дозволяє вирішити типову проблему 

традиційного навчання: людина, яка навчається, може добре оволодіти 

теоритичними знаннями, але відчувати значні труднощі в діяльності, яка 

вимагає використання ціх знань для практичного рішення конкретних 

життєвих завданнь та проблемних ситуацій [11]. 

Більшисть сучасних вчених наголошують, що компетентісний підхід не 

протиставляється і не виключає з освітньої практики традиційний знаннєвий, а 

доповнює його особистісним та практикозорієнтованим спрямуванням, 

водночас надаючи більшої змістовності та конкретності знаннєвому 

компоненту в освіті (Е. Зеєр, В. Баркасі, І. Драч, Н. Кузьміна, А. Маркова, 

Л. Мітіна, В. Нестеренко, В. Сластьонін, М. Холодна, А. Хуторський та ін.). 

Прикладом цьому є міркування М. Холодної, яка, досліджуючи проблематику 

здібностей та психології інтелекту наголошує на важливості знань у структурі 

компетентності та вважає, що компетентну людину відрізняють знання 

особливого типу організації [10]. 

Розробляючи проблематику компетентнісного підходу в освіті, вчені 

вводять поняття компетентності у теорію професійної діяльності, надаючи їй 

ознак компетентної. 

Ми поділяємо думку вчених щодо важливості визначення 

співвідношення категорій „компетентність” та „професіоналізм”, оскількі 

діяльність керівників ЗНЗ є діяльністю професійною, тобто вимагає володіння 

певним рівнем професіоналізму, який вчені розуміють як сукупність 

компетентностей. Так, А. Маркова вважає поняття професіоналізм більш 

широким, ніж поняття компетентність, пояснюючи це тим, що людина може 

бути професіоналом в цілому в своїй галузі, але не бути компетентною у 

вирішенні всіх професійних завдань. На відміну від компетентності, 

професіоналізм – це загальна характеристика вимог професії до людини [3].  

Професійна компетентність керівника, або управлінська компетентність 

у сучасній науці розглядається як сукупність особистих можливостей 

посадової особи, її кваліфікаційні знання, досвід, ціннісні орієнтації, що дають 

змогу брати участь у виробленні певного кола рішень або самостійно 

вирішувати певні питання завдяки наявності відповідних знань і навичок. Ми 

поділяємо думку дослідників, що професійна компетентність керівників ЗНЗ 

може розглядатися як єдність психологічної, теоретичної та практичної 

готовності до управлінської діяльності відповідно до конкретних вимог і 

завдань. 
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Проблему визначення рівня професійної компетентності керівників 

системи загальної середньої освіти, його співвідношення з рівнем професійної 

кваліфікації та вдосконалення професіоналізму досліджували вітчизняні та 

зарубіжні вчені в різні періоди функціонування системи освіти: М. Бертадська, 

В. Бондар, Л. Даниленко, Л. Денисович, Г. Єльникова, І. Жерносек, 

Л. Калініна, Л. Карамушка, О. Карпенко, В. Кричевський, О. Лук'яненко, 

О. Мармаза, В. Маслов, Т. Сорочан, Є. Тонконога та ін.. 

Важливими для нашого дослідженя є висновки В. Маслова щодо 

компетентнісного підходу у професійній діяльності. Учений визначає його як 

наукову концепцію, яка має бути покладена в основу для визначеня мети, 

змісту, методів та організації навчання, діагностики рівнів готовності і 

відповідності особистості до до ефективної діяльності на відповідній посаді 

або у конкретній професійно-фаховій сфері [4]. 

Учені зазначають, що формування професійної компетентності фахівців, 

у тому загалі і керівників ЗНЗ також, відбувається саме у системі 

післядипломної освіти, у чітко визначений термін і в спеціально 

організованому освітньому процесі, під час перебування в якому слухачі 

опановують нові професійно значущи знання, уміння та навички, відбувається 

трансформуваня ціннісних та світоглядних позицій професіонала-фахівця, а 

розиток професіоналізму відбувається під час здійснення професійної 

управлінської діяльності під впливом багатьох внутрішноьоособистісних та 

зовнішніх чинників.  

Російський науковець Б. Гершунський обстоює думку, що професійна 

компетентність є результатом розвитку особистості. Професійна 

компетентність, зазначає вчений, як динамічна категорія є результатом 

цілеспрямованого впливу післядипломної педагогічної освіти, самоосвіти й 

розвитку педагогічного професіоналізму на рівні саморозвитку. Вона 

визначається рівнем власної професійної освіти, досвідом та індивідуальними 

здатностями людини, її прагненням до неперервної самоосвіти, 

самовдосконалення, творчим ставленням до справи [2].  

Спираючись на висновки сучасних науковців, визначимо базове поняття 

нашого дослідження „професіоналізм керівників ЗНЗ”, беручи за основу 

визначення, зроблене Т. Сорочан. 

Професіоналізм керівників ЗНЗ – це сукупність компетентностей, які 

формуються у післядипломній педагогічній освіті й дозволяють керівникові 

професійно здійснювати управлінську діяльність у сучасних соціально-

економічних умовах з урахуванням особливостей об’єкта управління, 

пов’язаних із вирішенням управлінських завдань [9]. 
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 Сутність професіоналізму керівників ЗНЗ виявляється у таких 

компетентностях: 

 функціональна компетентність, яка полягає у відтворенні управлінського 

циклу та володінні вміннями здійснювати управлінські функції; 

 соціально-педагогічна компетентність яка полягає в управлінні 

загальноосвітнім навчальним закладом як соціальною і педагогічною 

системою; 

 соціально-економічна компетентність яка полягає в управлінні 

загальноосвітнім навчальним закладом в умовах ринкових відносин, 

оволодіння менеджментом та маркетингом в освіті; 

 інноваційна компетентність яка полягає у спрямованості на розвиток 

педагогічної системи загальноосвітнім навчальним закладом шляхом 

упровадження інновацій; 

 фасилітативна компетентність, яка полягає у розробці та впровадженні 

такої управлінської практики, яка спрямовує педагогічний колектив 

загальноосвітнього навчального закладу на створення оригінальної 

освітньої практики. 

Дослідівши деякі аспекти формування поняття „професіоналізм 

керівників ЗНЗ” в контексті компетентнісного підходу, як висновок можна 

зазначити, що у сучасному науковому просторі теоретичні основи проблеми 

розроблені досить грунтовно, визначено співвідношення понять 

„компетентність” та „професіоналізм”, зміст поняття „професіоналізм 

керівників ЗНЗ” та його сутність. Протягом вивчення наукового доробку з 

заданої проблематики ми дійшли висновку, що подальшого опрацювання 

потребують наступні аспекти: структура фасилітативної компетентності в 

рамках професіоналізму керівників ЗНЗ та її змістовне наповнення, і, як 

результат, розробка інструментарію визначення рівня сформованості 

фасилітативної компетентності у керівників ЗНЗ, дослідження сучасних 

поглядів та практичного доробку розвитку професіоналізму керівників ЗНЗ в 

системі підвищення кваліфікації. У поточній діяльності заплановано 

дослідження визначеного кола питань. 
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Нікішина Г. М. Професіоналізм керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів в контексті компетентнісного підходу. 

В статті актуалізовано проблему професіоналізму керівних кадрів в 

освіті, потребу сучасної школи в професійних, досвічених, мобільних, 

компетентних керівниках. Наведено погляди сучасних науковців щодо 

понять компетентності та компетентнісного підходу в освіті. Відстежено 

послідовність формування поняття та розкрито сутність професіоналізму 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів як сукупності 

компетентностей. 

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, 

професіоналізм, професіональна компетентність. 

 

Никишина А. М. Профессионализм руководителей 

общеобразовательных учебных заведений в контексте 

компетентностного подхода. 

В статье актуализировано проблему профессионализма руководящих 

кадров в образовании, потребность современной школы в 
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профессиональных, опытных, мобильных, компетентных руководителях. 

Приведены взгляды современных ученых относительно понятий 

компетентности и компетентностного подхода. Прослежено 

последовательность формирования понятия и раскрыто сущность 

профессионализма руководителей общеобразовательных учебных заведений 

как совокупности компетентностей. 

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, 

профессионализм, профессиональная компетентность. 

 

Nikishyna G. M. Рrofessionalism of heads of general educational 

institutions in the context of competence approach. 

In the article the author actualized the problem of professionalism of 

management personnel in education and the need of modern school for 

professional, experienced, mobile, competent leaders. The opinions of modern 

scientists about the concepts of competence and competence approach in education 

are given in the article. The author tracked the sequence of formation of concepts 

and revealed the essence of professionalism of heads of general educational 

institutions as a complex of competencies. 

Keywords: competence, competence approach, professionalism, 

professional competence. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Одним з найважливіших напрямків вдосконалення державного 

управління є впровадження в управлінську практику соціально-

психологічних техногій, оскільки сьогодні конфлікти охоплюють всі сфери 

суспільно-політичного життя людей і є закономірним явищем особистісного 

та соціального розвитку.  

Мета статті: розкрити особливості використання інноваційних 

управлінських технологій в системі державного управління. 
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Управлінські технології є одним із проявів соціальних технологій, що 

безпосередньо відобржає управлінські процеси, а також є поєднанням 

наукового знання, управлінських потреб та інтересів суспільства. 

Дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників 

присвяченні проблемі впровадження інноваційних технологій у практику 

державного управління таких, як А. Анохіна, В. Бакуменка, М. Гончарової, 

Ю. Кальниша, М. Лахижі, В. Патрушева та інших.  

Зміст управлінських технологій полягає в обов’язковому масовому 

використанні в управлінської діяльності. Залежно від специфіки органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування розрізняють такі види 

управлінських технологій як діагностування, прогнозування, проектування, 

реформування, інформаційні, впроваджувальні, навчальні, інноваційні.  

Завдяки використанню управлінських технологій відповідно до мети 

використання, можна вирішити наступні завдання: аналіз та оцінка стану 

керованого об’єкта; прогнозування результатів діяльності; вироблення 

крітеріїв оцінювання, які характеризують відповідні процеси та їх 

систематизація, що сприяє відображенню реальної картини; реформування 

організації; підготовка та прийняття управлінських рішень. 

За спрямованістю впливу управлінські технлогії розглядаються 

залежно від джерела керівного впливу та за об'єктом управління. Відповідно 

розрізняють три групи методів:·орієнтовані на загальнодержавний 

рівень;·орієнтовані на галузевий, регіональний рівень, рівень підприємства, 

організації, установи. 

Інноваційні соціальні технології направлені на створення і 

матеріалізацію нововведень у суспільстві, на реалізацію та якісну зміну в 

різних сферах соціального життя, використання матеріальних і інших 

ресурсів у суспільстві. 

Існують такі інноваційні технології, які можна використовувати для 

ефективності державного управління як: краудсорсинг, краудфандинг, 

форсайт-технології. 

Розглянемо таку інноваційну соціальну технологію як краудсорсинг. 

Сьогодні під краудсорсингом (crowdsourcing, crowd – “натовп” і sourcing – 

“використання ресурсів”) розуміється передача певних виробничих функцій 

невизначеному колу осіб на підставі прилюдної оферти без укладення 

трудового договору [4]. Органи влади й управління повинні будуть залучати 

доступну їм аудиторію (громаду) – споживачів державних (муніципальних) 

владних послуг (населення, бізнес і ін.) – до розв’язання пріоритетних 

проблем соціально-економічного розвитку регіону. Громада за допомогою 

Інтернету “отримує завдання” (наприклад обговорення проекту якої-небудь 
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програми, законодавчого акта, будівництва соціально значимого 

інфраструктурного об’єкта, розв’язання екологічної проблеми, розробка 

туристичного маршруту, розробка бренду регіону) і витрачає на його 

виконання свій вільний час, працюючи безкоштовно [2] 

Принциповою особливістю технології є саме співучасть зацікавлених 

споживачів державних владних послуг в управлінні територією, що 

передбачає участь в ухваленні рішень, визначенні цілей, розв’язанні проблем 

(політичних, соціальних, економічних, технологічних і ін.). 

Краудсорсинг – технологія віртуальної (за допомогою Інтернету) 

соціальної взаємодії органів державного та муніципального управління і 

споживачів державних (муніципальних) владних послуг (бізнес, населення, 

окремо взята особа і ін.), орієнтована на задоволення потреб останніх за 

рахунок надання їм права брати участь у процесі ухвалення державно-

управлінських рішень (розробці, прийнятті, реалізації), що стосуються їх 

життєдіяльності [2]. 

Форсайт-технології. Форсайт – сукупність методів, засобів і прийомів 

прогнозування соціально-економічного і інноваційного розвитку 

господарсько- економічних суб’єктів (держави, галузі, регіону, підприємства, 

домогосподарства), направлених на формування стратегічного бачення 

майбутнього і дії на нього шляхом виявлення подій і участі в процесах, 

здатних мати культурний, політичний, економічний і соціальний вплив на 

економіку та суспільство в довгостроковій перспективі [1, с. 89; 6, с. 189–

190]. 

До особливостей форсайту відноситься те, що це система методів 

експертної оцінки розвитку в довгостроковій перспективі. Завдяки чому 

можливо зробити аналіз явищ, що передбачає контроль і управління; виявити 

тактичні і стратегічні конкурентні переваги. Також можливо розробити дії, 

що дають змогу досягти мети та  систематизувати процес взаємодії і 

встановлення зв’язків між усіма зацікавле- ними сторонами, що сприяє 

досягненню узгодженості в суспільстві на базі планомірного діалогу між 

політиками, фахівцями, бізнесменами та зацыкавленими особами [1, с. 89]. 

Отже, використання інноваційних управлінських технологій в системі 

державного управління позначиться на: ефективності взаємодії з 

громадянами і підприємствами; ефективності внутрішньої роботи кожної 

установи окремо; ефективності взаємодії органів влади між собою. 
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технологій в системі державного управління 

Процеси модернізації системи державного управління в Україні, що 

особливо активізувалися останнім часом вже сьогодні потребують 

використання інноваційних технологій, здатних покращити ефективність 

системи державного управління. 
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технології 
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технологий в системе государственного управления. 

Процеси модернизации системы государственного управления в 

Украине, которые особенно активизировались в последнее время уже сейчас 

нуждаются в использовании инновационных технологий, способных 

улучшить ефективность системы государственного управления. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 

ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

В умовах нашого життя мoжнa oxapaктepизувaти мeнeджмeнт як 

cклaднe явищe, що є присутнім нa вcix cтopoнax життя cуcпiльcтвa. Зараз 

іcнуює багато тeopiй з opгaнiзaцiї i упpaвлiння, aлe, жoдну з ниx нe мoжна 

poзглядaти як унiвepcaльну. Пpoтe майже у всіх пiдxoдiв icнує єдинa 

oб’єднуючa iдeя, яка зазначає, щo в цeнтpi вcix cучacниx кoнцeпцiй cтoїть 

людинa [3]. 

Розповсюдження кoнцeпцiї упpaвлiння людcькими pecуpcaми 

пepeтвopилocя нa нaйвaжливiшу тeндeнцiю, що пepeбувaє у тісному 

взaємoзв'язку i взaємoдiї з тaкими тeндeнцiями мeнeджмeнту, як 

глoбaлiзaцiєю економіки [1]; пepexoдoм вiд тpaдицiйниx пpинципiв 

упpaвлiння ("cтaбiльнicть, eкoнoмiчнicть, кoнтpoль") дo нoвиx – 

„пapтнepcтвo, гумaнiзaцiя, eкoлoгiчнicть”; пoшиpeнням пiдпpиємницькoгo 

упpaвлiння. 

Відношення дo людcькиx pecуpciв зa ocтaннi 20-30 poків змiнилocя. 

Службовці та працівники бiльшe нe бaжaють бути пpидaткoм мexaнiзму, чи 

то упpaвлiнcького, чи то виpoбничого. Гумaнicтичний пiдxід дoзвoлив 

пiдтpимувaти i пiдвищувaти peзультaтивнicть дiяльнocтi opгaнiзaцiї чи 

підприємства. У зв’язку з цим, poль кepiвникa нeзaлeжнo вiд тoгo, дo якoгo 

piвня упpaвлiння вiн нaлeжить зpocтaє. Кepiвник має opiєнтувaти pecуpcи 

opгaнiзaцiї нa iннoвaцiйнi зaxoди, вiн пoвинeн oптимaльним чинoм 

пoв'язувaти знaння i здiбнocтi cвoїx пiдлeглиx в cвoїй кaдpoвiй пoлiтицi, 

влacний cтиль i культуpу взaємocтocункiв в кoлeктивi з дoвгocтpoкoвoю 

мeтoю poзвитку opгaнiзaцiї. 

У CШA за останні роки poзpoбляютьcя такі нaпpямки з питaнь 

упpaвлiння кадрами, як: пiдxiд дo упpaвлiння пepcoнaлoм, зaлeжний вiд 

випaдкoвиx чинникiв змiни нaукoвo-тexнiчниx кoнцeпцiй i пoпиту нa ринку 

пpoдукцiї; нoвi нaпpямки пo упpaвлiнню пepcoнaлoм в тpaнcнaцioнaльниx 

кopпopaцiяx i дiяльнicть пepcoнaлу, зaйнятoгo poбoтoю з кaдpaми пo вiдбopу, 

пiдгoтoвцi, пiдвищeнню квaлiфiкaцiї i вдocкoнaлeнню oплaти пpaцi [2]. 

Схожі тeндeнцiї мoжнa побачити i в poбoтi євpoпeйcькиx кoмпaнiй. 
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Одним з ocнoвниx кoмпoнeнтiв eфeктивнoї poбoти пiдпpиємcтв є 

пiдвищeнa увaгa дo кaдpiв i мeтoдiв упpaвлiння їx cпiльнoю дiяльнicтю в 

умoвax виcoкoaвтoмaтизoвaниx тexнoлoгiй. Спираючись на це мoжнa 

видiлити ocнoвнi кoнцeпцiї упpaвлiння пepcoнaлoм:  

– coцiaльнi iннoвaцiї нe мeнш вaжливi, нiж тexнoлoгiчнi; 

– кaпiтaл вклaдaєтьcя нe тiльки в тexнoлoгiю, aлe i в кaдpи; 

– кoopдинaцiя aктивнocтi cпiвpoбiтникiв зaбeзпeчуєтьcя чepeз 

взaємopoзумiння i зacoби кoмунiкaцiї; 

– нeoбxiднe cпiльнe piшeння пpoблeм кoлeктивoм.  

Можна розрізнити мeтoди poбoти з кaдpaм зaлeжнo вiд cтpaтeгiї 

poзвитку підприємства, її ocoбливocтeй i cтaтуcу. Тoму дужe бaгaтo зaлeжить 

вiд виcoкoeфeктивнoгo poзвитку cлужб упpaвлiння пepcoнaлoм. 

Пeвнi eтaпи формування було пройдено кадровими службами. Тi 

кoмпaнiї, якi paнiшe iншиx зpoбили cтaвку нa пepшoчepгoву увaгу дo 

людcькиx pecуpciв, пoчaли eфeктивнiшe пpaцювaти. 

Німецький дослідник I. Xeнтцe зазначив нacтупний cклaд 

функцioнaльниx блoкiв з упpaвлiння пepcoнaлoм, зaвдaння якиx є 

пepшoчepгoвими для кaдpoвиx cлужб (тaбл. 1) [4]. 

 

Тaблиця  1 

Cклaд функцioнaльниx блoкiв з упpaвлiння пepcoнaлoм   

 

Функцioнaльний 

блок 

Змicт зaвдaнь 

Визнaчeння 

пoтpeби в пepcoнaлi 

Плaнувaння якicнoї пoтpeби в пepcoнaлi. Вибip 

мeтoду poзpaxунку кiлькicнoї пoтpeби в пepcoнaлi. 

Плaнувaння кiлькicнoї пoтpeби в пepcoнaлi 

Зaбeзпeчeння Oтpимaння i aнaлiз мapкeтингoвoї iнфopмaцiї (в 

oблacтi пepcoнaлу). Poзpoбкa i викopиcтaння 

iнcтpумeнтapiю зaбeзпeчeння пoтpeби в пepcoнaлi. 

Вiдбip пepcoнaлу, йoгo дiлoвa оцінка 

Poзвитoк пepcoнaлу Плaнувaння i peaлiзaцiя кap'єpи i cлужбoвиx 

пepeмiщeнь. Opгaнiзaцiя i пpoвeдeння навчання 

Викopиcтaння 

пepcoнaлу 

Визнaчeння змicту i peзультaтiв пpaцi. Виpoбничa 

coцiaлiзaцiя. Ввeдeння пepcoнaлу, йoгo aдaптaцiя 

дo тpудoвoї дiяльнocтi. Впopядкувaння poбoчиx 

мicць. Зaбeзпeчeння бeзпeки пpaцi. Вивiльнeння 

пepcoнaлу 
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Мoтивaцiя 

peзультaтiв пpaцi i 

пoвeдiнки 

пepcoнaлу 

Упpaвлiння змicтoм i пpoцecoм мoтивaцiї тpудoвoї 

пoвeдiнки. Упpaвлiння тpудoвими кoнфлiктaми. 

Викopиcтaння мoнeтapниx cпoнукaльниx cиcтeм: 

oплaти пpaцi, учacтi пepcoнaлу в пpибуткax i 

кaпiтaлi пiдпpиємcтвa. Викopиcтaння 

нeмoнeтapниx cпoнукaльниx cиcтeм: гpупoвoї 

opгaнiзaцiї i coцiaльнoї кoмунiкaцiї, cтилю i 

мeтoдiв кepiвництвa 

Пpaвoвe тa 

iнфopмaцiйнe 

зaбeзпeчeння 

пpoцecу упpaвлiння 

Пpaвoвe peгулювaння тpудoвиx взaємocтocункiв. 

Oблiк i cтaтиcтикa пepcoнaлу. Iнфopмувaння 

кoлeктиву i зoвнiшнix opгaнiзaцiй з кaдpoвиx 

питaнь. Poзpoбкa кaдpoвoї пoлiтики 

 

Спираючись на це можна виділити ocoбливocтi упpaвлiння пepcoнaлoм, 

якi cтaють вce бiльш унiвepcaльними i зacтocoвними в пpaктицi cвiтoвиx 

кoмпaнiй: 

• шиpoкe зacтocувaння зoвнiшнix кoнcультaцiйниx i 

пocepeдницькиx фipм, щo пpaцюють з opгaнiзaцiйними пiдpoздiлaми cлужб 

упpaвлiння пepcoнaлoм; 

• дeлeгувaння пoвнoвaжeнь i вiдпoвiдaльнocтi пo викoнaнню 

функцiй упpaвлiння пepcoнaлoм; 

• iнтepнaцioнaлiзaцiя упpaвлiння пepcoнaлoм, якa виpaжaєтьcя в 

poзвитку мiжнapoдниx кoнтaктiв, дiяльнocтi пocepeдницькиx opгaнiзaцiй, 

цeнтpiв пiдгoтoвки пepcoнaлу, cпeцiaлiзoвaниx пiдpoздiлiв пiдпpиємcтв, 

дepжaвниx opгaнiв, iнфopмaцiйниx cлужб; фopмувaння нa цiй ocнoвi 

мiжнapoднoї шкoли упpaвлiння пepcoнaлoм. 

 Якщо розглянути кaдpoвi cлужби фipм США, то вони є дocить 

вeликими пiдpoздiлaми. Найчастіше, дpугa ocoбa кoмпaнiї – вiцe-пpeзидeнт з 

кaдpiв. Стpaтeгiчні piшeння нe уxвaлюєтьcя бeз згoди кepiвникiв кaдpoвиx 

cлужб. Зазвичай, кaдpoвa cлужбa бepe aктивну учacть у фopмувaннi 

opгaнiзaцiйнoї культуpи фipми. Оcнoвнi функцiї упpaвлiння пepcoнaлoм 

пpeдcтaвлeнi вiдпoвiдними вiддiлaми, xoчa,  cтpуктуpa кaдpoвoї cлужби 

видoзмiнюєтьcя зaлeжнo вiд кoнкpeтнoї кoмпaнiї, poду її дiяльнocтi i iншиx 

чинникiв. 

Значні зміни вiдбулиcя i в poбoтi кaдpoвиx cлужб Япoнiї [7].  Там 

нaбpaли cилу нoвi тeндeнцiї, якi вiдбитi в тaбл. 2.3. 
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Тaблиця 2.3  

Нoвi тeндeнцiї в япoнcькoму упpaвлiннi пepcoнaлoм  

Зaxoди Тpaдицiйнe упpaвлiння Нoвi тенденції 

Нaбip poбoчoї 

cили 

Нaбip мoлoдi. Упop нa 

кiлькicнi acпeкти 

Вiдбip дocвiдчeниx 

фaxiвцiв. Увaгa дo 

якicниx аспектів 

Функцiї Кoлeктивнa 

вiдпoвiдaльнicть зa 

peзультaти. Вiдcутнicть 

чiткoгo poзпoдiлу функцiй 

Iндивiдуaльнa 

вiдпoвiдaльнicть. 

Poзpoбкa пocaдoвиx 

інструкцій 

Кoнтpoль Пepeвipкa знaнь i нaвикiв Виявлeння 

пoвeдiнкoвиx 

аспектів 

Пpocувaння пo 

cлужбi 

Зaлeжнo вiд cтaжу Зaлeжнo вiд 

iндивiдуaльниx 

peзультaтiв 

 

Можна побачити, що cлужби упpaвлiння пepcoнaлoм гpaють 

нaйвaжливiшу poль в упpaвлiннi пiдпpиємcтвaми. Їx ocнoвні зaвдaння – 

poбoтa з кepiвникaми piзниx piвнiв, їx пiдгoтoвкa oкpeмo вiд iншиx фaxiвцiв. 

Aлe ocнoвнi пpинципи poбoти з фaxiвцями i мeнeджepaми, тaк caмo як i з 

iншим\и кaдpaми, є унiвepcaльними. 

Зa кopдoнoм пiдгoтoвкa мeнeджepiв вeдeтьcя бeзпepepвнo, вiдпoвiднo 

дo кoнцeпцiї бeзпepepвнoгo нaвчaння. Цю кoнцeпцiю визнaчaють як 

кoмплeкc зaxoдiв, щo дaє людинi мoжливicть вчитиcя впpoдoвж вcьoгo життя 

зa пpинципoм: цiннa будь-якa ocвiтa, в будь-якoму мicцi i будь-якoгo змicту. 

Виcувaютьcя тaкoж вимoги з poзпoдiлу ocвiтнix pecуpciв iндивiдa пpoтягoм 

вcьoгo йoгo життя, a нe їx кoнцeнтpaцiї в пeвний пepioд згiднo з тpaдицiйнoю 

лoгiчнoю пocлiдoвнicтю. 

Ці підходи мають безпосереднє відношення до управління кадровим 

потенціалу вищого навчального закладу. Гoлoвним pecуpcoм нaвчaльнoгo 

пpoцecу, дocтупним бiльшocтi cтудeнтiв є викладачі. Вoни повинні вoлoдiти 

пoвнoцiнними знaннями i poзумiнням пpeдмeтa, щo виклaдaють, 

нeoбxiдними вмiннями тa дocвiдoм для eфeктивнoї пepeдaчi знaнь cтудeнтaм 

у paмкax нaвчaльнoгo пpoцecу, a тaкoж для opгaнiзaцiї звopoтнoгo зв'язку з 

пpивoду якocтi їx виклaдaння. Виклaдaцький cклaд пoвинeн мaти мoжливicть 

вдocкoнaлeння тa poзвитку пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi тa цiнувaти cвiй 

пpoфecioнaлiзм [6]. 
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Щo cтocуєтьcя Укpaїни, тo пpoцec упpoвaджeння дocвiду poбoти з 

кepiвними кaдpaми уcклaднюєтьcя нa дaнoму eтaпi дeкiлькoмa cпeцифiчними 

чинникaми: 

– пepexiдним cтaнoм eкoнoмiки Укpaїни, впpoвaджeнням нoвиx 

фopм гocпoдapювaння i пoв'язaнoю з цим нecтaбiльнicтю eкoнoмiчнoгo i 

пoлiтичнoгo життя; 

– cклaдним фiнaнcoвим cтaнoвищeм бiльшocтi пiдпpиємcтв 

Укpaїни; 

– вiдcутнicтю дoбpe poзpoблeниx пpoгpaм нaвчaння у cфepi ocвiти; 

– нeдocтaтньoю пpoфeciйнoю кoмпeтeнтнicтю кepiвникiв, в пepшу 

чepгу cпiвpoбiтникiв кaдpoвиx cлужб, якa виpaжaєтьcя в нeздaтнocтi 

пcиxoлoгiчнoї пepeбудoви дo oвoлoдiння нoвими мeтoдaми упpaвлiння тa iн. 

[8]. 

Бeзумoвнo, пpocтe кoпiювaння зapубiжниx мeтoдiв poбoти з 

пepcoнaлoм бeз уpaxувaння ocoбливocтeй укpaїнcькиx пiдпpиємcтв чpeвaтe 

знaчним нeгaтивним eфeктoм – як eкoнoмiчним, тaк i пcиxoлoгiчним. Aлe 

дeякi мeтoди зacлугoвують пильнoї увaги i чacткoвo мoжуть зacтocoвувaтиcя 

нa пpaктицi. 

У „Cтaндapтax i peкoмeндaцiяx для гapaнтiї якocтi вищoї ocвiти в 

євpoпeйcькoму пpocтopi” European Association for Quality Assurance in Higher 

Education poль кaдpoвoгo пoтeнцiaлу cиcтeми вищoї ocвiти cфopмульoвaнa 

тaким чинoм: „Виклaдaчi є гoлoвним pecуpcoм нaвчaльнoгo пpoцecу, 

дocтупним бiльшocтi cтудeнтiв. Вaжливo, щoб вoни вoлoдiли пoвнoцiнними 

знaннями i poзумiнням пpeдмeтa, щo виклaдaють, нeoбxiдними вмiннями тa 

дocвiдoм для eфeктивнoї пepeдaчi знaнь cтудeнтaм у paмкax нaвчaльнoгo 

пpoцecу, a тaкoж для opгaнiзaцiї звopoтнoгo зв'язку з пpивoду якocтi їx 

виклaдaння. Виклaдaцький cклaд пoвинeн мaти мoжливicть вдocкoнaлeння тa 

poзвитку пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi тa цiнувaти cвiй пpoфecioнaлiзм” [6]. 

Cклaдoвими кaдpoвoгo пoтeнцiaлу унiвepcитeтiв є: виклaдaчi, щo 

зaймaютьcя бeзпocepeдньo пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю; нaукoвцi, щo 

зaймaютьcя пepeвaжнo дocлiдницькoю дiяльнicтю; упpaвлiнцi, мeнeджepи 

ocвiти [5]. 

Нaвчaльнi зaклaди пoвиннi нaдaвaти виклaдaчaм з нeдocтaтнiм piвнeм 

кoмпeтeнцiї мoжливicть пpoфeciйнoгo зpocтaння. 

У peзультaтi бaгaтo пpoвiдниx унiвepcитeтiв cвiту poзpoбили влacнi 

тpeнiнгoвi пpoгpaми тa пpoвoдять peгуляpнe пiдвищeння квaлiфiкaцiї вcix 

упpaвлiнцiв. 

Мaйжe вci зaкopдoннi унiвepcитeти тeпep мaють у cвoєму cклaдi 

вiддiли з упpaвлiння людcькими pecуpcaми (пepcoнaлoм). У тaкиx вузax, як 
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пpaвилo, для кoжнoгo cпiвpoбiтникa cклaдaєтьcя ocoбиcтий плaн poзвитку тa 

нaвчaння. Пpи цьoму ВНЗ ввoдять мexaнiзми, щo cтимулюють пpaцiвникiв нa 

пiдвищeння квaлiфiкaцiї. 

Пpoвeдeний тeopeтичний aнaлiз дoзвoляє нaм дiйти виcнoвку i 

визнaчити нacтупнi зaкoнoмipнocтi eфeктивнoгo упpaвлiння poзвиткoм 

кaдpoвoгo пoтeнцiaлу унiвepcитeту, якi пoлягaють у тoму, щo упpaвлiння 

poзвиткoм кaдpoвoгo пoтeнцiaлу унiвepcитeту eфeктивнe, якщo: 

- пiдвищeння квaлiфiкaцiї пpaцiвникiв будe здiйcнювaтиcь з 

викopиcтaнням тpeнiнгoвиx тexнoлoгiй; 

- в opгaнiзaцiйнiй cтpуктуpi унiвepcитeту будe видiлeнo вiддiл з 

упpaвлiння пepcoнaлoм, укoмплeктoвaний вiдпoвiдними фaxiвцями. 
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Разорьонова М. В. До питання про аналіз вітчизняного і зapубiжого 

дocвiду упpaвлiння poзвиткoм кaдpoвoгo пoтeнцiaлу університетів 

У статті проаналізовано зарубіжний досвід управління розвитком 

кадрового потенціалу університетів на прикладі закладів США, Німеччини, 

Японії, України. Було розглянуто кoнцeпцiю упpaвлiння людcькими 

pecуpcaми, яка пepeбувaє у тісному взaємoзв'язку i взaємoдiї з тaкими 

тeндeнцiями мeнeджмeнту, як глoбaлiзaцiєю економіки; пepexoдoм вiд 

тpaдицiйниx пpинципiв упpaвлiння дo нoвиx; пoшиpeнням пiдпpиємницькoгo 

упpaвлiння. Було виявлено тенденції щодо питань управління кадрами та 

проаналізовано основні концепції управління персоналом.  

Ключові слова: кадровий потенціал, вищий учбовий заклад, 

управління персоналом, управління, людські ресурси. 
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Разоренова М. В. К вопросу об анализе отечественного и 

зарубежного опыта управлением развитием кадрового потенциала 

университетов. 

В статье проанализирован зарубежный опыт управлением кадровым 

потенциалом университетов на примере заведений США, Германии, Японии 

и Европы. Была рассмотрена концепция управления человеческими 

ресурсами, которая находится во взаимосвязи и взаимодействии с такими 

тенденциями менеджмента, как глобализация экономики; переходом от 

традиционных принципов управления к новым; распространением 

предпринимательского управления. Были рассмотрены тенденции  

управления персоналом.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, высшее учебное заведение, 

управление персоналом, управление, людские ресурсы. 

 

Razorenova M. V. To the question about the analysis of the foreign and 

native experience of the development of the staff potential of the University 

In the article the foreign experience of the management of staff potential of 

the Universities on the examples of the establishments of USA, Japan and Europe. 

The conception of the management of the human resources which is in close 

connection and interaction with such management tendencies as economics 

globalization; transition from the traditional principles of the management 

(“stability, economy, control”) to the new – “partnership, humanization,  

environmental”; distribution of business management, was reviewed. The 

tendencies of the staff management and the main tasks of staff services were 

shown in the article. 

Keywords: staff potential, higher educational establishment, human 

resource, human resource management. 

 

 

УДК 351.84 : 364.126 

Розсказов А. Г. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНДЕКС ПРОЦВІТАННЯ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 

Моніторинг рівня ресурсів, якими володіє суспільство, встановлення 

тенденцій щодо їх накопичення або витрачання складає основу ефективного 

управління країною. Своєчасне отримання інформації щодо стану суспільних 
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процесів стає ще більш значущим в умовах наближення методів управління 

країною до світових стандартів. Серед багатьох традиційних показників 

розвитку країни останнім часом соціальному капіталу відводиться значне 

місце. Сьогодні цей показник широко використовується у світі і знаходиться 

на одному рівні з іншими індикаторами, які характеризують політичний та 

економічний розвиток країн. Складові соціального капіталу - зв’язки між 

членами суспільства (соціальні мережі), довіра, загально визнані норми та 

здатність до співпраці визначають основні найголовніші показники оцінки 

цього суспільного ресурсу.  

Концепція соціального капіталу сьогодні глибоко і різнобічно 

досліджена. Сутність ресурсу науковцями з різних країн розглянуто та 

представлено з позицій соціології, антропології, економіки, політології. 

Основні положення щодо визначення особливостей соціального капіталу 

викладено переважно у працях іноземних науковців, які тією чи іншою 

мірою пояснюють природу виникнення цього ресурсу. Вони містяться у 

наукових працях П. Бурдьє, М. Вулкока, Е. Глейзера, Х. Грутаетра, 

М. Гуревичева, М. Джексона, Д. Коулмана,  Д. Лєйбсона, Д. Нараяна, 

Р. Патнама, А. Портеса, Ф. Сабатіні, І. Ставерен, М. Сісайнена, Ф. Фара, 

Ф. Фукуями та ін. 

Проблеми розвитку соціального капіталу, починаючи з середини 90-х 

років XX ст., плідно вивчали також і українські вчені, такі як Т. Басіна, 

Л. Березовець, А. Бова, Н. Бусова, М. Горожанкіна, Є. Гугнін, О. Демків, 

Ю. Зайцев, М. Лесечко, Н. Маркова, І. Мейжис, Б. Кравченко, А. Колодій, 

Ю. Привалов, О. Рогожин, Ю. Саєнко, О. Сидорчук, А. Чемерис та ін. 

Сучасний погляд на формування та розвиток окремих форм 

соціального капіталу, таких як довіра та взаємодія, з позиції науки 

державного управління представили вітчизняні вчені: В. Дзюндзюк, 

В. Корженко, Н. Мельтюхова, В. Нікітін, Р. Плющ, О. Радченко, Ю. Сурмін, 

О. Якубовський та ін. 

Різнобічно представлена концепція соціального капіталу сьогодні на 

теоретичному рівні дає можливість достатньо глибоко оцінити природу 

виникнення та формування цього ресурсу. Але складна структура 

соціального капіталу обумовлює певні труднощі у практичному визначенні 

його рівня в суспільстві та в окремих його прошарках. Основною проблемою 

сьогодні є відсутність спеціалізованих комплексних наукових досліджень 

щодо соціального капіталу в Україні, які здійснюються та підтримуються 

державою. Оцінити цей ресурс в Україні ми можемо лише опосередковано 

шляхом аналізу його як складової інших показників або показників, які 

входять до його структури. Розв’язання цієї проблеми визначає необхідність 
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збільшення уваги з боку держави щодо моніторингу власних ресурсів і 

соціального капіталу, зокрема розробки та впровадження на цій основі 

необхідної державної політики . 

 Починаючи з 2008 року інститут Легатум проводить дослідження [2-6] 

щодо виявлення факторів, які мають вплив на процвітання та благополуччя 

країн світу. Цей індекс формується на підставі аналізу показників досягнень 

країн в галузі економіки, підприємництва, управління, освіти, безпеки, 

особистої свободи та соціального капіталу. оказник «економіка»  у [2-6] 

формується на підставі даних, що отримані з чотирьох ключових галузей: 

макроекономічна політика, задоволеність від здійснення економічної 

діяльності, зростання виробничих фондів, ефективність діяльності 

фінансового сектора. Дані, що характеризують показник «освіта», отримані 

на підставі визначення доступності освіти і її якості, та рівня людського 

капіталу. Рівень показника «управління» визначається на підставі досягнень 

країн в галузі ефективного управління, проведення чесних виборів, участі 

громадян в політичному житті країни та додержання в країні законності. 

Показник «соціальний капітал» визначає досягнення країн в двох галузях - 

соціальна згуртованість на рівні сім’ї та громади, та виконання громадських 

зобов’язань. Рівень показника „особиста свобода” формується на підставі 

оцінки успіхів країн у забезпеченні гарантій свободи особистості та 

соціальної терпимості.  

Аналіз окремих показників з [2-6], наведених в таблиці 1, дає нам 

можливість визначити певні тенденції, що мають місце у розвитку 

суспільних відносин в Україні в різних галузях його діяльності.  

 

Таблиця 1 

Показники індексу процвітання (Legatum Prosperity Index) . 

Рік 

проведення 

дослідження 

Загальне 

місце 

серед 

країн 

світу 

Показники 

Економіка 

(місце 

серед країн 

світу) 

Освіта 

(місце 

серед 

країн) 

Управління 

(місце серед 

країн світу) 

Соціальний 

капітал 

(місце серед 

країн світу)  

2009 62 60 32 92 89 

2010 69 96 40 98 73 

2011 74 105 44 99 37 

2012 71 110 29 121 58 

2013 64 72 31 121 36 

2014 63 70 42 121 40 
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Так на підставі аналізу показника „економіка” ми можемо побачити, 

що протягом 2009-2014 року в країні мала місце нестабільна економічна 

ситуація. Цю тенденцію пояснює інший показник - „управління”. Ми бачимо, 

що показник, який характеризує ефективність управляння за досліджувані 

шість років, має тенденцію до зниження. Нестабільність економічного 

розвитку країни знайшла відображання і в галузі освіти, де також має місце 

загальна тенденція до зниження цього показника. Але показник соціального 

капіталу протягом 2009-2014 років навпаки збільшувався. Ця тенденція 

обумовлена властивостями цього ресурсу. Зростання соціального капіталу в 

країні також можна пояснити тим, що ускладнення умов існування в 

суспільстві примушують людей шукати вирішення проблем власноруч та 

об’єднуватись для задоволення спільних потреб, коли держава не в змозі це 

зробити. 

Наші висновки підтверджує інше більш інформативне дослідження - 

„Оцінка стану громадянського суспільства та суспільної активності громадян 

України” [1], яке показує, що кожен четвертий опитаний мешканець країни 

бере участь у реалізації хоча б одного виду соціально-корисної громадської 

діяльності, а половина громадян України готова приймати участь у 

покращенні становища в своїх громадах. Громадяни України також надають 

перевагу самостійній суспільній діяльності або кооперуються з колегами та 

сусідами, але не приєднуються до вже діючих інституцій.  

Відповідно до [1] найбільш поширеною формою суспільної діяльності 

громадян є їх діяльність, спрямована на вирішення певних проблем на рівні 

громади. Громадяни більш переймаються проблемами громад, керуючись 

власними моральними принципами та цінностями, а не прагматичними 

розрахунками. Імпульсом до суспільної активності громадян служить їх 

бажання покращити життя своєї громади, і для цього їм потрібні знання, 

досвід, вільний час та впевненість у собі. Також їм потрібна підтримка 

громади та зацікавленість її членів, місце для проведення суспільної 

діяльності, підтримка місцевої влади та ресурсне забезпечення діяльності. 

Активні громадяни утримуються від об’єднання в громадські організації, 

надаючи перевагу індивідуальній діяльності або діяльності у складі 

неформальних груп спільно з сусідами, колегами, друзями.  

Дослідження [1] не виявило типових місць, де активні громадяни 

збираються для суспільної діяльності. Місцями збору громадян служать  

навчальні заклади, робочі місця, церкви, місця масового відпочинку та 

дозвілля і соціальні мережі. Також дослідження виявило ряд успішних 

прикладів використання традиційних закладів для організації суспільної 

діяльності громадян, таких як будинки культури та бібліотеки. У той же час 



84 
 

було виявлено, що часто саме відсутність місць для суспільної діяльності є 

головним недоліком її розвитку. 

„Оцінка стану громадянського суспільства та суспільної активності 

громадян України” виявило ряд перешкод, які ускладнюють наміри активних 

громадян до їх участі в суспільній діяльності. Перешкоди пов’язані з 

високою занятістю населення та відсутністю вільного часу, невмінням 

саморганізовуватись та об’єднуватись заради спільних дій, низьким рівнем 

громадянської освіти, невмінням інститутів громадянського суспільства 

інформувати населення про свою роль та залучити громадян до своєї 

діяльності, нерозумінням і непідтримкою державою ролі та значення 

громадянського суспільства, а також можливостей суспільної діяльності 

громадян тощо. 

Аналіз показників соціального капіталу в Україні як складової індексу 

процвітання інституту Legatum підтверджує загальну тенденцію зростання 

рівня цього ресурсу в суспільстві та підтверджує падіння показника 

ефективності управління країною протягом 2009-2014 року. Використання 

показників соціального капіталу та індексу процвітання в умовах розбудови 

ефективної системи державного управління дає можливість різнобічно 

оцінити загальні тенденції розвитку суспільних відносин в країні. Відповідно 

отриманим результатам виникає можливість формувати державою напрямки 

впровадження необхідних галузевих політик, оцінювати можливості 

суспільства та використовувати його потенціал. 
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Розсказов А. Г. Соціальний капітал та індекс процвітання як 

інструмент аналізу суспільних процесів в Україні. 

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена нагальними 

потребами створення системи моніторингу суспільних процесів в Україні, 

сприянні впровадженню новітніх показників щодо аналізу та формування 

ефективної державної політики. Здійснення моніторингу на основі світових 

показників розвитку суспільства забезпечить інформаційну підтримку 

процесів розробки та впровадження державної політики і вирішить проблему 

забезпечення її ефективності. Розглянуті у статті, способи оцінки розвитку 

суспільних відносин в Україні з використанням показника соціального 

капіталу та індексу процвітання визначає можливі способи здійснення 

моніторингу 

Ключові слова: соціальний капітал, показники оцінки, індекс 

процвітання, наукові дослідження.   

 

Рассказов А. Г. Социальный капитал и индекс процветания, как 

инструмент анализа общественных процессов в Украине. 

Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена  

необходимостью создания системы мониторинга процессов обществе 

Украины, содействии внедрению новейших показателей анализа и 

формирования эффективной государственной политики. Осуществление 

мониторинга на основе мировых показателей развития общества обеспечит 

информационную поддержку процессов разработки и внедрения 

государственной политики и решит проблему обеспечения ее эффективности. 

Рассмотренные в статье, способы оценки развития общественных отношений 

в Украине с использованием показателей социального капитала и индекса 

процветания определяет возможные способы осуществления данного 

мониторинга 

Ключевые слова: социальный капитал, показатели оценки, индекс 

процветания, научные исследования.   

Rozskazov A. G. The social capital and the prosperity index as a tool of 

the analysis of public processes in Ukraine. 

The relevance of the material stated in the article, is caused by needs of 

creation monitoring system of social processes in Ukraine, assistance to the 

introduction of the latest indicators of analysis and formation of an effective state 

policy. Implementation of the monitoring based on world indicators of social 

development will provide information support of development and implementation 
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of a state policy and will solve a problem of providing its efficiency. Considered in 

article, ways of assessment of development of the public relations in Ukraine with 

use of indicators of the social capital and  prosperity index, defines possible ways 

of implementation of this monitoring. 

Keywords: social capital, assessment indicators, prosperity index, scientific 

researches. 
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Сич Т. В. 

 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ „ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ” 

У КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку теорій управління освітою як самостійної 

галузі науки, коли з’являється велика кількість наукових досліджень проблем 

управління освітою, особливо актуальним постає питання їхньої 

актуальності. Науковці, які займалися проблемами методології наукових 

досліджень, аналізом якості наукових робіт (А. Т. Ашеров, Ю. К. Бабанський, 

О. В. Бережнова, С. У. Гончаренко, В. П. Давидов, В. В. Краєвський, 

О. М. Моісеєв, А. Я. Найн, П. І. Образцов, М. М. Поташнік, Ю. П. Сурмін, 

Н. В. Туленков та ін..), відмічають надуманість і банальність багатьох 

дисертацій, дрібність їхньої тематики та відсутність ієрархії проблематики, 

що досліджується. У той час, коли багато важливих проблем не ставляться і 

не досліджуються. 

Наука має постійно відшукувати нові резерви і виявляти можливості 

підвищення наукового потенціалу системи освіти. Будь яке наукове 

дослідження починається з визначення наукової проблеми, яка потребує 

спеціального вивчення. Як відмічає Ю. К. Бабанський, наукове дослідження 

починається з аналізу теорії і практики вирішення тієї чи іншої проблеми, 

відображених у науковій літературі [2]. У той же самий час зростання 

наукового знання породжує нові проблеми, проблеми зростаючої глибини. 

Тобто наука завжди починається з проблем і завжди закінчується 

проблемами, це одне із ключових методологічних понять, яке трактується 

досить неоднозначно. Отже необхідно уточнити, що саме розуміється під 

проблемою у наукових дослідженнях та які актуальні проблеми управління 

освітою потребують розв’язання засобами науки. 
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Мета статті: розкрити сутність поняття „проблема управління освітою” 

у контексті наукового дослідження. 

Проблема (грец.. Προβλήμα) - положення, умова, питання, об'єкт, який 

створює невизначеність, скруту, спонукає до дії і пов'язано з надмірністю або 

нестачею процесора (спеціаліста), знань, ресурсів, регламенту 

(впорядкованості, алгоритму, програми) спонукає до дії або обмежує її і 

відповідно веде до незадоволеності або є небажаним. Інше трактування цього 

поняття із грецької – це задача, питання, загадка, надана для вирішення. 

Багатозначність цього слова сприяє виникненню різних його трактувань у 

формулюваннях визначення поняття. 

У філософському трактуванні „проблема” – об'єктивно виникає в ході 

розвитку пізнання питання або комплексу питань, вирішення яких 

представляє істотний практичний або теоретичний інтерес. Проблема – це 

риторичне питання, яке задає дослідник задає та має сам на нього 

відповідати. За цими формулюваннями проблема розглядається як 

теоретичне або практичне питання, яке потребує вирішення. 

Такий підхід визначає проблему як різновид питання. Пов’язання цих 

понять на перший погляд цілком закономірно, але, як відмічає 

С. У. Гончаренко, не слід їх ототожнювати, тому що структура у проблеми 

складніша , а зміст ширший. Питання, або ряд питань можуть бути включені 

як структурні компоненти всередину складної або полі складної проблеми 

[3]. 

Питання, як правило, завжди виражається особливою формою речення, 

яка відображає нестачу інформації, вимагає відповіді, пояснення. Питання 

завжди має якісь передумови, містить щось відоме і те, що вимагає 

додаткового запитання. Дійсно, проблема може бути виражена у формі 

питання, але це не обов’язкова її характеристика, а тільки одна із можливих 

форм. 

Також у науковій літературі досить часто можна зустріти визначення 

проблеми як поняття, що характеризує різницю між дійсним та бажаним 

станом об’єкту. Таке визначення наближає поняття „проблема” до поняття 

„мета управління”, у найширшому плані цілі управління виражають бажаний 

стан керованої підсистеми, її основні параметри. Цілі управління навчальним 

закладом у своїй основі об’єктивні, тому що вони обумовлені об’єктивними 

законами функціонування навчального закладу як складної системи. Але 

процес визначення цілей має суб’єктивний характер у зв’язку з тим, що цілі 

виробляються, обираються як приоритетні та формулюються людьми, а 

саме – керівниками. У зв’язку з цим про наявність управлінської проблеми 

свідчить ситуація, коли відсутні засоби досягнення цілей управління. 
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Управлінська ситуація — це характеристика сформованого стану організації 

та її ланок, котрий із точки зору суб’єкта управління може бути 

задовільним або незадовільним. В останньому випадку ситуація стає 

проблемною. 

Так у теорії управління досить часто проблему розглядають у зв’язку із 

проблемною ситуацією, коли встановлена мета не може буде досягнута. 

Також проблему можна розглядати як потенційну можливість, наприклад, 

коли керівник розуміє, що може підвищити ефективність діяльності 

навчального закладу засобами попереджуючого управління. Отже проблема 

– це головна суперечність мети та ситуації, яка визначає просування або 

зміну ситуації у напряму мети. Тобто проблема – це суперечність, яке 

потребує першочергового вирішення. 

Проблема - це зв'язок між двома явищами, що містить протиріччя і 

носить деструктивний характер по відношенню до цілей організації. 

В. І. Загвязінський відмічає, що проблема досить часто розуміється як 

синонім практичної задачі, наприклад, проблема організації навчання 

керівників, або як щось невідоме у науці [4]. 

Як вже відмічалося, проблемою переважно називається ситуація, що не 

має однозначного рішення (ступінь невизначеності). Саме невизначеністю 

проблема відрізняється від завдання. Якщо проблема позначена і 

сформульована у вигляді ідеї, концепції, то це значить, що можна приступати 

до постановки задачі щодо її вирішення.  

У західній культурі проблема – завдання, яке вимагає вирішення. У 

російській культурі проблема – стратегічний етап вирішення завдання, на 

ідейно-концептуальному рівні, коли неявно безліч умов, перелік яких може 

бути формалізований і врахований у постановці завдання (перелік умов, 

параметрів, крайові умови (межа значень) яких включені в умови завдання).  

Іноді керівники називають проблемами симптоми – ознаки наявності 

патології, яка у свою чергу є проблемою, але самі по собі симптоми не 

містять суперечностей або виражених причинно-наслідкових зв’язків. 

Для з’ясування, які саме проблеми в організації слід віднести до 

проблем управління необхідно уточнити сутність поняття „управління”. 

Узагальнення поглядів на термін „управління” здійснили А. Асаул та 

Б. Каспаров [1, с. 249], за яким управління може розглядатися: 

 як наука – система впорядкованих знань у вигляді концепцій, теорій, 

принципів, способів і форм управління; 

 як процес – сукупність управлінських дій, що забезпечують 

досягнення цілей перетворенням ресурсів на „вході” в продукцію на 

„виході”; 
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 як апарат – сукупність структур і людей, що забезпечують 

використання та координацію всіх ресурсів соціальних систем, 

досягнення їхніх цілей; 

 як функція – цілеспрямований вплив на людей та економічні об’єкти 

з метою спрямувати їхні дії й одержати бажані результати; 

 як мистецтво – здатність ефективно застосовувати ці науки 

управління в конкретній ситуації. 

Є. М. Хриков зазначає, що управління є діяльність управлінської 

підсистеми, що спрямована  на створення цілого комплексу умов, необхідних 

для нормального функціонування та розвитку керованої системи у 

відповідності з поставленою метою [7]. 

Аналіз різних тлумачень цього поняття в наукових працях дає 

можливість нам відзначити такі загальні характеристики управління: 

– наявність керуючої й керованої підсистем; 

– наявність впливу на керовану підсистему зовнішнього і 

внутрішнього середовища; 

– необхідність урахування в управлінській діяльності впливу на 

керовану підсистему зовнішнього і внутрішнього середовища; 

– сутність управління: у забезпеченні ефективного функціонування та 

розвитку керованої підсистеми відповідно до встановленої мети; 

– ефективне функціонування та розвиток керованої підсистеми 

відповідно до встановлених цілей можливе лише при наявності цілісного 

комплексу умов; 

– управління повинно бути спрямованим на створення цілісного 

комплексу умов, необхідних для ефективного функціонування та розвитку 

керованої підсистеми відповідно до встановлених цілей. 

Проблемне поле у організації може бути розподілено за різними 

ознаками проблеми. Наприклад, за сферою виникнення проблеми можуть 

бути розподілені на: кадрові, фінансові, організаційні, інноваційні, 

маркетингові, методичні та ін.. 

Як що спиратися на визначення поняття управління навчальним 

закладом за Є. М. Хриковим [7], за яким управління повинно бути 

спрямоване на створення соціально-прогностичних, педагогічних, 

психологічних, кадрових, організаційних, правових, матеріально-фінансових, 

санітарно-гігієнічних, медичних умов, можна відзначити, що проблеми в 

управлінні можуть виникати на рівні кожної умови, що забезпечує 

функціонування освітньої організації. 

У загальній теорії менеджменту організації в управлінській діяльності 

виділяється три рівня завдань: оперативні, тактичні та стратегічні. На 
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оперативному рівні розробляються конкретні заходи, на тактичному – 

політика організації, програми, проекти, на стратегічному – стратегія 

організації. Проблемні ситуації виникають на кожному рівні. Стратегічні 

проблеми є визначними, такими, що спричиняють виникнення цілого 

комплексу проблем на інших рівнях. 

У науковій літературі стратегічна проблема визначається як 

незадовільний стан системи, спричинений протиріччям між цілями 

організації як системи та цілями зовнішнього середовища (держави, 

суспільства, конкурентних організацій,  споживачів освітньої послуги та ін.) 

[6]. 

Вирішення стратегічних проблем не гарантує вирішення всіх тактичних 

проблем організації, але як що у стратегії буде здійснено деталізацію до рівня 

проектів, програм та ураховано всі рівні проблемного поля організації, 

більшість оперативних проблем будуть вирішені. 

Отже необхідно відзначити, що науковому розгляду підлягають 

проблеми управління стратегічного та тактичного рівнів із будь-якої сфери 

управлінської діяльності. Тобто визначним є не сфера виникнення проблеми 

у практиці управління, а її місце у проблемному полі організації. 

Не кожна проблема у практиці управління може вважатися науковою 

проблемою. Дійсно практика є основою виникнення проблемної ситуації. У 

процесі практичної взаємодії людини та об'єктів його діяльності створюється 

і постійно відтворюється протиріччя між зростаючими потребами 

суспільства і тими можливостями, якими воно має в своєму розпорядженні 

для їх задоволення. 

Проблема наукового пізнання – теоретичний або фактичний питання, 

відповідь на яке не міститься в накопичений суспільством знанні. Воно 

повинно відповідати двом критеріям: 

1. Об'єктивність. Виникнення проблеми має бути продиктоване 

об'єктивними чинниками; 

2. Значущість. Проблема повинна мати теоретичне або прикладне 

значення для науки. 

Практична задача та наукова проблема не співвідносяться одна з одною 

прямолінійно. Одна практична задача може бути вирішена на основі 

вивчення декількох наукових проблем, і, навпаки, одна розв’язана наукова 

проблема може сприяти вирішенню декількох практичних проблем. 

Наукова проблема передбачає усвідомлення, формулювання концепції 

про незнання. Чим складніший об'єкт розгляду (чим складніше обрана тема), 

тим більше неоднозначних, невизначених питань (проблем) воно буде 

вміщати, і тим складніше для формулювання завдання і для пошуку рішень 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
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будуть проблеми, то є проблематика наукового твору повинна вміщати 

класифікацію і розстановку пріоритетів у напрямку.  

Проблему можна виявити тільки, якщо дослідник має гарний орієнтир 

у цій області, у порівнянні відомого та невідомого. Як відмічає 

Краєвський В. В., проблема може бути для керівника, для науковця та для 

науки [5]. Бачення тієї чи іншої проблеми певним вченим обумовлено, по-

перше, обмеженістю особистого досвіду – тим, що в безпосередньому 

особистому досвіді вчений завжди має справу лише з тією чи іншою 

частиною об'єктивної дійсності і, по-друге, тими його уявленнями про цю 

дійсності, які склалися в результаті всієї його наукової підготовки. Кожен 

дослідник бачить різні проблеми і може по-різному вважати, яка з них є 

актуальною проблемою. 

Під науковою проблемою вчені розуміють таке питання, відповідь на 

який не міститься в накопичений суспільством знанні. Ознакою, за яким 

відрізняється наукове питання від наукової проблеми, є різний характер 

припущення, що міститься в запитанні. Якщо укладена в питанні знання про 

незнання перетворюється в результаті наукового пошуку в знання про те, що 

невідоме явище підпорядковується вже відомому, що вивчається законом, 

питання не оцінюється як проблема. Якщо ж він поєднується з припущенням 

(або містить у собі припущення) про можливість відкриття нового закону 

(йому в прикладних науках відповідає припущення про можливість відкриття 

принципово нового способу застосування раніше отриманого знання 

законів), тоді ми маємо постановку проблеми. 

Будь-яку проблему можна представити як нерозривна єдність двох 

елементів: знання про незнання. Припущення про можливість відкриття або 

невідомого закону в непізнаною сфері (у фундаментальних науках), або 

принципово нового способу практичного застосування раніше отриманого 

знання про закони (в науках прикладного типу, до яких саме і відноситься 

управління освітою) стратегію дослідження взагалі і напрямок наукового 

пошуку в особливості. 

Як відмічає Ю. К. Бабанський, проблема завжди виникає тоді, коли 

старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове знання ще не 

прийняло розвинутої форми [2].  

Таким чином, наукова проблема виникає в умовах проблемної ситуації, 

коли складається і усвідомлюється протиріччя між знанням про певні 

потреби людей, суспільства, організації та незнанням засобів, шляхів, 

способів задоволення (реалізації) цих потреб, яке в кінцевому рахунку 

впирається в незнання певних закономірностей об'єктивного світу.  

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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Наукова проблема виникає також як суперечність між існуючими 

теоріями та новими фактами, які потребують іншому теоретичному 

тлумаченні, або ж як з'ясування внутрішньої логічної суперечливості 

існуючих теорій та ін.  

Одним із основних критеріїв існування наукової проблеми може бути 

наявність об’єктивно існуючих суперечностей (між потребами і 

можливостями, між новими вимогами і системою, що склалася, між 

необхідністю і наявністю способів і засобів, які дають можливість 

реалізувати досягнення мети закладу освіти у нових умовах), які можливо 

розв’язати тільки засобами науки. 

Висновок. Джерело проблеми, як правило, міститься у практичній 

діяльності. Розв’язання будь-якого практичного завдання засобами науки – 

означає визначення його співвідношення з частиною невідомого в науковому 

знанні і в результаті наукового дослідження поповнення цієї частини новими 

знаннями, які потім будуть використані у практичній діяльності. 

Під науковими проблемами управління освітою нами розуміються 

значущі проблеми управління стратегічного і тактичного рівнів, що 

виникають у різних сферах практики управління закладом освіти й 

спричинені об’єктивно існуючими суперечностями між потребами і 

можливостями, між новими вимогами і системою, що склалася, між 

необхідністю і наявністю способів і засобів, які дають можливість 

реалізувати досягнення мети закладу освіти у нових умовах та розв’язання 

яких можливе тільки засобами науки.  

Отже, дослідження можна вважати об’єктивно актуальним у тому 

випадку, коли його тематика відповідає насущним потребам практики, а 

також заповнює прогалину в науці, яка на даний час не має наукових засобів 

для розв’язання актуального наукового завдання. Тому суттєвим з практичної 

точки зору є завдання вироблення критеріїв для розрізнення реальних і 

уявних проблем, методик їх розпізнавання та визначення актуальної 

проблематики наукових досліджень управління освітою. 
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Сич Т. В. Сутність поняття „Проблема управління освітою” у 

контексті наукового дослідження 

У статті проаналізовано різні тлумачення понять „проблема”, 

„управління” у науковій літературі, уточнено, які проблеми освітніх установ 

відносяться до проблем управління та підлягають науковому вирішенню, 

запропоновано визначення поняття „наукова проблема управління освітою”. 

Ключові слова: проблема, управління, проблема управління, наукова 

проблема, наукова проблема управління освітою. 

 

Сыч Т. В. Сущность понятия „Проблема управления 

образованием” в контексте научного исследования. 

В статье проанализированы различные толкования понятий 

„проблема”, „управление” в научной литературе, уточнено, какие проблемы 

образовательных учреждений относятся к проблемам управления и подлежат 

научному решению, предложено определение понятия „научная проблема 

управления образованием”. 

Ключевые слова: проблема, управления, проблема управления, 

научная проблема, научная проблема управления образованием. 

  

Sych T. The essence of the notion “The problem of management in 

education” in the context of scientific research 

In the article different interpretations of the notions „problem”, 

„management” in the scientific literature are analyzed, the problems of educational 

institutions which relate to the problems of management and are to be solved by 

means of science are defined, the definition of  the notion „scientific problem of 

management in education” is proposed. 

http://becmology.ru/blog/management/dss_over01.htm
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В МЕЖАТЕСТАЦІЙНИЙ 

ПЕРІОД 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування освітньої 

галузі важливого значення набуває процес удосконалення педагогічної та 

управлінської діяльності: управлінського і методичного супроводу розвитку 

професійної компетентності педагогів, й на цій основі, підвищення рівня її 

сформованості в міжатестаційний період. Своєрідним протиріччям цільових 

установок системи підвищення кваліфікації виражається в тому, що, з одного 

боку, вона направлена на розкриття внутрішніх особистих можливостей 

педагога (особистісно зорієнтований підхід), а з другого – на адаптацію до 

потреб і вимог, які ставляться перед учителем школою і державою 

(професійно зорієнтований підхід). Співвіднести особисті та громадські 

очікування та потреби покликаний компетентнісно зорієнтований підхід. При 

цьому на перший план висувається необхідність удосконалення 

інтелектуальних здібностей вчителя в процесі неперервних рішень 

різноманітних освітніх проблем, акцент ставиться не на інтерналізацію 

зовнішніх по відношенню до педагога цілей або цінностей і не на розкриття 

спонтанних імпульсів та емоцій, а на активну участь педагога в розв’язанні 

реальної ситуації.  

Як показав аналіз теорії та практики досліджуваної проблеми, задачі 

розвитку професійної компетентності педагогів у міжатестаційний період 

поки що не вирішені, а існуючі теоретичні та практичні дослідження не 

розв’язують усіх проблем ефективного управління розвитком професійної 

компетентності педагогів. При цьому найбільш вагомою обставиною, яка 

ускладнює побудову більш ефективної системи розвитку професійної 

компетентності педагогів є відсутність моделі управління розвитком 

професійної компетентності вчителів в міжатестаційний період. У цьому і 

полягає актуальність даної розвідки.  
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Метою статті є охарактеризувати модель управління розвитком 

професійної компететності педагогів у міжатестаційний період,  

обґрунтувати її ефективність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню поняття 

професійної компетентності педагогів, дослідженню окремих її складових, 

закономірностей їх формування і розвитку присвячено багато теоретичних і 

прикладних досліджень. Українські лінгвісти і лінгводидакти Н. Б. Голуб, 

Л. І. Мацько, Т. В. Мельник, М. І. Пентилюк, Л. О. Решетняк, О. М. Семеног, 

О. М. Тищенко, А. М. Фасоля досліджують професійну компетентність 

педагогів, виокремлюють і розглядають окремі її складові. Об’єктом 

досліджень науковців Н. Ф. Бориско, Н. К. Воробйова, О. О. Миролюбова, 

В. Т. Топалова є професійна компетентність та окремі її складові учителів 

іноземної мови.  

Однак особливої уваги потребує вирішення низки проблем, пов’язаних 

із визначенням структурних компонентів і змістової складової моделі 

управління розвитком професійної компетентності педагогів в 

міжатестаційний період. 

Виклад основного матеріалу. Для обґрунтування структури і змістовної 

складової моделі управління професійним розвитком учителя початкових 

класів конкретизуємо поняття „модель”.  

Модель – це система елементів, яка відтворює певні сторони, зв’язки, 

функції об’єкта з метою пояснення тих чи інших властивостей об’єкта; 

досліджуваний об’єкт представлений у найбільш загальному вигляді. У 

контексті нашого дослідження – це модель управління розвитком 

професійної компетентності вчителя початкових класів у міжатестаційний 

період. 

Варто зазначити, що неперервне навчання вчителя в системі 

підвищення кваліфікації містить два етапи, які циклічно повторюються і 

мають свої завдання – курсовий і міжатестаційний, однак, у моделі 

розглядається лише останній, який передбачає взаємозв’язок діяльності 

методичних служб різного рівня і самого педагога.  

Модель (Таблиця 1.1) має трирівневу будову: цільовий блок, у якому 

визначені мета, завдання і принципи побудови моделі; змістовий блок –  

управлінський і методичний супровід розвитку професійної компетентності 

вчителя початкових класів, який прямо пропорційний рівню  сформованості 

його професійної компетентності та технологічний блок – умови, чинники та 

процес розвитку професійної компетентності вчителя початкових класів. 
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Мета: розвинути професійну компетентність учителів початкових класів у міжатестаційний період 

Завдання: забезпечити безперервний розвиток професійної 
компетентності вчителів початкових класів у 
міжатестаційний період завдяки професійному 
управлінському та методичному супроводам. 

 
Принципи: демократизму, рівневості, багатовекторності, 
системного аналізу, гнучкості, цілісності.  

ПОЧАТКОВИЙ ЕВРИСТИЧНИЙ КРЕАТИВНИЙ НОВАТОРСЬКИЙ 

СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

І компонент: 
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

Управлінський       Методичний 

Концепція 
цілепокладання, 

визначення засад, 
технологій, форм 

реалізації. 

Визначення 
змістової 
складової. 

ІІ компонент: 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Управлінський       Методичний 

Управління 
процесом змін, 

спрямування на 
випереджувальни

й розвиток. 

Забезпечення 
неперервності, 

наступності 
освіти. 

СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

Умови розвитку професійної компетентності 
вчителів початкових класів: 

Нормативно-організаційні. 
Загальнопедагогічні. 

Загальносоціальні. 
Методично-технологічні. 

Організація управління  розвитком професійної 
компетентності вчителів початкових класів 

Створення системи взаємопов’язаних 
організаційних і структурно-змістових форм 
роботи з управління розвитком професійної 
компетентності вчителів початкових класів. 

Чинники розвитку професійної 
компетентності вчителя початкових класів: 

Вимоги суспільства. 
Запити вчителя початкових класів, його 

особистісно-професійні якості. 
Педагогічна взаємодія. 

КРИТЕРІЇ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

РЕЗУЛЬТАТ: ПОЗИТИВНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
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Теоретико-методологічне забезпечення моделі ґрунтується на основі 

аналізу філософської, наукової та методичної літератури. При конструюванні 

моделі було використано прийом, який полягає в переході від емпіричного 

пізнання об’єкту до теоретичного, при чому розвиток і функціонування 

наукового знання здійснюється на двох рівнях: емпіричному і теоретичному, 

як відносно самостійних, із постановкою відповідних дослідницьких задач і 

добором доцільних методів їх розв’язання та узагальнення. Завдяки такому 

підходу модель розроблено у відповідності з методологією та принципами 

професійного розвитку вчителів початкових класів в умовах формування 

нового змісту освіти. Науково-методичне забезпечення моделі здійснене на 

основі застосування принципів рівневого і структурного аналізів та розподілів. 

За основу такого розподілу було обрано знаннєво - професіографічний підхід, 

зумовлений змістом і завданнями діяльності, функціональних обов’язків 

учителя, і пов’язали їх із змістом державних освітніх стандартів, з типовим 

положенням про атестацію педагогічних працівників та змістом 

міжатестаційного періоду.  

Розроблена модель базується на двох основних компонентах: рівнях 

сформованості професійної компетентності вчителя; трирівневому 

управлінському і методичному супроводі розвитку професійної 

компетентності вчителя в міжатестаційний період. 

Організаційно-технологічне забезпечення розробленої моделі базується 

на двох основних аспектах: структурі, формах, видах неперервного навчання 

вчителя початкових класів у міжатестаційний період відповідно до 

визначеного рівня сформованості професійної компетентності вчителя; 

багаторівневій професійній діяльності вчителя із чітко визначеними цілями, 

методами, принципами, функціями щодо індивідуальної траєкторії руху до 

вищого рівня сформованості професійної компетентності. Оскільки 

професійна компетентність вчителя має такі рівні як: початковий, 

евристичний, креативний та новаторський, то відповідно, вони були включені 

до моделі. 

Коротко охарактеризуємо кожен з них: 

− початковий (учитель здійснює професійну діяльність згідно з методичними 

рекомендаціями; діє за аналогією, застосовуючи відомі йому методи, прийоми; 

адекватно діє у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем, 

виконує елементарні завдання у відомих однотипних ситуаціях); 

− евристичний (учитель здійснює професійну діяльність не лише 

використовуючи методичні рекомендації, але й враховуючи власний досвід, 

моделюючи нестандартні педагогічні ситуації, володіє здатністю до 

креативного мислення, використовує інноваційні методики і технології, 
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готовий до науково-дослідницької, експериментальної роботи, виконує 

складні спеціалізовані завдання, що передбачає прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях); 

- креативний (учитель здійснює професійну діяльність, використовуючи 

нестандартність мислення, творчу уяву і пошук; має високу мотивацію до 

здійснення конструкторської, наукової та експериментальної діяльностей; 

активно використовує інноваційні технології та методики навчання, розв’язує 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, є автором програм, 

підручників, створює нові прийоми, способи, методи і методики); 

− новаторський (учитель вносить конструкторські та експертні пропозиції 

щодо інноваційної організації навчально-виховного процесу, видає авторські 

програми, посібники, створює авторські школи, здатний навчати і розвивати 

рівень сформованості професійної компетентності інших учителів за власним 

алгоритмом, розв’язує проблеми з використанням дослідницько-інноваційних 

методів). 

Згідно з моделлю управлінський та методичний супровід здійснюється 

відповідно до охарактеризованих вище рівнів та складається з трьох 

компонентів. 

Перший компонент „Професійне становлення” (для вчителів із 

початковим рівнем сформованості професійної компетентності) і передбачає 

створення концепції цілепокладання, визначення засад, технологій і форм 

реалізації даної концепції, а також визначення змістової складової процесу 

професійного становлення вчителя – спеціаліста та спеціаліста ІІ категорії. 

В основі другого компонента „Професійного розвитку” (для вчителів із 

евристичним рівнем сформованості професійної компетентності, до якого 

належать вчителі із першою та вищою кваліфікаційними категоріями) 

знаходиться управління процесом змін, спрямування вчителя на 

випереджувальний розвиток, забезпечення неперервності, наступності освіти. 

До третього компонента „Творчої реалізації” входять креативний і 

новаторський рівні (вчителі із вищою кваліфікаційною категорією та 

педагогічними званнями), що зумовлює формування інноваційного 

інформаційно-освітнього середовища, здійснення вчителями дослідницької, 

експериментальної діяльностей. 

Завданням моделі є також забезпечити методичний супровід, котрий 

також має три напрямки відповідно до рівнів сформованості професійної 

компетентності вчителів початкових класів. 

Для вчителя з початковим рівнем сформованості професійної 

компетентності моделлю передбачені такі форми методичної роботи: 

наставництво і стажування; робота над індивідуальною проблемною науково-
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методичною темою, педагогічні читання, навчальні тренінги, педагогічні 

мости, участь у роботі методичних об’єднань, Школі молодого вчителя, участь 

у теоретичних семінарах (вебінарах), конференціях. 

Для вчителів із евристичним рівнем професійної компетентності 

передбачені такі форми методичного супроводу як: програми професійного 

розвитку, робота в методичних структурах міста, панорами методичних 

знахідок, педагогічні консиліуми, науково-практичні семінари (вебінари), 

участь у професійних і фахових конкурсах, творчих групах (динамічних, 

тимчасових). 

Учителі із креативним рівнем сформованості професійної 

компетентності очолюють Школи педагогічного досвіду, Школи методичної 

майстерності, на основі їх педагогічного досвіду створюються творчі 

лабораторії. 

Учителі-новатори розробляють авторські заняття з метою розвитку рівня 

сформованості професійної компетентності інших учителів, створюють 

педагогічні майстерні, на базі їх педагогічного досвіду комплектуються 

експериментальні майданчики та школи-лабораторії, вони є авторами програм, 

посібників, підручників. 

Запропонований моделлю підхід допомагає на якіснішому рівні 

планувати спільну роботу методичних служб і самих учителів із питань 

розвитку професійної компетентності вчителя початкових класів у 

міжатестаційний період. Розвиток професійної компетентності педагога 

передбачає зміну структурних компонентів професійної компетентності 

вчителя у результаті його свідомої цілеспрямованої активності, яка забезпечує 

підвищення ефективності діяльності. 

Пріоритетним завданням для управління розвитком професійної 

компетентності педагога в системі підвищення кваліфікації згідно даної 

моделі вбачається визначення рівня її сформованості. Для цього 

використовуються критерії оцінювання розвитку професійної компетентності, 

які корелюють із структурними компонентами відповідної компетентності. 

Оцінювання кожного з критеріїв проводиться за шкалою, що складається з 

чотирьох рівнів сформованості професійної компетентності – початкового, 

евристичного, креативного та новаторського – детально охарактеризованих 

нами вище. До уваги беруться також творчі роботи, методичні розробки та 

проекти вчителів, які оцінюються за чотирибальною шкалою. 

Модель також передбачає, що для забезпечення ефективного управління 

процесом розвитку професійної компетентності вчителя в міжатестаційний 

період необхідно створити такі умови:  
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- нормативно-організаційні (розробка та впровадження державних 

стандартів щодо професійної компетентності вчителя, забезпечення його 

готовності до компетентно-професійної діяльності в нових полікультурних 

умовах; організація варіативного та індивідуального підходів до розвитку 

професійної компетентності вчителя на основі визначеного рівня 

сформованості його професійної компетентності);  

- загальнопедагогічні (забезпечення ефективності управління розвитком 

професійної компетентності вчителя початкових класів; актуалізація 

можливостей навчальних планів із метою забезпечення розвитку професійної 

компетентності на основі актуальних та прогнозованих (очікуваних) рівнів 

професійної компетентності вчителя; стимулювання процесу їх 

самоактуалізації, самоаналізу і саморозвитку);  

- методико-технологічні (наявність компетентних педагогічних дій у 

міжатестаційний період; якісне співвідношення методів і форм роботи; 

емоційно-оцінні відносини між суб’єктами процесу управління розвитком 

професійної компетентності вчителя від атестації до атестації);  

- загальносоціальні (потреба в професійно-компетентних учителях, 

здатних працювати в нових полікультурних умовах; забезпечення 

престижності високого рівня професійної компетентності вчителя  початкових 

класів). 

Висновки. Актуальність дослідження полягала в необхідності розвитку 

професійної компетентності педагогічного працівника, що є сьогодні як 

ніколи надзвичайно важливою умовою забезпечення ефективності процесу 

навчання й виховання. Суттєві зміни в характері освіти ХХІ ст. все більш 

спрямовують її на вільний розвиток особистості, творчу ініціативу, 

самостійність, конкурентоспроможність, мобільність педагогічних кадрів. В 

умовах особистісно зорієнтованої освітньої парадигми формується новий тип 

особистості, що передбачає принципово інший підхід до управління процесом 

формування професійної компетентності, який органічно пов'язує 

професійний і особистісний аспекти підготовки педагогічних та методичних 

кадрів. Разом з тим, незважаючи на важливість проблеми, в науці і практиці 

приділяється недостатня увага управлінню розвитком професійної 

компетентності педагога в умовах освітніх установ. 

В умовах виникнення та розбудови нових соціально-економічних та 

політичних відносин в Україні стало цілком очевидним, що найважливішим 

завданням освіти є підготовка фахівців з кваліфікацією на рівні міжнародних 

стандартів. Досягти цієї мети можна завдяки формуванню творчої особистості, 

яка вміє адаптуватися в умовах динамічних змін в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства. Фахівець повинен бути здатний до самостійного пошуку та 
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засвоєння нових знань, вміти застосовувати їх у будь-яких, а особливо у 

нестандартних ситуаціях та вирішувати проблеми, що виникають, новими, 

оригінальними шляхами. 

Рівень педагогічної освіти визначає ефективність у вирішенні 

професійних завдань вчителя. У розробленій та апробованій моделі 

управління професійного розвитку педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів важливою ланкою у здійсненні науково-методичного 

супроводу розвитку професійної компетентності педагогів є методичний 

центр, у спільній діяльності з яким здійснюється удосконалення змісту, форм, 

методів, технологій професійного розвитку педагогічних працівників усіх 

категорій на основі андрагогічного циклу.  

Предметом даного дослідження була модель управління професійним 

розвитком педагогів у методичному центрі, яка була апробована в роботі з 

учителями початкових класів міста Лисичанська. 

Апробована модель показала, що в ній дотримані основні принципи 

неперервної педагогічної освіти: 

– неперервність; 

– поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового 

досвіду; 

– гнучкість у реагуванні на суспільні зміни і прогностичність; 

– інноваційність (через запровадження інноваційних форм організації 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників). 

Основними домінантами організації науково-методичної роботи 

методичного центру при реалізації даної моделі управління є такі: 

– спрямування діяльності методичної служби міста на організаційне, 

науково-методичне, інформаційне забезпечення проведення реформ в 

освітніх закладах; 

– побудова науково-методичної роботи на діагностичній основі: 

урахування кількісного та якісного складу педагогічних працівників, 

особливостей мережі закладів і чіткої зорієнтованості на запити 

конкретних установ і педагогічних працівників; 

– модифікація форм науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами в міжкурсовий період; 

– заміна пасивних методів роботи на активні та інтерактивні, 

використання синергетичного та фасилітативного підходів до 

навчання дорослих. 

Апробація даної моделі управління розвитком професійної 

компетентності вчителя в міжатестаційний період принципово змінює 
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траєкторію руху вчителя до найвищого рівня професійної компетентності: від 

етапу репродуктивності (початкового рівня компетентності вчителя), під час 

якого відбуваються пошуки індивідуальності та визначення власної 

педагогічної діяльності в розвитку, коли вчителі вже мають вироблений 

алгоритм знаходження шляхів вирішення педагогічних проблем, здатні 

конструювати і створювати нові прийоми, способи, методи і методики 

навчання до рівня вчителя-експерта, здатного до творчої професійної 

самореалізації, самопроектування та конструювання нових еталонів (норм) 

засобів професійної діяльності. 
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компетентності педагогів  в міжатестаційний період, описано її 
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компетентности педагогов в межаттестационный период, описано ее 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Різнобічні процеси соціальної перебудови, оновлення гуманітарної 

практики, реформування загальноосвітньої школи вимагає від вчителя 

концентрації інтелектуальних ресурсів для задоволення соціальних запитів. 

Саме педагоги здатні до продуктивної творчої діяльності, управління 

розвитком навчально–виховного процесу, власної професійної 

компетентності, здатні задовольнити потреби суспільства в особистості 

випускника школи. В загальноосвітніх навчальних закладах важливо створити 

умови для становлення педагога – професіонала, здатного до дослідження та 

управління педагогічною діяльністю, що володіє інструментарієм діагностики 

процесу і результатів власної праці, способами обґрунтування шляхів і засобів 

його корекції та подальшого вдосконалення. У зв’язку з цим виникає 

необхідність подальшої розробки теорії й практики розвитку професійної 
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компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу. Розвиток 

професійної компетентності вчителів, створення умов для становлення творчо 

мислячої особистості учня – проблема, що надає безпосередній вплив на 

успішне функціонування школи. 

Компетентність, на думку багатьох учених, – це інтегроване утворення з 

інтелектуальних, досвідних, особистісних якостей та ставлення людини до 

справи, яку вона робить(знання, уміння, досвід, ставлення). 

Дослідники К. Віаніс-Трофименко, Г. Лісовенко[1] у своєму посібнику 

описали організаційно-методичні умови підвищення професійної 

компетентності педагога, розглянули шляхи вдосконалення професійної 

компетентності вчителів школи на основі самодіагностики й самоаналізу 

уроку, власної педагогічної діяльності.  

Проте питання щодо розгляду організаційно-методичних умов розвитку 

професійної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу 

сьогодні залишаються недостатньо вивченими. Розглянемо цей аспект 

детальніше.  

Мета даної статті полягає у розкритті підходів, визначенні механізму 

відбору організаційно-методичних умов розвитку професійної компетентності 

вчителя загальноосвітнього навчального закладу, розгляді моделі й основних 

чинників розвитку професійної компетентності педагога. 

Ми розуміємо під професійною компетентністю вчителя інтегроване 

професійно-особистісне утворення, в якому внутрішні ресурси людини, її 

особисті якості й здібності розглядаються як джерело та критерії ефективної 

предметної діяльності в системі освіти. Ми схильні вважати, що це 

інтегративна властивість особистості, яка має комплекс професійно значущих 

для вчителя якостей, високий рівень науково-теоретичної, практичної 

підготовки до творчої педагогічної діяльності й ефективної взаємодії з 

учнями; впровадження сучасних технологій для досягнення високих 

результатів. 

Ми вважаємо, що професійний розвиток учителя – це процес 

становлення, зростання й реалізації в педагогічній діяльності професійно 

значущих особистісних рис і здібностей на основі професійних знань і вмінь. 

На нашу думку, його мають супроводжувати активні якості перетворення 

внутрішнього світу, що призводять до нового способу діяльності. Ми схильні 

вважати, що розвиток можна розглядати і як процес подолання протиріччя між 

існуючим і необхідним станом об’єкта, а управління розвитком – як процес 

забезпечення просування об’єкта в бажаному напрямку через реакцію 

резонансу(відгук внутрішньої структури об’єкта на зовнішній вплив). У 

такому разі під об’єктом управління ми розуміємо процес розвитку  
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професійної компетентності вчителя. Суб’єктом управління виступає сам 

учитель. 

У сучасній науковій  практиці існує декілька підходів до визначення 

організаційно-методичних умов розвитку професійної компетентності 

вчителя, що відрізняються цілями, організацією, структурою й протіканням 

процесів та вимогами до кінцевого результату. 

Під системою організаційно-методичних умов розвитку професійної 

компетентності педагогів ЗНЗ ми розуміємо сукупність взаємопов’язаних і 

повторюваних періодично у часі способів впливу. В зазначеному процесі ми 

простежуємо циклічність; період циклу– навчальний рік. 

Створюючи організаційно-методичні умови розвитку професійної 

компетентності педагогів ЗНЗ, ми враховували, що всі вчителі по різному 

засвоюють знання, мають різний педагогічний досвід, а процес набуття нових 

навичок також відбувається у кожної особистості індивідуально. 

На думку науковців, для здійснення ефективного управління розвитком 

професійної компетентності доречно виходити із системного підходу як 

метрологічного способу пізнання (В. Афанасьєв, І. Блауберг, В. Садовський та 

ін.), інтегрованої ідеї діяльнісного підходу щодо розвитку особистості 

(Л. Виготський, А. Леонтьєв, П. Гальперін, Б. Теплов та ін.) й синергетичного 

підходу в освітній теорії й практиці(М. Богуславський, В. Лутай та ін.), 

акмеологічної теорії розвитку професіоналізму вчителя (А. Деркач, 

Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.), андрагогіки як науки про освіту дорослих 

(С. Вершловський, С. Змєєв та ін.), теорії й практики організації методичної 

роботи в навчальному закладі (Г. Данилова, І. Жерносєк, Ю. Корнажевський 

та ін.). 

Ми пов’язуємо розвиток професійної компетентності з професійною 

діяльністю. Діяльнісний підхід розглядає діяльність учителя як сукупність та 

взаємозв'язок таких елементів: мотивація → мета → завдання 

функціонування→ зміст → методи → форми → результат → рефлексія. Ці 

елементи складають повний цикл діяльності. Циклічність повторюється на 

новому змістовому етапі.  

Ми розглядаємо організаційно-методичні умови також з точки зору 

процесуального підходу, що ґрунтується на певних функціях діяльності: 

плануванні, організації, мотивації, контролі, аналізі. Діяльність учителя − це 

не тимчасова дія, а процес, серія безперервних взаємопов'язаних дій, кожна з 

яких є, у свою чергу, процесом, добутком певних функцій.  

Аспектний підхід до діяльності вчителя полягає у врахуванні й розгляді 

реальних практичних ситуацій та умов. Ситуаційний підхід передбачає 
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застосування у педагогічному процесі найбільш ефективних методів у 

конкретний час залежно від ситуації.  

Особистісно орієнтований підхід передбачає створення умов для 

діяльності, за яких у педагогічному процесі забезпечується й відображається 

формування нового типу педагога, для якого особистісний розвиток 

(саморозвиток) людини стає пріоритетом у діяльності.  

Синергетичний підхід обумовлює надання можливостей вибору 

найоптимальнішого шляху для власного саморозвитку, професійного 

вдосконалення. При цьому спрощуються протиріччя, що виникають між 

об'єктивними й суб'єктивними ознаками, що створюються в процесі зростання 

компетентності вчителя, знаходиться компроміс, гармонізуються стосунки 

між учасниками процесу; при цьому зберігаються індивідуальні й власні 

цінності особистості. 

 Означені підходи до розгляду діяльності вчителя й організаційно-

методичних умов розвитку професійної компетентності педагога не можуть 

повною мірою забезпечити підґрунтя для переорієнтації освітнього мислення. 

На наш погляд, вони не розглядають діяльність вчителя як комплексне 

поняття, орієнтоване на функціонування в умовах зміненої освітньої 

парадигми.  

Ми обрали позиції системного підходу, оскільки він не лише має значні 

переваги перед іншими підходами, але й втілює у собі прогресивні риси 

діяльнісного, процесуального, аспектного, ситуаційного, синергетичного, 

особистісно орієнтованого підходів до розгляду діяльності вчителя.  

Системний підхід щодо розвитку професійної компетентності педагогів 

передбачає забезпечення єдності її цілей, змісту, організації, форм та методів, 

джерел, тобто органічного взаємозв’язку всіх елементів системи.  

Сутність системного підходу до виділення організаційно-методичних 

умов діяльності вчителя створює наступні положення:  

- розвиток як процес якісних змін не тотожний навчанню;  

- професійна компетентність як здатність (педагогічні нахили, якості, 

здібності) і готовність (професійні знання) здійснювати педагогічну 

діяльність, професійну Я-концепцію, яку можна розглядати в контексті  

професійної самосвідомості – комплекс уявлень людини про себе як 

професіонала;  

- актуальними лініями змісту моделі професійної компетентності вчителя є 

особистісно-професійна, діяльнісна, професійна, соціально-професійна, 

регулятивна;  
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- створення умов і стимулів для актуалізації процесів саморозвитку та 

самоуправління - основне завдання управління розвитком професійної 

компетентності вчителя. 

Ми вважаємо, що системний підхід дозволяє знайти й вивчити ті 

елементи системи, діяльність яких знаходиться на належному рівні, 

нейтралізувати внутрішні й зовнішні дезорганізуючі системи в цьому 

контексті, більш обмірковано й обґрунтовано визначити мету, передбачити  

умови для виконання поставлених завдань й одночасно проконтролювати хід 

руху до них.  

Отже, системний підхід до визначення організаційно-методичних умов 

— основна методологічна передумова для розвитку професійної 

компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу, він дозволяє 

тримати на виду цей процес як єдине ціле.  

Для оптимальної, практичної, ефективної організації системи науково-

методичного забезпечення процесу зростання професійної компетентності 

педагогів важливо враховувати концептуальні засади, що є базовим 

підґрунтям для побудови організаційно-методичних умов розвитку 

професійної компетентності вчителів:  

– детермінованість - врахування потреб, професійних інтересів, можливостей 

людини; чітке розуміння й врахування реальних умов функціонування 

освіти;  

– професіоналізм - наявність обов'язкової спеціальної підготовки. 

Забезпечення можливості періодичного підвищення кваліфікації в закладах 

післядипломної освіти шляхом стажування або самоосвіти. Набуття 

необхідних знань із різних галузей;  

– індивідуальний підхід - врахування індивідуальних особливостей, 

підвищення почуття власної гідності, причетності до загальної справи;  

– варіативність – можливість реалізувати право особистості на вибір форм 

підвищення професійного рівня, засобів навчання;  

– безперервність професійного зростання - надання можливості впродовж 

усього життя поглиблювати свою загальноосвітню й фахову підготовку;  

– диференційованість – розроблення змісту організаційно-методичних умов, 

специфічного підходу до реалізації з урахуванням можливостей, 

індивідуальних, типологічних особливостей вчителів; 

– єдність зусиль адміністрації та вчителя - спрямування зусиль всіх суб'єктів 

процесу науково-методичного забезпечення на реалізацію поставлених 

завдань; створення  оптимістичної,  позитивно  насиченої атмосфери.  

Визначення організаційно-методичних умов розвитку професійної 

компетентності педагогів забезпечує цілісну систему взаємопов'язаних 
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заходів, що ґрунтуються на досягненнях науки, передового досвіду, 

конкретному аналізі ускладнень учителів і спрямовані на всебічне  

підвищення професійної компетентності кожного вчителя, на збагачення й 

розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу ЗНЗ, а в результаті- на 

підвищення якості освітнього процесу.  

Для вивчення й удосконалення процесу зростання професійної 

компетентності вчителів ми застосовуємо загальнонаукові методи 

дослідження, зокрема моделювання.  

У філософському трактуванні модель — це система елементів, яка 

відтворює певні сторони, зв'язки, функції предмета дослідження(оригіналу).  

Поняття „модель” походить від французького слова modulus – міра, 

мірило, взірець і є умовним зразком(зображення, схема, опис тощо) якогось 

об'єкта або системи об'єктів, який зберігає зовнішню схожість і пропорції 

частин при певній схематизації й умовності засобів зображення.  

Головна характеристика моделі – спрощення реальної життєвої ситуації, 

до якої вона застосовується. Спрощення ситуації знімає другорядні дані, які не 

мають вирішального значення. Проблема стає рельєфнішою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Модель організаційно-методичного забезпечення розвитку 

професійної компетентності вчителів загальноосвітнього навчального закладу 
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В. Беспалько, Н. Кузьміна та ряд інших науковців вважають, що модель 

− це діагностичний опис із всією можливою повнотою всіх суттєвих для 

життєдіяльності у сучасному світі сторін, властивостей і якостей особистості.  

Модель організаційно-методичних умов розвитку професійної 

компетентності вчителів ЗНЗ можна подати у вигляді схеми взаємопов’язаних 

компонентів(системи) (рис. 1). 

У контексті нашого дослідження найбільш доцільним є визначення 

науковця Я. Науйміна, який стверджує, що модель – це створюваний, з метою 

отримання й збереження інформації специфічний об'єкт у формі уявного 

образу, опису знаковими формами або матеріальної системи, що відображає 

властивості, характеристики й зв'язки об'єкта-оригіналу довільної  природи, 

суттєві для завдань, що вирішуються суб'єктом [2].  

Пропонуємо модель розвитку професійної компетентності вчителя, яка 

схематично представлена на рис. 2. В запропонованій моделі окремим  рівнем 

нами виділена самоосвіта педагогів - безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення вчителя. Вона, на нашу думку, є однією з основних форм 

підвищення професійної педагогічної компетентності, складається через 

удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом 

цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Формальна й неформальна освіти у 

ринкових умовах сьогодення набуває великого значення. 
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Рис. 2 Модель розвитку професійної компетентності вчителя 

  

 Запропоновані нами моделі мають гнучку організаційну структуру, 

спонукають адміністрацію постійно шукати найбільш ефективні методи й 

прийоми управління, дають можливість в найкоротші терміни приймати 

оптимальні управлінські рішення, визначати слабкі місця не лише в діяльності 

окремо взятого педагога, а й педагогічного колективу в цілому, та здійснювати 

поточну корекцію педагогічних й управлінських дій. 

 Таким чином, ми розглянули концептуальні засади й модель 

організаційно-методичних умов розвитку професійної компетентності 

педагогів загальноосвітнього навчального закладу, модель розвитку 

професійної компетентності вчителя. 

 

Література 

1. Віаніс-Трофименко К. Б. Підвищення  професійної  компетентності 

педагога/ К. Б. Віаніс-Трофименко, Г. В. Лісовенко. - Х. : Основа, 2007. – 176с. 

2. Науймин Я. Г. Модели в науке и технике: история, теория, практика/ 

Науймин Я. Г.  — Л. : Наука, 1966. – 192 с. 

 

Топіліна Т. А. Організаційно-методичні умови розвитку професійної 

компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

У статті розглядаються наукові підходи до визначення організаційно-

методичних умов розвитку професійної компетентності вчителя 

загальноосвітнього навчального закладу, подано модель розвитку професійної 

компетентності вчителя, модель організаційно-методичних умов розвитку 

професійної компетентності педагога.  

Ключові слова: вчитель, розвиток, професійна компетентність, 

організаційно–методичні умови.  



129 
 

Топилина Т. А. Организационно-методические условия развития 

профессиональной компетентности учителей общеобразовательных 

учебных заведений. 

Данная статья рассматривает научные подходы к организационно-

методических условий развития профессиональной компетентности учителя 

общеобразовательного учреждения, дана модель развития профессиональной 

компетентности учителя, модель организационно-методических условий 

развития профессиональной компетентности педагога.  
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Topilina T. A. Organizational-methodical conditions of development of 

professional competence of teachers of secondary schools. 

Various scientific approaches to the definition of the organizational – 

methodical conditions for the development of secondary educational institutions 

teacher’s professional competence is considered in this article. The model of the 

teacher’s professional competency development is given in this article.The model of 

organizational-methodical terms of development of professional competence 

ofteacher is given in this article.  
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Хриков Є. М 

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

 

Розвиток педагогічної науки є одною з провідних умов ефективності 

освіти України. Важливою складовою педагогічної науки є теорія та методика 

управління освітою, що виникла як наукова спеціальність у 2007 році. У 

зв’язку з цим, актуальним наукових завданням залишається обґрунтування 

методологічних засад педагогічних досліджень та зокрема виокремлення 

теоретичних засад визначення тем дисертаційних робіт з теорії та методики 

управління освітою. Тема дисертаційної роботи виконує декілька функцій: 

характеризує наукову роботу та її результат, окреслює напрям наукового 
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пошуку та дозволяє здійснювати бібліографічний пошук необхідних для 

науковців та керівників освітніх установ робіт. Тому від чіткості визначення 

тем дисертаційних робіт значною мірою залежить розвиток теорії управління, 

ефективність наукових досліджень. У широкому соціальному сенсі тема 

дисертаційної роботи є засобом управління розвитком не тільки науки, але і 

вітчизняної освіти. 

Мета статті: виявити типові недоліки у формулюванні тем 

дисертаційних робіт з теорії та методики управління освітою. Для цього було 

узагальнено загальнонаукові та педагогічні підходи до проблеми, 

проаналізовано 205 тем дисертаційних робіт з теорії та методики управління 

освітою за 2007- 2014 роки, виявлено типові помилки у формулюванні тем 

дисертаційних робіт їх відповідність наявним теоретичним засадам та 

обґрунтовані положення, що обумовлюють визначення тем 

Аналіз робіт з загальної методології наукових досліджень (А. Габович,  

В. Ковальчук, Л. Моїсєєв, О. Крушельницька, В. Пілюшенко, І. П'ятницька-

Позднякова, В. Романчиков, А. Філіпенко тощо) [1;6;7;8;9;10] та методології 

педагогічних досліджень (С. Гончаренко, В. Загвязинского, В. Краєвського, 

Е. Бережнової) [2;3;4;5] дозволяє сформулювати декілька вимог до визначення 

тем дисертаційних робіт серед яких можна виокремити вимоги до теми та 

вимоги до вибору теми:  

Аналіз робіт науковців дозволяє виокремити наступні вимоги до тем 

дисертаційних робіт: 

– Тема повинна бути актуальною для педагогічної науки та практики. Тема 

повинна вирішувати нову наукову задачу. Це означає, що тема в такій 

постановці ніколи не розроблялася й у цей час не розробляється, тобто 

дублювання виключається.  

– Назва дисертації має обов’язково містити в концентрованому вигляді 

об’єкт і предмет дослідження, основний науковий результат або 

узагальнене визначення наукової проблеми, інколи зазначати галузь 

використання. 

– Назва дисертації (тема) повинна відповідати: паспорту спеціальності та 

предмету, завданням і змісту дисертації. 

– При виборі теми дослідник повинен враховувати наявність джерельної 

бази, завдяки якій він може отримати максимально можливу уяву про те, 

що у досліджуваній галузі науки вже зроблено і що необхідно зробити. 

Іншими словами, щоб визначити тему, дослідник повинен познайомитися з 

фундаментальною літературою, роботами вітчизняних та зарубіжних 

провідних науковців з теми. Аналіз наукової літератури необхідно 

здійснювати в ретроспективному плані, тобто від останніх за часом джерел 



131 
 

до більш ранніх. Фахівці з методології наукових досліджень рекомендують 

порівнювати різні точки зору для того щоб подолати можливий 

суб'єктивізм.  

– Вибираючи тему, необхідно враховувати можливість її виконання саме в 

цьому вищому навчальному закладі чи науковій установі. Справа в тому, 

що кожна кафедра, будь-який інший науковий підрозділ має свої традиції 

та потенціал. 

– Тема дисертаційної роботи повинна бути частиною, аспектом значущої 

наукової проблеми. Наукова проблема - це сукупність складних 

теоретичних або практичних завдань; сукупність тем науково-дослідної 

роботи. Проблема охоплює значну галузь дослідження й має перспективне 

значення. Проблема може бути галузевою, міжгалузевою, глобальною. 

Проблема складається з ряду тем. 

– Тема - це наукове завдання, що охоплює певну сферу наукового 

дослідження. Вона базується на численних дослідницьких питаннях. Під 

науковими питаннями розуміють більш дрібні наукові завдання, що 

стосуються конкретної сфери наукового дослідження. 

– Теми можуть бути теоретичними, практичними й змішаними. Теоретичні 

теми розробляються переважно з використанням літературних джерел. 

Практичні теми розробляються на основі вивчення, узагальнення й аналізу 

фактів. Змішані теми поєднують у собі теоретичний і практичний аспекти 

дослідження. 

Перевірити відповідність тем дисертаційних робіт наявним вимогам 

можна засобом аналізу формулювань тем, перевірити відповідність вимогам 

до вибору теми можна за допомогою аналізу діяльності пошукувача. 

З теорії та методики управління освітою було проаналізовано 52 

докторських та 153 кандидатських дисертації, затверджених у 2007- 2014 

роках. 

З проаналізованих 52 тем докторських дисертацій з теорії та методики 

управління освітою 44 робіт (85%) присвячені теоретичним проблемам (теорія 

і практика, теоретико-методологічні основи, педагогічні основи, наукові 

засади, акмеологічні засади, теорія і методичні основи, соціально-педагогічні 

засади), 5 тем сформульовані як практичні проблеми (управління - 2, 

управлінська підготовка - 1, педагогічне управління - 1, система формування - 

1), 3 роботи присвячені історичним проблемам наукової галузі, 8 робіт (із 

попередніх груп) присвячені проблемам державного управління. 

Дослідження проблем державного управління, хоча і відповідає 

паспорту спеціальності, але, на наш погляд, це недоцільно в межах даної 

спеціальності. Ще до виокремлення теорії та методики управління освітою 
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існувала наукова галузь "державне управління". У двох цих наукових 

спеціальностей різні предмети дослідження та принципово відрізняються 

засоби реалізації управлінських завдань: у теорії та методиці управління 

освітою це методи управління, а в теорії державного управління – це 

механізми державного управління. Споживачами результатів наукових 

досліджень цих наукових спеціальностей є різні категорії працівників: 

працівники освітніх установ та державні службовці. Саме відмінності у 

категоріях споживачів наукових знань є одним із чинників диференціації 

наукових галузей. На наш погляд необхідно провести корекцію паспорта 

наукової спеціальності 13 00 06 – теорія та методика управління освітою та не 

затверджувати в межах цієї спеціальності теми пов’язані з державним 

управлінням. 

Не всі теми дисертаційних робіт з теорії та методики управління освітою 

сформульовані коректно. Так тема „Педагогічні основи моніторингу якості 

освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (управлінський 

аспект)" викликає три заперечення. Перше: моніторинг якості освіти є 

складовою управлінської діяльності, тому наведені в темі слова 

„управлінський аспект" є зайвими. Друге: незрозуміло яку функцію виконує у 

назві поняття „педагогічні", коли йдеться про моніторинг, то краще 

використовувати поняття „теоретичні основи", або „теоретичні та методичні 

основи". Третє: із теми незрозуміло про який моніторинг йдеться – внутрішній 

чи зовнішній. 

Сумніви викликає тема „Управління підготовкою майбутніх керівників 

вищих навчальних закладів до роботи в полікультурному освітньому 

середовищі". Завдань підготовки керівників вищих навчальних закладів можна 

виокремити сотні. Теоретичні засади управління підготовкою майбутніх 

керівників є загальними, зрозуміло, що специфіки управління вирішенням 

одного із таких завдань недостатньо навіть для кандидатської дисертації, тому 

виконання таких тем мало що може дати для розвитку теорії управління. 

Окрім того, державний стандарт, який регламентує підготовку керівників 

навчальних закладів, передбачає формування у них більш узагальнених 

управлінських якостей. 

Аналіз теми „Соціально-педагогічні засади управлінської діяльності 

директора загальноосвітньої школи сільської місцевості" дозволяє поставити 

запитання: наскільки обґрунтовано поняття „соціально-педагогічні засади" , 

незрозуміло чим відрізняються вони від теоретичних засад. Поняття 

„соціально-педагогічні засади" використовують у соціальній педагогіці для 

того, щоб підкреслити саме соціально-педагогічний характер системи, яку 
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досліджують науковці, тому його використання у даному випадку є 

недоцільним. 

Назва теми „Теорія і технологія управління самостійною навчальною 

діяльністю студентів юридичних спеціальностей" суперечить тенденції 

формування загальної теорії управління, управління самостійною навчальною 

діяльністю студентів юридичних спеціальностей мало чим відрізняється від 

управління самостійною роботою з інших спеціальностей. Відрізняється зміст 

самостійної роботи, але його визначення є педагогічним, а не управлінським 

завданням. Тому специфіки управління самостійною навчальною діяльністю 

студентів юридичних спеціальностей для виконання докторського 

дисертаційного дослідження недостатньо. 

Недосконалим можна вважати формулювання теми „Теоретико-

методологічні основи системно-інформаційної кваліметрії в управлінні 

навчально-виховним процесом". У даній темі не визначено навчальну 

установу, в якій буде здійснено управління навчально-виховним процесом. 

Найбільш широкою і важливою для теорії управління була б тема, в якій цю 

проблему було б вирішень для всіх типів навчальних закладів (дошкільних 

закладів, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, технікумів, 

вищих навчальних закладів). Але наявна наукова парадигма не передбачає 

проведення таких досліджень, однак саме вони можуть забезпечити більш 

інтенсивний розвиток теорії управління.  

Із 153 кандидатських дисертацій 99 (65%) сформульовані як практично 

орієнтовані проблеми (71 - присвячена вирішенню проблем управління; 15 – 

проблеми розвитку, 3 - забезпечення, 4 - підготовки, 4 - системам підготовки, 

управління). Сорок кандидатських дисертацій (26%) присвячені теоретичним 

проблемам (обґрунтуванню організаційно-педагогічних, педагогічних, 

соціально-педагогічних умов – 18; організаційно-педагогічних, організаційно-

методичних; технологічних, науково-організаційних, методичних засад -18; 

обґрунтуванню особливостей – 1; моделюванню – 3). Проблемам історії теорії 

та практики управління присвячено 14 робіт (9%). 

Кандидатські дисертації можна класифікувати за типами навчальних 

закладів: управлінню дошкільними закладами присвячено 5 робіт, 

загальноосвітніми школами - 38; професійно-технічним училищами – 6; 

технікумами та коледжами – 10; вищими навчальними закладами 43; 

закладами післядипломної освіти -18; іншим типам освітніх установ -3; 

державному управлінню 16. 

Наведені факти свідчать про те, що управлінська теорія довгий час 

розвивалася та розвивається за окремими напрямами: управління 

дошкільними закладами, загальноосвітніми школами, професійно-



134 
 

технічними училищами, вищими навчальними закладами. Але освітня 

практика випередила розвиток теорії управління. З появою магістратури 

„Управління навчальними закладами" виникла необхідність у формуванні 

загальної теорії управління освітніми установами. Ця тенденція вимагає 

перегляду підходів у визначені тем дисертаційних досліджень і, в першу 

чергу, докторських, які необхідно підпорядковувати обґрунтуванню загальних 

основ управління освітніми установами 

Існує три логіки розвитку теорії управління освітою: обґрунтування 

загальних основ управління; обґрунтування основ управління вирішенням 

певних освітніх або локальних управлінських проблем; обґрунтування 

особливостей використання загальних основ управління для вирішення певних 

освітніх завдань. Природним є випереджуючий розвиток загальних основ 

управління, які стають основою для з’ясування особливостей використання 

загальних основ управління для вирішення певних освітніх завдань (тобто 

поєднання першої та третьої логіки розвитку теорії управління. Дисертації із 

загальних основ управління мають відповідати рівню докторських дисертацій, 

а дисертації з особливостей використання загальних основ управління мають 

відповідати рівню кандидатської дисертації.  Українська управлінська наука 

розвивається за другою логікою: в умовах недостатнього розвитку загальних 

основ управління, проводиться значна кількість досліджень, спрямованих на 

вирішення локальних управлінських завдань. Такі дослідження майже не 

впливають на розвиток даної наукової галузі як цілісної наукової теорії. 

Результати таких досліджень дуже складно використовувати в практиці 

управління освітою. Це значно знижує ефективність використання людських 

та матеріальних ресурсів, залучених до проведення наукових досліджень. 

Проведений аналіз дозволив з'ясувати особливості формулювання тем 

дисертаційних робіт з теорії та методики управління освітою: 

– Серед проаналізованих дисертаційних робіт немає фундаментальних тем, 

всі теми мають тільки локальний характер, що гальмує розвиток теорії та 

методики управління освітою як цілісної наукової теорії. Відсутні роботи, в 

яких розглянуті проблеми законів та закономірностей, принципів 

управління та інші загальнотеоретичні проблеми управління. А у зв’язку з 

тим, що теорія та методика управління освітою є новою науковою 

спеціальністю, то теми дисертаційних робіт необхідно спрямовувати на 

вирішення фундаментальних, загальнотеоретичних проблем науки. 

– Не всі теми дисертаційних робіт коректно сформульовані, головною 

причиною є те, що не проводиться понятійний аналіз їх формулювань. 

– Значна частина напрямів дослідження, запропонованих у паспорті 

спеціальності, не стали предметом наукових досліджень. Теми 
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дисертаційних робіт не охоплюють всі структурні компоненти наукового 

знання з даної спеціальності. 

– Не завжди формулювання тем докторських дисертаційних робіт відповідає 

заявленому рівню дослідження. 

– Значний відсоток тем кандидатських дисертаційних робіт присвячені 

управлінню, розвитку, формуванню, але такі теми характеризують 

практично орієнтований і не характеризують теоретичний результат 

дослідження. 

– Понятійне оформлення тем не завжди відповідає понятійному апарату 

наукової спеціальності. 

– Недостатньо чітко визначені межі наукової спеціальності, що може 

негативно впливати на якість дисертаційних робіт з теорії та методики 

управління освітою. 

– Проблема визначення тем дисертаційних робіт з теорії та методики 

управління освітою є малодослідженою, а положення загальнонаукової 

методології, щодо цього завдання, зазвичай не використовують. Пануючі 

традиції визначення тем дисертаційних робіт з даної спеціальності не 

завжди є позитивними. 

– Недосконалими є механізми управління процесом визначення тем 

дисертаційних робіт, функціонування якого забезпечують процедури 

затвердження тем на рівні вищих навчальних закладів, наукових інститутів, 

академії педагогічних наук. 

– Наявна практика визначення тем дисертаційних робіт з теорії та методики 

управління освітою не сприяє інтенсивному розвитку наукової галузі. 

– Наявний підхід до визначення тем дисертаційних робіт ускладнює 

використання результатів наукових досліджень у практиці управлінської 

діяльності та можна спрогнозуватислабкий вплив дисертаційних робіт на 

ефективність управління освітніми установами. Але останній висновок 

потребує перевірки в майбутніх наукових дослідженнях. 
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Хриков Є. М. Дисертаційні дослідження як засіб підвищення 

ефективності  управління навчальними закладами 

У статті наведені результати аналізу особливостей формулювання тем 

дисертаційних робіт з теорії та методики управління освітою, виокремленні 

типові недоліки та завдання з оптимізації цієї складової наукової роботи. 

Реалізація обґрунтованих методологічних положень дозволить підвищити 

ефективність впливу науки на управління навчальними закладами. 

Ключові слова: дисертаційні дослідження, теорія та методика 

управління освітою, ефективність управління навчальними закладами. 

 

Хрыков Е. Н. Диссертационные исследования как средство 

повышения эффективности управления учебными заведениями 

В статье приведены результаты анализа особенностей формулирования 

тем диссертационных работ по теории и методике управления образованием, 

выделены типичные недостатки и задачи по оптимизации этой составляющей 

научной работы. Реализацияя обоснованных методологических положений 

позволит повысить эффективность влияния науки на управление учебными 

заведениями. 

Ключевые слова: диссертационные исследования, теория и методика 

управления образованием, эффективность управления учебными заведениями. 
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Khrykov Y. N. Dissertation researches as mean of increase of efficiency 

of management educational establishments. 

There were given in the article  the results of the analysis of the peculiarities 

of the formulation of the dissertation researches topics due to theory and 

methodology of the education management, also were underlined the disadvantages 

and tasks for the optimization of this aspect of scientific work. Realization of the 

grounded methodological positions can allow to promote efficiency of the influence 

of science on educational establishment management. 

Keywords: dissertation researches, theory and methodics of 

education management, efficiency of  educational establishments management. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ ЧЕРЕЗ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Система освіти в Україні, як зазначено в Державній національній 

програмі „Освіта” („Україна ХХІ століття”) перебуває в стані, що не 

задовольняє вимог, які постають перед нею в умовах розбудови української 

державності, що виявляється передусім у невідповідності освіти запитам 

особистості, суспільним потребам та світовим досягненням людства[1]. Це 

орієнтує загальну середню освіту на формування змісту, який би був 

спрямованим не лише на отримання фундаментальних або спеціальних знань, 

а й на освоєння креативних і соціальних компетентностей, формування 

здатності самостійно застосовувати знання у нестандартних постійно 

змінюваних життєвих ситуаціях, готовності й мотивації до навчання протягом 

усього життя. Як наголошується в Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, сучасний ринок праці вимагає переходу від 

суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян [4]. Цього 

вимагають і споживачі освітніх послуг: вихованці та учні, їх батьки, держава, 

установи, ринок праці. Тому сучасне розуміння якості освіти невід’ємне від 

запиту, який формується замовниками (споживачами). Водночас загальна 

середня освіта має забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як 

цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі 

інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, формування 

громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору [2, с. 47]. 
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Саме тому актуальним завданням, що постає перед державою, є 

забезпечення доступності якісної освіти протягом життя для всіх громадян, 

подальше утвердження її національного характеру [4,с.83 ]. Але не завжди і не 

кожна сільська школа має можливості надання якісних освітніх послуг, що в 

свою чергу веде до недостатньої якості знань випускників школи для 

подальшого навчання, унеможливлює якісне оволодіння  знаннями, уміннями 

та навичками у ВНЗ та реалізації особистості у суспільстві. А, отже, 

порушується принцип доступності всіх до якісної освіти. Тому одним з  

пріоритетних напрямків реформування загальної середньої освіти у Державній 

національній програмі „Освіта” визначена розбудова сільської школи як 

важливої умови соціально-культурного розвитку села та збереження традицій 

українського народу [1]. Водночас стає необхідність урізноманітнення 

моделей організації освіти для дітей, які проживають у сільській місцевості, 

шляхом створення освітніх округів, регіональних центрів дистанційного 

навчання, філій базових шкіл[4]. 

Дослідженням складових поняття якості освіти, проблем підвищення 

якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах займалися науковці 

К. Михайльова, О. Назарко, Т. Буряк, М. Тализіна, Я. Яхніна, А. Токмана, 

Т. Лукіной, В. Кременя, Ю. Конаржевського, В. Панасюка, М. Поташника, 

О. Овчарук, З. Рябової. Розробці та аналізу проблеми оцінки якості освіти 

велику увагу приділили В. Кремінь, М. Поташник, С. Шишов, 

Ю. Конаржевський, П. Третьяков, Г. Єльников, Т. Лукіна. Процес та 

технології управління якістю освіти, підвищення її результативності 

ґрунтовно проаналізовані та розроблені в роботах Т. Лукіної, Т. Сорочан, 

Є. Хрикова, Л. Калініної, М. Поташнік,  О. Ляшенко.  

Г. Єльникова, З. Рябова, Т. Лукіна в своїх дослідженнях доводять, що 

основою управління якістю освіти є моніторинг та зовнішнє оцінювання 

розвитку освіти. 

Освіта в Законі України „Про освіту” розглядається як основа 

інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного 

розвитку суспільства  держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових 

та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування 

громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 

освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 

кваліфікованими фахівцями [2, с.14]. 

До внутрішніх характеристик якості освіти ми  відносимо:  
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а) якість ocвiтнього середовища („технологічність" управління освітнім 

процесом, ефективність науково-методичної роботи, ресурсне забезпечення 

навчального процесу, кадровий потенціал навчального закладу); 

б) якість організації освітнього процесу (науковість та доступність 

змісту освіти, педагогічна майстерність викладача, ефективність засобів 

навчання, зокрема якість підручників, задоволення різноманітних ocвітнix 

потреб тощо);  

в) якість результатів освітнього процесу (рівень навчальних досягнень 

учнів, розвиток їх мислення, ступінь соціальної адаптації, культури i 

вихованості учнів тощо)[2]. 

Відповідно до даних характеристик під управлінням якістю освіти ми 

розуміємо систему певних організаційних процедур, яка забезпечує якість всіх 

головних складових освітнього процесу – його цілей, змісту освіти, діяльності тих, 

хто навчає, діяльності тих, хто навчається, матеріальної бази, організації 

освітнього процесу, оцінки якості неперервної освіти; безперервний процес 

впливів на освітній процес з його структурно-функціональної оптимізації 

задля досягнення мети освіти з максимальною результативністю і 

ефективністю. 

У Національній доктрині розвитку освіти вказано, що сучасна система 

управління освітою має розвиватись як державно-громадська, вона повинна 

враховувати регіональні особливості, тенденції зростання автономії 

навчальних закладів, конкурентоспроможність їх освітніх послуг [4,с. 90]. 

Якщо управлінські структури всіх рівнів на даному етапі не в змозі 

кардинально змінити умови, в яких перебуває сільська освіта, то педагогам, 

управлінцям - практикам, доводиться забезпечувати не лише її керованість, а й 

впроваджувати в освітній простір нові досягнення передової педагогічної 

думки. 

Отже, і нова модель управління якістю освіти в загальноосвітньому 

сільському закладі має бути відкритою і демократичною, здійснюватись на 

засадах програмно-цільового управління, нової етики управлінської 

діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації, 

поєднувати державний й громадський контроль, що спирається на  моніторинг 

ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг на всіх 

рівнях. Важливим елементом створення результативної моделі є упровадження 

новітніх інформаційно-управлінських і комп’ютерних технологій. 

Практичний досвід упровадження технологій управління якістю освіти 

дозволяє виділити основні стадії управління якістю: 

– проектування шкільних технологій (моделей) управління якістю 

освіти і планування управління якістю освіти; 
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– управління якістю освіти; 

– моніторинг процесів і корекція. 

Інтегруючи фундаментальні засади нових сучасних технологій 

управління (створення освітніх округів, модель адаптивного управління, 

громадьско - активна школа, моніторинг [6]) з урахуванням особливостей та 

проблем сільської освіти, суспільно-політичної, фінансової кризи, в якій зараз 

перебуває Україна, ми розробимо та апробуємо інтегровану модель 

антикризового управління якістю освіти (ІМАКУ). Основною метою її буде 

підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти в сільській 

місцевості для учнів, що постійно проживають на території та дітей, що 

прибули із зони АТО відповідно до вимог батьків, учнів, громади, суспільства, 

держави; забезпечення особистісного розвитку кожної дитини згідно її 

індивідуальних здібностей; об’єднання зусиль та можливостей  батьківської, 

сільської громад, всіх соціальних, освітніх інститутів, підприємців для 

досягнення високої результативності освітнього процесу. 

У цьому році в школі навчається 185 учнів, з яких 45 - діти із зони 

АТО. Вони прибули з різних міст Луганської області, з різних за напрямками 

роботи та рівнем освітньої діяльності шкіл. Цей факт суттєво змінив мету 

діяльності, яка на сьогодні стояла перед нашою школою. Якщо раніше 

батьківська громада, учні ставили перед школою такі завдання: отримати 

міцні знання, уміння та навички для успішної здачі ЗНО, вступу та 

подальшого навчання у ВНЗ. Тепер сільська громада та сільгосппідприємство 

висувають вимогу щодо повернення випускників школи після отримання 

вищої освіти до села в якості спеціалістів для забезпечення життєдіяльності 

громади та потреб виробництва. Сьогодні до цих завдань додалися: 

– створення умов для психологічної адаптації дітей-біженців до 

навчання в нових умовах, атмосфери толерантності, милосердя, 

взаємопідтримки, взаємоповаги,  

– збільшення напрямків навчальної, освітньої діяльності, що 

задовольнятимуть потреби учнів різних рівнів підготовки, 

підвищення якості освіти, що надає сільський навчальний заклад,  

– підвищення професійного рівня педагогічного колективу. Управління 

якістю освіти загальноосвітнього сільського закладом відповідно до 

визначеної мети та завдань, розробленої інтегрованої моделі 

антикризового управління передбачає: 

– розвиток державно-громадського управління, підвищення його 

результативності(якість управління),  
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– раціональне об’єднання зусиль громади, громадських організацій, 

сільських підприємств, закладів освіти та культури для реалізації  

управлінської моделі,  

– створення оптимальних прогностичних, педагогічних, 

організаційних, матеріально-технічних, психологічних, правових, 

санітарно-гігієнічних умов для життя, праці і навчання учнів та 

працівників школи (якість умов та процесів), 

– прийняття критеріїв вимірювання результативності та ефективності 

кожного процесу, визначення головних показників якості 

педагогічної діяльності через особистісні показники розвитку 

кожного учня (якість результату), 

– управління якістю освіти на основі нових інформаційно-

комунікативних технологій та освітнього моніторингу; 

– моніторинговий супровід системи управління (див.рис. 1). 

Основні принципи діяльності  ІМАКУ якістю освіти: 

– переорієнтація діяльності на задоволення потреб учнів, батьків, громади,  

– гнучкість управління, 

– децентралізація, демократизацію управління на рівні школи і громади, 

– партнерство школи, громади, соціальних інститутів, 

– створення єдиного освітнього простору зі школами-сусідами, сільськими 

організаціями, районними організаціями, методичним кабінетом, 

інноваційність, творчість у визначенні нового бачення розвитку, 

саморозвиток та самоорганізація, 

– раціональне використання кадрового потенціалу, матеріально-технічної 

бази, 

– спрямованість на результат. 

Державно-громадське управління якістю освіти сільської школи, 

передбачає участь громади, батьків, соціальних інститутів у процесах 

пов’язаних з оптимізацією, раціоналізацією та результативного використання 

всіх наявних ресурсів (людських зокрема) для досягнення поставленої мети та 

завдань, що сприятимуть задоволенню потреб споживачів освітніх послуг як 

учнів, батьків, вчителів так і громади, держави в цілому [5].  

Основною метою державно-громадського антикризового управління в 

нашій школі є оптимальне поєднання принципів єдиноначальності і 

самоуправління на всіх ланках та етапах управлінської діяльності. 

З цією метою в школі діє наступна модель структури управління : 

Зовнішнє (державне) управління: МОН України, Департамент освіти 

Луганської облдержадміністрації, відділ освіти Білокуракинської РДА, КУ 

«Районний методичний кабінет». Внутрішнє управління: загальношкільні 
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збори; директор школи; управлінські ради: рада школи (педагоги, батьки, 

учні), піклувальна рада (представники громади, адміністрація), педагогічна 

рада, об’єднана рада (представники освітніх закладів); заступник з 

навчально-виховної роботи: методична рада, методичні об’єднання, творчі 

групи, школа молодого вчителя; заступник з виховної роботи: учнівська 

рада (ЛІГА лідерів), об’єднання „ДУБ” (діти, вчителі, батьки), МК класних 

керівників; шкільне самоврядування: профспілка, батьківські комітети; 

завгосп: комітет ради школи з матеріально-фінансового забезпечення 

(див.рис. 2). 

Основними учасниками інтеграційної моделі антикризового 

управління  якістю освіти стали : ЛІГА радості (Нещеретівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів): педагогічний та обслуговуючий колектив, учнівський та 

батьківський колективи громада: сільська рада, збори громади, клуб 

„Ветеран", с/г підприємства, підприємці, сільські заклади: дитячий садочок 

"Зірочка", будинок культури, сільська бібліотека, заклади-партнери: 

Паньківська ЗОШ  І-ІІ ступенів, Лубянська ЗОШ І-ІІ ступенів, Олексіївська 

ЗОШ І-ІІ ступенів, Будинок творчості, ДЮСШ(див.рис.3). 

Робота за ІМАКУ була організована за трьома блоками: 

Блок „Вдосконаленню немає меж” (організація навчально-виховного 

процесу) 

Проводити постійний моніторинг якості освіти та задоволення 

батьків, учнів, громади, педагогів сусідніх шкіл щодо якості освітніх 

послуг. 

Продовження роботи старшої школи за математичним профілем та її 

вдосконалення, через використання інтерактивних, інформаційних 

технологій та впровадження компетентністного підходу. 

Активна співпраця з ВНЗ щодо поглибленої фізико-математичної, 

загальної підготовки учнів та успішного вступу до обраних закладів 

(ХАІ,ЛНУ) 

Організація, систематизація, узагальнення та презентація роботи 

творчих груп учителів щодо інтенсифікації навчання через використання 

інноваційних, педагогічних технологій (технології опорних сигналів, 

ейдетика, розвиваючого навчання та ін.) та її результатів на шкільному, 

районному та обласному рівнях, в педагогічних виданнях. 

Заохочувати, надавати вчасно інформацію, допомогу в організації та 

сприяти активній участі педагогічного та учнівських колективів у 

міжнародних, Всеукраїнських, районних заходах, фестивалях, конкурсах та 

висвітленні результатів діяльності в шкільних, районних газетах та на сайті.  

2)  Блок  „ЛІГА  об’єднує” :  
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організація активної співпраця з випускниками школи в 

профорієнтаційній та просвітницькій роботі, моніторинг якості наданих та 

необхідних для подальшого навчання освітніх послуг, співпраця з ЛНУ в 

організації практики студентів з метою розвитку їх професіоналізму та 

подальшому поверненню на роботу до школи; планування та організація 

спортивних, інтелектуальних, розважальних змагань, тематичних заходів  

серед учнів нашої та сусідніх шкіл, з метою створення умов для  

продуктивної співпраці, створення комунікативного простору через активну 

діяльність; організація сумісних з іншими школами району дослідницьких, 

тематичних, соціальних проектів: „Всупереч забуттю” (дослідження, опис, 

зображення зниклих будівель, вулиць навколишніх сіл, створення 

експозиції), „Від учителя до учня” (виставка творчих робіт), „Життя 

обірване на злеті” (збір матеріалу про людей, чиє життя обірвалося через 

СНІД, його презентація на тематичному вечорі), „Математика життя” 

(зв’язок теоретичних та практичних аспектів математичних знань) та ін..  

Організація та проведення майстер-класів для педагогів сусідніх 

загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеня, батьків з питань підготовки учнів 9 

класу до навчання в старшій школі, вимоги до освітнього рівня, умінь та 

навичок організації власної навчальної діяльності та круглих столів з 

представниками громадськості, підприємств району та Білокуракинського 

ліцею з метою вивчення рівня задоволення освітніми послугами, що надає 

заклад, їх корегування відповідно до запитів споживачів та вимог 

сучасності. 

Організація активної роботи батьківської та сільської громад в 

об’єднані „ДУБ” (діти+учителі+батьки) щодо покращення умов та якості 

освітніх послуг (поповнення матеріально-технічної бази, організація 

харчування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, інформатизація 

(інтернет),організація роботи табору відпочинку та ін.). 

Розроблення та впровадження проекту співпраці з педагогічним, 

батьківським та дитячим колективом дитячого садочку „Зіронька”, „Кроки 

до успіху”. 

Партнерська співпраця з СТОВ „Вікторія”: сумісна організація табору 

праці та відпочинку на базі підприємства, профорієнтаційна робота, 

спонсорська допомога тощо 

Інформаційний блок 

Організація роботи творчої групи педагогічних працівників зі 

створення сайту школи, де представлені історія школи, мета, моделі, герб, 

закони життя, основні відомості про педагогічний, учнівський колективи, 
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напрямки та результати діяльності, основні засади, інформація для батьків, 

дітей, колег, випускників,широкого кола користувачів та ін. 

Організація роботи щодо систематичного висвітлення в районній 

газеті освітню, виховну, методичну діяльність закладу, її результати та 

досягнення. 

Заохочувати педагогів, учнів до систематичного розміщення в 

районній газеті та на сайті школи творчих доробок учнів: статей, віршів, 

описів, роздумів, малюнків. 

Проведення акцій, виставок, днів відкритих дверей, зустрічей, 

конференцій на рівні села, округу, району, області (див.рис. 4).  

Дана інтеграційна модель антикризового управління якістю освіти 

гармонійно поєднала в собі і фундаментальні засади вже існуючої моделі 

школи „ЛІГА радості”. Основними принципами життя шкільного колективу 

є логічність, ініціативність, громадянська активність, пріоритетами 

навчально-виховної, педагогічної роботи – задоволення від всього, що 

роблю, чую, бачу, відчуваю та радість пізнання, діяльності, успіху, 

творчості, захищеності, творення добра. 

Це зроблено навмисно, щоб показати, що тільки системне, 

послідовне управління, відповідно до основних функцій планування, 

організація, контролю та регулювання може сприяти 

конкурентоспроможності якості освітніх послуг закладу, створенню 

позитивного іміджу, комфортного психологічного клімату, середовища, які 

в свою чергу стануть міцним фундаментом для подальшого руху та 

сприятимуть позитивній динаміці розвитку школи відповідно до запитів 

споживачів та вимог держави, суспільства, економіки. 

Під час апробації ІМАКУ якості освіти адміністрація проводила 

постійний моніторинг проміжних, кінцевих результатів кожного з 

напрямків діяльності. 80% учнів школи, 85% дітей-біженців найшли собі  

заняття в запропонованих гуртках та секціях, що розвивають їх творчі та 

особисті здібності. 95 % батьків  та учнів школи висловили задоволення 

наданими освітніми послугами, хоча 50 % новоприбулих відзначили, що 

раніше дитина займалася іншими видами творчої діяльності. 87% батьків 

задоволені якістю викладання предметів у школі, 75% - задоволені умовами 

функціонування та життєдіяльності навчального закладу, 65% - вважають, 

що у школі створені умови для всебічного розвитку дитини.85% вчителів 

стали використовувати під час своїх уроків інформаційні технології 

(програми, відеоматеріали, інтернет-ресурси тощо). Всі вчителі 

використовують інформаційні, комп’ютерні технології для 
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самовдосконалення, сучасної організації навчально-виховного процесу, 

автоматизації процесів ведення необхідної документації тощо. 

Педагоги школи почали більш активно брати участь у професійних 

конкурсах та перемагати. Під час бесіди було виявлено, що 15% колективу 

хотіли би вчитися в магістратурі, 35% - постійно вивчають новинки  

педагогічного досвіду через інтернет-ресурс, 55% вчителів активно 

спілкуються з колегами та обмінюються досвідом та наробками. 75% 

вважають, що в колективі панує атмосфера взаєморозуміння, взаємоповаги, 

ділової співпраці. 94 %  вчителів визнають, що директор школи має 

реальний дієвий вплив на колектив. Батьки, громада, учнівський та 

педагогічний колективи відзначили високу результативність партнерської 

діяльності, зростання ролі кожного в управлінні якістю освіти. 

Висновки. Після аналізу  результатів впровадження ІМАКУ якості 

освіти в Нещеретівській ЗОШ І-ІІІ ступенів можна зробити висновок, що ця 

модель оптимально поєднала в собі принципи, фундаментальні засади вже 

існуючих; дозволила результативно використовувати можливості  

педагогічного, батьківського, учнівського колективів та громади, всіх 

соціальних закладів та громадських об’єднань для надання якісних освітніх 

послуг сільським закладом освіти місцевим та тимчасово прибулим дітям. 

Позитивними результатами ми вважаємо: підвищення активності сільської, 

батьківської громад у вирішенні питань якості освіти, його вдосконаленні, 

оцінюванні та корекції; підвищення рівня професійного саморозвитку, 

вмотивованості педагогічних працівників до самовдосконалення та 

вдосконалення навчально-виховної діяльності; створення сприятливих умов 

(прогностичних, педагогічних, організаційних, кадрових, матеріально-

технічних, психологічних, правових, гігієнічних), які сприяють 

підвищенню результативності освітньої діяльності; створення дієвого 

освітнього простору, об’єднання всіх наявних ресурсів (кадрових, 

матеріальних,методичних, людських, духовних тощо) з метою їх 

раціонального використання; підвищення якості освіти сільських закладів 

та задоволення споживачів рівнем наданих освітніх послуг. Недоліком при 

використанні даної інтегрованої моделі антикризового управління стала 

недостатньо розроблена методологічна база, узгоджені обов’язки та 

конкретні дії учасників, що призвело до самоусунення с/г підприємця від 

партнерської  діяльності.  Але в даному випадку цікавим виявився факт 

підвищення рівня активної участі, високої вмотивованості батьківської, 

сільської громад, що дозволило швидко та якісно вирішувати шкільні 

проблеми. 
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Чумак Т. І. Управління якістю освіти в сільській школі через 

використання інтегрованої моделі антикризового управління  

Якість освіти поступово стає не тільки функцією управління освітою, 

а й багатофункціональним об'єктом управління. Досвід управління якістю 

освіти невеликий. А зараз в умовах кризи в нашому суспільстві та державі, 

що викликали масовий рух дітей між навчальними закладами (біженці з 

зони АТО), актуальною стала проблема пошуку та розробки нових моделей 

результативного управління якістю освіти, що задовольнятимуть потреби 

всіх шарів споживачів. У даній статті розглянута інтегрована модель 

антикризового управління якістю освіти, яка була розроблена та 

випробувана в загальноосвітній сільській школі. 

Ключові слова: якість,  якість освіти, управління якістю освіти, 

моніторинг, інтегрована модель антикризового управління (ІМАКУ). 

 

Чумак Т. И. Управление качеством образования в сельской школе 

через использование интегрированной модели антикризисного 

управления. 

Качество образования становится не только функцией управления 

образованием, но и многофункциональным объектом управления. Опыт 

управления качеством образования невелик. А сейчас в условиях кризиса в 

нашем обществе и государстве, вызвавшие массовое движение детей между 
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учебными заведениями (беженцы из зоны АТО), актуальной стала проблема 

поиска и разработки новых моделей результативного управления качеством 

образования, которое сможет удовлетворить запросы всех слоев 

потребителей. В данной статье рассмотрена интегрированная модель 

антикризисного управления качеством образования, которая была 

разработана и испытана в общеобразовательной сельской школе. 

Ключевые слова: качество, качество образования, управление 

качеством образования, мониторинг, интегрированная модель 

антикризисного управления (ИМАКУ). 

 

Chumak Т. І. Management of the quality of education in rural schools 

through the use of an integrated model of crisis management.  

Quality of education gradually becomes not only the function of 

management education but also multifunction object of management. Quality 

management of  education experience including village is small. Now in the 

conditions of crisis in our society and state, that caused the mass movement of 

children between educational establishments (refugees are from the zone of 

АТО), the problem of search and development of  new effective case quality 

frames actual that will satisfy the necessities of all layers of consumers becames 

actual. In this article the integrated model of anticrisis management quality of 

education, that was worked out and approved at general country school are 

considered. 

Keywords: education, quality, quality of education, quality management 

of  education, monitoring, integrated model of anticrisis management  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВЛАСНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  

Розвиток ринкових відносин, зростання економіки в Україні, 

реформування соціальної сфери зумовлює активізацію діяльності соціальних 

закладів в урахуванням специфіки їх функціонування. Тому організаціям, які 

надають соціальні послуги, з метою підвищення якості надання таких послуг, 

необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки і 

систематично проводити управління трудовим колективом.  
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Сучасні процеси трансформації, в які залучена організація, неможливі 

без зміни вимог до співробітників і в першу чергу до самого процесу 

управління. Саме від ефективності управління, відповідності його структури 

меті соціального закладу, залежить якість діяльності соціального закладу. 

Структуру процесу управління можна порівняти з каркасом будинку 

управлінської системи, побудованим для того, щоб всі процеси, що 

протікають в ній здійснювались вчасно і якісно. Управління реалізує, 

паралельно із пріоритетними стратегічними цілями організації, основні цілі 

соціальної політики держави. Саме керівникам як суб’єктам управління 

необхідно приділяти особливу увагу принципам і засобам побудови структур 

управління, вибору їхніх типів і виглядів, вивченню тенденцій зміни і оцінкам 

відповідності завдань організацій, а колектив виступає в ролі каталізатора 

будь-яких змін в процесі управління. У зв'язку з цим необхідно переглянути 

існуючі методи управління соціальним закладом та визначити систему виміру 

ефективності управління соціальним закладом.  

Проблемам вивчення фундаментальних основ індивідуальної діяльності 

присвячені дослідження С. Л. Рубінштейна і О. М. Ананьєва, 

А. В. Петровського, Н. І. Шевандріна, Г. М. Андрєєвої та багатьох інших 

дослідників. Соціологічні аспекти професійної діяльності соціальних 

педагогів вивчали В. Г. Городяненко, Г. В. Дворецька, А. Г. Кузь. Значний 

вклад у дослідженнях соціальної роботи зробили З .П. Кияниця та 

І. Д. Звєрєва. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що в сучасній науковій літературі 

на сьогоднішній день не має загально визначеного розуміння менеджменту 

соціальної роботи, недостатньо розроблено питання ефективного управління 

соціальним закладом. Таким чином, виявлено протиріччя між необхідністю 

підвищення ефективності управління у системі соціальних закладів і 

відсутністю систематизованих та науково обґрунтованих знань з організації 

управлінської діяльності в соціальному закладі.  

Мета статті полягає в тому, щоб розкрити значення самооцінки 

працівниками соціальної служби в контексті ефективності власної професійної 

діяльності на етапі її становлення та з’ясовувати вплив уявлень працівників 

соціальних служб про компоненти власної діяльності на якість надання 

соціальних послуг. 

Діяльність – форма активності людини, що виражається в 

дослідницькому, перетворюючому та практичному відношенні людини до 

світу, детермінована індивідуальними, соціальними та культурно-історичними 

чинниками. У зв'язку з цим при проектуванні діяльності, у тому числі 

професійної соціально-педагогічної діяльності, необхідно враховувати 
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сукупність цих чинників. Слід розглядати індивідуальну, соціальну форми 

діяльності та діяльність як колективний спосіб буття у комунікації та мисленні 

[1]. 

Ефективність соціальної роботи залежить не тільки від рівня підготовки 

фахівця, його знань і досвіду, а й від особистісних характеристик, якостей, 

світоглядної сфери і життєвої позиції. Соціальний працівник повинен 

виробити для себе певну систему цінностей, яка має узгоджуватися із 

сутністю і змістом соціальної роботи, суспільними нормами і традиціями 

тощо. Більшість клієнтів вважає, що краще їх зрозуміє людина, яка має 

професійний і життєвий досвід, вміє пройнятися почуттями співрозмовника.   

Сучасні теоретики соціальної роботи обґрунтовують три типи поглядів 

на соціальну роботу як фахову діяльність: рефлексивно-терапевтичний, 

соціалістично-колективістський, індивідуалістично-реформістський. 

Згідно з рефлексивно-терапевтичним поглядом зміст соціальної роботи 

полягає в ідентифікації потреб, які висловлюють клієнти, та роботі з ними. Він 

розглядає соціальну роботу як таку, що шукає найкращі варіанти добробуту 

для індивідів, груп та громад у суспільстві шляхом їхнього просування, 

взаємодії з іншими людьми, сприяння розвитку та самореалізації. У такий 

спосіб клієнти здобувають особисту владу над власними почуттями та 

способом життя. Через неї вони стають спроможними здолати страждання або 

незручності чи піднятися над ними. 

Наступні два погляди модифікують та дещо заперечують перший. 

Соціалістично-колективістські погляди розглядають соціальну роботу як 

пошук співпраці та взаємної підтримки у суспільстві, спрямований на те, щоб 

владу над власним життям могли здобути найбільш пригнічені та злиденні 

люди. Соціальна робота сприяє цьому, надаючи людям можливість брати 

участь у процесі навчання та співробітництва, створюючи інституції, до яких 

можуть залучатися всі. Роль соціальної роботи полягає у здійсненні оцінки 

потреб, надані доступу до послуг через розподіл ресурсів. Соціальні 

працівники повинні створювати структури для співпраці клієнтів у пошуку 

шляхів для задоволення їхніх потреб. Індивідуалістично-реформістські теорії 

розглядають соціальну роботу як таку, що відповідає потребам індивідів та 

покращує послуги, частиною яких вона є. Соціальні працівники визначають та 

відповідають на потреби від імені суспільства, забезпечуючи ефективне 

використання людських ресурсів [4].   

Важливим аспектом оцінки ефективності власної професійної діяльності 

є професійні домагання – це прагнення досягти певного рівня професійної 

діяльності. Професіоналу характерна потреба у досягненні, що передбачає 

розгляд ситуації досягнення як привабливого чинника, реалістичний рівень 
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домагань, впевненість в успіху, готовність до відповідальності, 

наполегливість, задоволення від виконання завдань, прагнення до розумного 

ризику. При неадекватно завищеному рівні домагань судження категоричні, 

виражена орієнтація на власний досвід як основне джерело інформації про 

інших. Низький рівень домагань зумовлює відмову від прийняття 

відповідальних рішень. Рівень домагань визначається самооцінкою себе як 

професіонала у минулому (ретроспективна професійна самооцінка), у 

теперішньому (актуальна професійна самооцінка) та у майбутньому 

(потенціальна та ідеальна професійна самооцінка). 

На професійну самооцінку впливає зміст професійної діяльності, 

досягнуті у ній результати, а також індивідуальні властивості особистості та 

важливість якості, котра оцінюється. Професійна самооцінка більш 

досвідченого працівника базується не тільки на думці, що склалась про нього 

у даному колективі, а й на попередньому професійному досвіді. 

Для підвищення професійної майстерності, у напрямку її адекватності 

сучасним вимогам індивідуально-орієнтованого підходу, важливим для 

соціального працівника стає здатність до подолання труднощів за рахунок 

активізації внутрішніх ресурсів, тобто процес усвідомлення 

ефективності/неефективності своєї професійної діяльності (рефлексія). Саме 

від рефлексії залежить ефективність вирішення професійних завдань.  

Таким чином, рефлексія стає інструментом професійної діяльності, що 

забезпечує її успішність, тому що соціальний педагог повинен бути 

адаптований до змін у професійній діяльності, мати сформовану здатність 

розуміння самого себе й навколишнього середовища, бути готовим до 

постійної самоосвіти й практичної діяльності. У зв'язку із цим особливе 

значення набуває визначення наявності в соціальних працівників 

рефлексивних умінь, які розуміються як уміння усвідомлювати й оцінювати 

себе й інших як суб'єктів професійної діяльності.  

У психологічній літературі рефлексія розуміється як психічний 

механізм, що забезпечує існування людської діяльності. Найбільш 

традиційними є наступні розуміння рефлексії: «осмислення, пізнання себе й 

своєї діяльності, своїх сильних і слабких сторін; „родова здатність людини, що 

проявляється у зверненні свідомості на саму себе, свій внутрішній світ і своє 

місце у взаємовідношенні з іншими людьми, на форми та способи діяльності”. 

Рефлексія інтегрує всі психічні функції для досягнення базової мети – 

забезпечення існування людської діяльності як одного із джерел існування 

самої людини.  

Особистісні зміни у ході професійної діяльності призводять до 

становлення особистості як суб'єкта діяльності. Э. Ф. Зеєр під професійним 

http://www.logopediya.com.ua/component/glossary/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1/%D0%A3/%D0%A3%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-109/
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становленням суб'єкта розуміє рух особистості в ході професійної праці [3]. 

Професійне становлення суб'єкта розгорнуто в часі та охоплює період з 

початку формування професійних намірів до фінішу, який закінчує активну 

професійну діяльність.  

У зв’язку з тотальними соціальними змінами, соціальним прогресом та 

демократизацією гендерних взаємовідносин для психологів актуальною є 

психолого-педагогічна проблема професійної діяльності соціальних педагогів 

на початку їх кар’єри. Адже саме соціальний працівник відіграє активну роль 

в плануванні, узгодженні дій різних систем соціальної допомоги населенню. 

Він справляє безпосередній вплив на особу чи групу людей, який є не стільки 

виховний, словесний, як діяльний процес, створення умов для розвитку особи 

чи системи, просування до наміченої мети з допомогою відповідних засобів і 

методів. Цей процес – взаємодія (інтеракція), тобто вплив на свідомість 

клієнта соціального працівника та інших факторів, його прихильне і правильне 

сприймання і відповідне реагування, ставлення до суб'єктів впливу, тобто 

зворотна дія, координування, коригування взаємних зусиль. Саме тому 

соціальна робота вимагає усвідомленого вибору, ґрунтовної підготовки та 

постійного вдосконалення спеціалістів у цій галузі.  

За твердженням О. Є. Кузьміна та О. Г. Мельника [4] соціальна 

ефективність менеджменту відображає влив системи менеджменту на процеси 

формування професійних характеристик працівників, у тому числі керівників, 

формування корпоративного духу, відповідного психологічного клімату в 

колективі, атмосфери захищеності і причетності до цілей організації, 

перспектив розвитку соціальних інституцій тощо. Найголовнішим завданням 

менеджера є управління, і особливе вдосконалення цього процесу для 

досягнення позитивних результатів. Успіх визначає сукупність зусиль всіх 

співробітників, а не тільки менеджерів, тому ключове завдання керівника - 

допомогти своїм підлеглим досягти максимуму продуктивності в професійній 

діяльності.  

Знання про закономірності управління, про психологічні особливості 

поведінки людини в організаціях розглядаються сьогодні, по суті, як 

невід'ємний компонент загальної культури особи фахівця будь-якого профілю. 

Тим більше це відноситься до вимог, що пред'являються до сфери його 

професійної компетентності. Де б не працював фахівець і чим би він не 

займався, він завжди включається в „світ організації”, в систему управління, 

займаючи в ній певне місце (нерідко – керівне). Умовою його ефективної 

діяльності, а зрештою – і життєвого успіху є знання організаційних, 

управлінських закономірностей. 
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Таким чином, основними структурними компонентами управлінської 

діяльності є такі психологічні утворення, як мета, мотивація, інформаційна 

основа, ухвалення рішення, план, програма, індивідуально-психологічні 

властивості суб'єкта, психічні процеси (когнітивні, емоційні, вольові), а також 

механізми контролю, корекції, довільної регуляції та ін. [2].  

Для забезпечення ефективної роботи персоналу необхідне створення 

атмосфери конструктивної співпраці, при якій кожен член колективу 

зацікавлений в реалізації своїх здібностей. Створення такої соціально-

психологічної атмосфери є найбільш складним завданням при управлінні 

персоналом, яка вирішується на основі розробки системи мотивації, оцінки 

результатів праці, вибору стилю управління, відповідного у кожній конкретній 

ситуації. 

Як говорив відомий американський підприємець та винахідник, 

генеральний директор корпорації Apple Inc Стів Джобс: „Немає сенсу наймати 

розумних людей, а потім вказувати, що їм робити. Ми наймаємо розумних 

людей, щоб вони казали, що робити нам”. Тобто, для забезпечення ефективної 

роботи соціальної установи найголовнішим завданням менеджера є якісний 

підбір персоналу. Це є найважливішим фактором при здійсненні процесу 

управління соціальним закладом в процесі його становлення.  

В системі управління якістю надання соціальних послуг населенню 

важливою складовою оцінки ефективності професійної діяльності працівників 

є наявність певних критеріїв оцінювання, до яких можна віднести наступні 

компоненти: кваліфікація персоналу, адаптація, навчання, ділова оцінка 

персоналу, управління кар’єрою та проектування діяльності, ступенем 

задоволення власною професійної діяльністю, наявністю у працівників цілей, 

інтересів, мотивації, професійних домагань та професійної самооцінки, 

здатності до подолання труднощів за рахунок активізації внутрішніх ресурсів, 

рефлексії, відстеження процесу особистісних змін у ході професійної 

діяльності, формування команди. 

Для досягнення цілей статті було здійснено дослідження, у якому 

з’ясовувалося, як уявлення працівників соціальних служб про компоненти 

власної діяльності впливають на мотивацію їх в роботі. В дослідженні 

приймали участь 48 працівників соціальної служби з м. Свердловська та 

м. Краснодон Луганської області. Більшість з них – нові працівники.  

У ході дослідження були використані методики „Оцінка ефективності 

системи особистої роботи”, „Чи вмієте ви викладати свої думки”, „Чи вмієте 

ви працювати за документацією”, „Який ваш рівень службової етики”, „Стиль 

керівництва” автором яких є В. Шатун, методика на виявлення рівня мотивації 
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у модифікації Р. Гандапаса, проективна методика „Декартові координати” 

(відносини, час, здоров’я, робота) та авторська анкета з 50 питань.  

У 65% респондентів середній рівень службової етики, у 29% - високий, у 

6% - низький. Цей факт говорить про наявність визначеної системи цінностей: 

особистість реалізує свій новаторський та творчий потенціал, має здоровий 

морально-психологічний клімат, високий рівень виконавської дисципліни, 

прагнення до економічного зростання, високий рівень організаційної і 

загальної культури. При цьому те, що професійна діяльність соціальних 

педагогів є на етапі становлення зумовлює перевагу середнього рівня 

службової етики, адже розвиток їх спільної діяльності ще не довгостроковий.  

Документація є дуже важливим та необхідним чинником ефективної 

соціальної роботи. Тому раціональна робота з документами  дозволяє 

покращити роботу працівника, підвищити відповідальність працівників 

апарату управління, поліпшити інформаційне забезпечення, якість 

управлінських рішень і їх оперативність. 50% соціальних педагогів мають 

«розумне ставлення» до роботи з документацією; 36% - «супервиконавці», 

тобто схильні паперову роботу виконувати самі, без допомоги; 14% - є 

“марудниками”, вони відчувають відразу до роботи з документами, постійно 

відкладають їх розгляд, що являє явну загрозу їх репутації і кар’єрі. Таким 

чином, у соціальних працівників переважає адекватне оцінювання важливості 

документообігу.  

Умовою ефективної професіональної взаємодії є виконання загальних, 

обов’язкових у сфері діяльності обов’язків, навичок та умінь і, насамперед, 

уміння чітко, ясно, доступно й однозначно викладати свої думки. За 

результатами дослідження 79% респондентів вміють викладати свої думки „на 

відмінно”, тобто на високому рівні – мають здібності, уміння і навички 

ефективної взаємодії з оточуючими; 21% - мають „добре”, тобто в них 

середній рівень вміння викладати свої думки, що є фактом вмілого будування 

системи службових відносин, проте є резерви для їх вдосконалення. Такі 

результати можуть бути наслідками самовпевненості та амбіційності.   

Ефективність своєї професійної діяльності соціальні працівники 

відзначили так: „відмінно” - 21%, „добре” - 50%, „задовільно” - 29%. Такі 

результати констатують в цілому ефективну та раціональну власну систему 

роботи у більшості працівників, в якій ще є що вдосконалювати. Таким чином, 

респонденти мають досить адекватно сформований самоконтроль.  

В своїй професійній діяльності соціальні педагоги вважають 

прийнятним демократичний стиль управління, що характеризується високим 

рівнем децентралізації повноважень, вільним прийняттям рішень і виконанням 

завдань, оцінкою роботи після її завершення, турботою про забезпечення 
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працівників необхідними ресурсами, встановленням відповідальності щодо 

цілей організації та цілей груп працівників. Такий вибір може бути 

зумовлений специфічними особливостями професії соціального педагога. 

Сфера діяльності соціального педагога – соціум, як найближче оточення 

особистості, людські відносини, соціокультурні умови розвитку. Ця професія 

дуже відповідальна, пов’язана з постійним емоційним напруженням, 

матеріально низькооплачувана. Саме тому, соціальним педагогам 

притаманний синдром професійного вигорання. У таких умовах 

демократичний стиль управління – закономірність.   

Методика на виявлення рівня мотивації (модифікація Р. Гандапаса) та 

проективна методика „Декартові координати” (відносини, час, здоров’я, 

робота) констатують високий рівень мотивації у 75% респондентів та середній 

рівень мотивації у 25%. Питання авторської анкети засвідчили те, що у 

більшості респондентів професійна мотивація є внутрішньою, тобто їх 

професійна діяльність формується на основі власних бажань та цілей. Цей 

факт може свідчити про високий рівень рефлексії та професійних домагань.  

У подальшій роботі для досягнення і збереження сприятливого 

соціально-психологічного клімату керівникові слід звертати особливу увагу на 

підтримку з підлеглими доброзичливих відносин довіри, готовності 

пояснювати ним свої дії і вислуховувати їх, підтримувати їх інтереси. Тільки у 

таких умовах можливий найбільш високий рівень самовираження, 

самореалізації працівників та їх задоволеності професійною діяльністю. 

Отримані результати свідчать про те, що уявлення про компоненти 

власної діяльності впливають на управління якістю надання соціальних 

послуг. Сформований світогляд, усвідомлений вибір професії, самоконтроль, 

високий рівень професійних домагань, здатність до рефлексії та інтеракції – 

всі ці компоненти констатують високий рівень внутрішньої мотивації 

соціальних працівників в професійній діяльності.  
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Шапошник Д. Є. Оцінка ефективності власної професійної 

діяльності працівниками соціальної служби як елемент системи 

управління якістю 

Недосконалість процедури надання соціальних послуг населенню, 

недостатнє залучення недержавних організацій, неврегульованість діяльності, 

а також недостатній кадровий потенціал соціальних cлужб відбивається на 

низької ефективності соціального обслуговування незахищених верств 

населення. Оцінка ефективності власної професійної діяльності працівниками 

соціальної служби представляється актуальною в контексті даних проблем, як 

в науково-теоретичному, так і в практичному плані. Цим і пояснюється 

актуальність матеріалу, викладеного в статті. 

Ключові слова: діяльність, ефективність, рефлексія, професійне 

становлення, мотивація. 

 

Шапошник Д. Е. Оценка эффективности собственной 

профессиональной деятельности работниками социальной службы как 

элемент управления качеством 

Несовершенство процедуры предоставления социальных услуг 

населению, недостаточное привлечение негосударственных организаций, 

неурегулированность деятельности, а также недостаточный кадровый 

потенциал социальных cлужб отражается на низкой эффективности 

социального обслуживания незащищенных слоев населения. Оценка 

эффективности собственной профессиональной деятельности работниками 

социальной службы представляется актуальной в контексте данных проблем, 

как в научно-теоретическом, так и в практическом плане. Этим и объясняется 

актуальность материала, изложенного в статье. 

Ключевые слова: деятельность, эффективность, рефлексия» 

профессиональное становление, мотивація 
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Imperfect procedure of providing social services to the population, the lack of 

involvement of non-governmental organizations, the unresolved activities as well as 

the lack of human resources Date with the social impact on the poor performance of 

social services for vulnerable groups. Evaluating the effectiveness of their own 

professional activity of social workers seemed to be relevant in the context of these 

issues, both in the scientific and theoretical and in practical terms. This explains the 

relevance of the material presented in the article. 

Keywords: activity, efficiency, reflection, professional development, 

motivation. 
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Ягольник Т. Г. 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ В 

ДЕРЖАВНОМУ ОБЛАСНОМУ АРХІВІ 

 

Управлінська діяльність в Україні як і в усіх розвинених країнах, 

здійснюється за допомогою документів, які одночасно є джерелом, 

результатом та інструментом цієї діяльності. У свою чергу архіви є однією з 

найважливіших ланок інформаційно-документального забезпечення 

розвитку держави, економіки, науки і культури. Від правильної організації 

документообігу залежить швидкість, повнота економічність та якість 

відображення інформації в архівних установах. Процеси глобалізації, якими 

охоплені всі сфери життя суспільства, спричинили зростання обсягів 

інформації, необхідної для ефективного управління. Її отримання і 

використання, зумовили збільшення кількості документів. Саме тому на 

сьогодні актуальним є пошук шляхів удосконалення та оптимізації 

організації документообігу на підприємствах.  

Даною проблемами займаються як російські, так і вітчизняні 

науковці, зокрема: Г. Асеев, М. Бобильова, В. Боркус, М. Комова, Ю. Вітін, 

М. Ларін, К. Мітяєв, В. Тихонов, І. Юшин та ін. [1- 6]. 

Метою даної статті є визначення шляхів вдосконалення системи 

документообігу як засобу вдосконалення організації архівної роботи. 

Об’єкт дослідження – процес документообігу в обласному державному 
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архіві. Предмет дослідження – проблеми та шляхи вдосконалення системи 

документообігу в державному обласному архіві. 

Державний архів Луганської області (далі – держархів) є структурним 

підрозділом облдержадміністрації, підпорядкованим голові 

облдержадміністрації, а також підзвітним і підконтрольним Державній 

архівній службі України. 

Основними завданнями держархіву є: 

- забезпечення реалізації державної політики у галузі архівної справи 

та діловодства; 

- здійснення управління архівною справою і діловодством на 

території області, координація діяльності державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними 

особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у 

питаннях архівної справи і діловодства; 

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, 

що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих 

документів, а також використання відомостей, що в них містяться;  

- проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, 

документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, 

передового досвіду в практику діяльності архівних установ;- здійснення 

контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення 

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні 

установи; 

- здійснення контролю за діяльністю регіонального центру страхового 

фонду документації на території області [8, с. 1]. 

Документообіг є важливою ланкою в організації діловодства 

Державного архіву Луганської області так як він визначає не тільки 

інстанції руху документів, але і швидкість руху документів. Документообіг 

Держархіву - це проходження документів в установі з моменту їх створення 

або одержання до завершення виконання або відправлення [7, с 15].  

У зв’язку із процесами глобалізації економіки значно зростають 

обсяги необхідної для ефективного управління інформації, що, у свою 

чергу, призводить до збільшення кількості документації. Традиційні методи 

роботи з документами в таких умовах стають малоефективними. Традиційні 

паперові документи надзвичайно важко зробити загальнодоступними і 

зручними для повсякденного, одночасного, багаторазового використання та 

внесення необхідних змін. Набагато зручніше користуватися електронною 
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базою даних, яка дозволяє здійснювати швидкий пошук необхідних 

інформаційних даних.  

Сьогодні серед способів, спрямованих на вдосконалення 

документообігу, виділяють дві групи: удосконалення технології 

документообігу і скорочення обсягу документообігу. Розглянемо дану 

систематизацію в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Шляхи вдосконалення організації документообігу 

Напрями 

вдосконален-

ня 

Підгрупи в розрізі 

напрямів 

Способи вдосконалення 

1. Удоскона-

лення 

технології 

документо-

обігу 

1.Скорочення витрат 

часу на обробку 

документації 

Складання маршрутних карт 

технологічного процесу; складання 

схем руху документів, графіків 

документообігу; оптимізація 

процедур підготовки та оформлення 

документації; скорочення часу руху 

документів між виконавцями; 

максимальне скорочення кількості 

виконавців і виключення зворотних 

рухів документа; зниження рівня 

підписання документів 

2.Удосконалення 

змісту та форми 

документів 

Регламентація документування; 

раціоналізація документації; 

стандартизація та уніфікація змісту 

та форм документів 

3. Упровадження електронного документообігу 

2.Скорочення 

обсягів 

документообіг

у 

1.Зменшення загальної 

кількості документів 

Усунення надмірного поділу 

об’єктів обліку; реєстрація 

господарських операцій 

безпосередньо в облікових 

регістрах; використання документів 

тривалого користування; 

застосування способу вибіркового 

документування; підвищення якості 

документацій них рішень; 

підвищення якості виконання 
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завдань, дотримання строків їх 

виконання; використання без 

документарних зв’язків; 

упровадження електронного 

документообігу 

2.Підвищення якості 

самого документа 

Застосування багаторядкових 

документів замість однорядкових, 

накопичувальних замість разових; 

застосування одного документа для 

суміжних та взаємопов’язаних 

господарських операцій; створення 

комплексних первинних документів 

3.Скорочення витрат 

ресурсів на 

виробництво 

документів 

Зменшення фізичних розмірів 

документа; оптимальне 

використання множильної техніки 

(зменшення формату під час 

копіювання документів, 

використання зворотної сторони 

аркуша); для економії паперу 

посилення контролю за 

тиражуванням документів 

 

Процес електронного документообігу ґрунтується на інтегрованій 

електронній обробці обліково-аналітичної інформації, яка включає 

формування первинних електронних документів, порядок обробки інформації, 

автоматизований банк даних та ін. [5, c. 35]. У загальному вигляді система 

управління електронним обігом документів - це комплекс програмних 

продуктів, що керують потоком документів. 

Простежимо еволюцію засобів та методів автоматизації обігу 

документів у Держархіві. До 1995 року основним носієм корпоративних знань 

та відповідної інформації в обласному архіві був звичайний паперовий 

документ. Уперше в структурі Держархіву сучасні технології застосували з 

появою електронної пошти. Вона допомогла прискорити й упорядкувати 

обмін управлінськими й статистичними повідомленнями між підрозділами 

закладу. Також в Державному архіві Луганської області впроваджено власний 

веб-сайт. Застосування цифрових носіїв докорінно змінило характер 

отримання і використання інформації в діяльності архіву. Сьогодні в 

управлінській діяльності все ширше використовується так звана мультимедіа-

інформація, яка містить, крім алфавітно-цифрових даних, також графічні 
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зображення, анімацію, аудіо- і відеоряд. До того ж дедалі частіше вона 

надходить у загальному потоці даних, що ускладнює обробку і зберігання її 

традиційними системами автоматизації. Отже, використання архівних ресурсів 

у мережі Інтернет є перспективним напрямком діяльності Держархіву 

Луганської області.  

Запровадження системи електронного документообігу дозволить 

підвищити ефективність функціонування державного управління: прискорити 

рух документів, забезпечити своєчасність їх розгляду, скоротити строки 

підготовки та прийняття управлінських рішень шляхом автоматизації процесів 

колективного створення та використання документів, підвищити якість рішень 

за рахунок надання виконавцю максимально повної бази документів, значно 

знизити витрати на розмноження, передачу і збереження копій паперових 

документів, а отже й підвищити ефективність роботи, як окремих державних 

службовців, так і закладу в цілому.  

Таким чином основними цілями впровадження електронного 

документообігу в організації є:  

 підвищення ефективності управлінської діяльності; 

 прискорення руху документів в організації; 

 зменшення трудомісткості опрацювання документів. 

Електронний документообіг дає змогу створити в організації єдиний 

інформаційний простір, інтегруючи в інформаційний вузол всі документальні 

системи. 

Але кардинальні, революційні підходи до автоматизації документообігу 

небезпечні, оскільки можуть призвести до серйозних проблем в управлінні і 

навіть дезорганізації діяльності. 
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