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СПЕЦИФІКА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 

 

Наука є культурною домінантою нашого часу, яка має потужний 

потенціал для якісного перетворення людини та світу. Від рівня розвитку 

науки у державі залежить подальший розвиток суспільства, якість життя, 

конкурентоздатність країни. Важко переоцінити її вплив на суспільство, 

навколишній світ, сучасну людину тощо. Розвиток сучасної науки 

характеризується надзвичайно швидким накопиченням нових знань, появою 

нових галузей науки, а також пошуком нових підходів, принципів, методів 

науково-дослідної роботи. Значення методології у визначенні перспектив 

розвитку науки значно підвищується, у кожному кандидатському, 

докторському дослідженні розкривається його методологічні засади. Постає 

питання, наскільки універсальні методологічні знання щодо різних галузей 

науки, чи можуть змінюватися методологічні засади у процесі розвитку 

науки, на яких методологічних засадах необхідно будувати дослідження 

проблем управління освітою тощо? 

Довгий час у науці панувала природничо-наукова методологія, яка 

відповідала вимогам науковості, виробленим у природничих точних науках, 

та відбивала досвід аналізу несвідомих об’єктів. На засадах цієї 

методологічної парадигми відбувався й розвиток наукових дисциплін 

(психології, соціології, менеджменту та ін..), об’єктом дослідження яких є 

людина у її відношенні до світу, до інших людей. Так у людинознавчих 

дисциплінах здійснювалося імітування методів, теоретичних підходів 

природознавчих наук та недооцінювалась специфіка об’єкту дослідження, 

тобто не ураховувався вплив, який здійснює людина своєю свідомістю на 

науковий апарат та процес дослідження [20].  



Управління як теорія зародилося на початку XX століття, проте теорія 

управління освітніми системами як галузь науки сформувалася значно 

пізніше. У вітчизняній науці теорія управління освітою стала активно 

розвиватися наприкінці ХХ століття, у період інтенсивного творення 

національної культури суспільства і освіти як її важливої складової. У 

вітчизняній науці дослідження проблем управління освітою здійснювалися 

на засадах методології науково-педагогічних досліджень. Але проблематика 

цих досліджень досить часто виходить за межі педагогіки й потребує пошуку 

нових засобів та методів вирішення задач досліджень.  

Сучасна методологія дослідження не є чимось цілісним і монолітним. В 

її рамках існують і успішно розвиваються різні концепції та підходи, які 

доповнюють один одного. В ході дослідження нами було розглянуто більше 

70 визначень понятий методологія, методологія дослідження, методологія 

науки, методологія науки, методологія педагогіки, методика, методика, що 

наведені у словниках, навчальних посібниках, монографіях російських та 

українських вчених. Незважаючи на наявність фундаментальних праць з 

методології наукових досліджень, розуміння науковцями сутності поняття 

„методологія”, її структури, змісту далеко не однозначне. 

Довгий час методологія розглядалася лише як вчення о методах 

пізнання. Сама таке трактування виходить із розгляду етимологія слова 

„методологія” (від грец. methodos ‒ шлях дослідження, спосіб пізнання і 

logos ‒ слово, поняття, вчення). 

В радянські часи методологія науки стала оформлятися лише в 60-ті ‒ 

70-ті роки минулого століття. До цього, та й у ті часи, партійними органами 

вважалося, що вся методологія укладена в марксистсько-ленінському вченні, 

і всякі розмови про який-небудь ще „методології” шкідливі та небезпечні. 

Незважаючи на це, методологія науки набула розвитку завдяки працям 

П. В. Копніна, В. А. Лекторського, В. І. Садовського, В. С. Швирьова, 

Г. П. Щедровицького, Е. Г. Юдіна та інших авторів.  

У другій чверті ХХ століття відбулася кардинальна зміна поглядів 



науковців щодо розуміння та вивчення об’єктів та явищ дійсності як 

структур та систем. Аналіз методологічних засад набуває першочергового 

значення у зв’язку із тим, що дослідники мають справу виключно зі 

складними пізнавальними конструкціями, науковими проблемами, які 

виходять за межі конкретних досліджень. Це найшло прояв у тенденціях 

сучасної науки щодо інтеграції знань, комплексному аналізі явищ 

об’єктивної реальності, посиленні зв’язку між різними науковими галузями. 

Так у суспільних науках, наприклад, у педагогіці, менеджменті широко 

застосовуються данні кібернетики, математики, теорії ймовірності та інших 

наук, які раніше не виконували методологічних функцій у соціальних 

дослідженнях. Г. Щедровицький зазначає, що цей процес вимагає пошуку 

спільних прийомів, засобів, методів системного дослідження, 

методологічного обґрунтування кількісних та якісних методів аналізу, 

формулювання загальних принципів, правил, що допоможе побудувати 

системне дослідження [26]. 

Методологія у науковій літературі розглядається у двох зрізах: як 

теоретична, яка формується розділом філософського знання гносеології, так і 

практична, орієнтована на вирішення практичних проблем і цілеспрямоване 

перетворення світу.  

Теоретична прагне до моделі ідеального знання, практична ж ‒ це 

програма (алгоритм), набір прийомів і способів того, як досягти бажаної 

практичної мети і не погрішити проти істини, або того, що ми вважаємо 

істинним знанням. Якість (успішність, ефективність) методу перевіряється 

практикою, рішенням науково-практичних завдань ‒ тобто пошуком 

принципів досягнення мети, що реалізуються в комплексі реальних справ і 

обставин [20].  

Для розкриття сутності методології дослідження необхідно звернути 

увагу на предмет і функції методології. Головною метою методології науки є, 

насамперед, вивчення тих засобів, методів і прийомів наукового 

дослідження, за допомогою яких суб’єкт наукового пізнання набуває нові 



знання про реальну дійсність. А оскільки ці методи і засоби дослідження 

застосовуються в процесі наукового пізнання, то слід говорити не про 

методологію взагалі, а про методологію наукового дослідження або пізнання. 

Така характеристика більш рельєфно відокремлює предмет методології науки 

від логіки науки і філософії. Методологія наукового дослідження становить 

частину загальної методології пізнання, але частина найбільш важливу і 

актуальну як з теоретичної, так і практичної точки зору. Вона розглядає 

найбільш суттєві особливості і ознаки методів дослідження, тобто розкриває 

ці методи їх спільності і глибині, а також за рівнями наукового пізнання. 

Найбільш повно узагальнено функції методології пізнання 

Ю. Сурминым і Н. Туленковым, а саме: 

– інструментальна (обґрунтовує інструментарій дослідження, 

застосування конкретних методів і прийомів пізнання); 

– пошукова (орієнтує дослідника на пошук істини, вказує на 

можливу сферу її знаходження, прогнозує її забезпечує пошук необхідної 

інформації); 

– пояснювальна (розкриває шляхи та способи отримання знання, 

його будова, істинність і достовірність); 

– регулятивна (являє собою цілком певний концептуальний 

комплекс, що забезпечує регулювання пізнання); 

– кумулятивна (накопичує методологічний досвід пізнання) [22, с. 

22 – 23]. 

Основне призначення методології є формування нового теоретичного 

знання у досліджуваній галузі. Що відповідає в цілому за значенням 

функціям методології, визначеними іншими вченими:  

− забезпечує всебічність отримання інформації про об’єкт 

дослідження (М. Скаткін);  

− створює систему інформації, що спирається на об’єктивні факти і 

логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання (М. Скаткін);  



− допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки 

(Ф. Корольов) [14, с. 4]. 

Розвиток теоретичного знання у певній науковій галузі залежить від 

розвитку методології досліджень. Хриков Є.М. виділяє закономірність 

обумовленості розвитку педагогічної науки розвитком методології цієї науки 

[24, с 141]. Відповідно до цієї закономірності можна стверджувати, що наука 

управління освітою обумовлена розвитком її методології. Завдяки 

методології  здійснюється обґрунтування предмета науки з управління 

освітою; розробка концептуальних принципів та підходів до організації 

наукових досліджень у цій науковій галузі, відповідних методів дослідження; 

процедур оцінки наукових досліджень та в цілому процедур оцінки розвитку 

науки про управління освітою, виявлення закономірностей та визначення 

перспектив її розвитку у теорії та практиці [30]. 

Проте, розвиток методології характеризується також рівнем розвитку 

теорії управління освітою. Не викликає сумніву, що це взаємозалежні та 

взаємообумовлені процеси. 

Теорія управління освітою розроблялася ученими різних країн. У 

зарубіжних країнах ця галузь науки розвивалася орієнтовно на різні 

соціальні, педагогічні, психологічні теорії.  

До освітянської галузі вітчизняної науки термін „управління” увійшов 

до вживання у другій половині 70-х років, замінивши термін „керівництво”. 

У цей період під впливом ідей теорії соціального управління (праці 

В. Г. Афанасьева, Д. М. Гвішіані та інших) розпочинається поступовий 

перехід від традиційного школознавства до розробки основ внутрішкільного 

управління.  

Орієнтація вітчизняних вчених на положення загальної теорії 

управління та теорії соціального управління призвело до того, що у більшості 

вітчизняних школознавчих роботах фактично здійснено перенесення 

загальних положень теорії управління на освітнє підґрунтя. До 1991 року 

існуючий науковий простір був науковим простором СРСР, наука України 



була лише його частиною, на методологію досліджень впливала партійна 

ідеологія радянського часу. У період 50-80 років ХХ століття в УССР 

захищено понад 40 дисертацій українських авторів, присвячених різним 

питанням управління тільки загальноосвітньою школою [1]. Крім цього у 

наукових дослідженнях підіймалися й інші питання управління освітою. 

Після розпаду СРСР Україна вступила в стадію створення власного 

наукового простору. Цей процес торкнувся й української педагогічної науки. 

У роки незалежності в Україні відмічається зростання уваги науковців до 

проблем управління освітою. Економічні реформи, модернізація системи 

освіти, політичні, суспільні зміни сприяють розширенню кола наукових 

проблем, виникненню низки складних проблем науково-педагогічного, 

управлінського характеру, що знайшло відображення у наукових працях 

вітчизняних вчених. 

Новий період розвитку досліджень проблем управління освітою 

почався із відокремленням окремої спеціальності, присвяченої дослідженням 

методологічного, теоретичного та прикладного забезпечення функціонування 

і розвитку всіх рівнів управління освітньою галуззю. Наказом ВАК України 

від 23 червня 2005 року N 377 було виокремлено у Переліку спеціальностей, 

за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів 

кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння 

вчених звань спеціальність 13.00.06 – „Теорія і методика управління 

освітою”.  

У зв’язку із реформуванням системи освіти відбулися зміни шифрів 

спеціальностей. Так спеціальність 13.00.06 – „Теорія та методика управління 

освітою” відтепер відповідає галузям 07 „Управління та адміністрування” або 

01 „Освіта” й відповідно спеціальностям 073 „Менеджмент” та 011 „Наука 

про освіту” згідно до чинного (нового) Переліку галузей знань і 

спеціальностей, затвердженого Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р.№ 266 

[17].  



Для визначення особливостей методології досліджень проблем 

управління нами проаналізована тематика більше 120 дисертаційних 

досліджень, захищених в Україні за останнє десятиріччя за спеціальністю 

13.00.06 „Теорія та методика управління освітоюˮ, з яких 30 – докторських 

дисертацій [19]. Але спочатку з’ясуємо особливість управлінської діяльність 

у сфері освіти, яка являє собою частину, точніше, підсистему всієї системи 

освітньої (педагогічної) діяльності, а остання - в свою чергу виступає як 

підсистема по відношенню до більш широкої системі, якою є суспільство в 

цілому.  

Бережнова О. В., Краєвський В. В. виділяють такі види діяльності, 

кожен з яких якраз і становить одну з підсистем педагогічної діяльності в її 

цілісності: 

• практична (робота педагогів-практиків; вчителі та вихователі в 

безпосередньому спілкуванні передають учням і вихованцям культурне 

надбання суспільства, розвивають їх здібності, сприяють становленню 

особистості); 

• адміністративна (діяльність керівників та інших організаторів 

освітнього процесу ); 

• науково-дослідна (діяльність працівників науково-освітніх установ із 

вироблення наукового знання); 

• передача результатів педагогічної науки практиці (робота установ 

підвищення кваліфікації та додаткової освіти, взагалі всіх, хто надає 

вчителям методичну допомогу) [3]. 

Необхідно відзначити подвійність положення науки в цій системі 

уявлень. З одного боку, як відзначає Краєвський В. В., педагогічна та наукова 

діяльність виступають як два рівноправних її виду. З іншого, наукове 

пізнання входить всередину системи педагогічної діяльності та визнається 

одним із її видів. Така саме подвійність притаманна й діяльності з управління 

освітою, яка вбудована в контекст освітньої діяльності і багато в чому 

характеризується тими ж рисами, що й будь-яка діяльність у даній галузі, а з 



іншого боку, вона стоїть як би поза цієї діяльності, оскільки організовує і 

спрямовує її у вирішенні завдань, що стоять перед освітою в цілому. Але 

виникає сумнів щодо ствердження автора про те, що всі ці види діяльності 

практична, адміністративна (управлінська), наукова та діяльність з передачі 

результатів науки в практику в кінцевому рахунку, здійснюють одну й ту ж 

функцію підготовки підростаючого покоління до участі в житті суспільства 

шляхом залучення кожної людини до культури, розвитку її особи [3]. Так 

управлінська діяльність спрямована на зменшення ступеня випадковості та 

підвищення ступеня детермінованості функціонування педагогічної системи 

[25, с. 36 − 37]. 

Наукова діяльність виконує завдання обґрунтування інших видів 

діяльності, у тому числі адміністративної та власної. Але не викликає 

сумніву, що зазначені види діяльності у своєї цілісності та взаємозв’язку 

необхідні для забезпечення педагогічної діяльності та досягнення 

педагогічної мети. 

Специфіка як наукової, так і управлінської діяльності полягає в тому, 

що як та, так і інша, входячи органічною частиною в педагогічний контекст, 

в той же час реалізують положення, відповідно, загальної методології науки 

та теорії управління з обов’язковим урахуванням специфіки галузі, в якій 

вони застосовуються. Так способи наукового пізнання залишаються тими ж, 

що і в інших науках, але вони конкретизуються з урахуванням специфіки 

даної наукової дисципліни. 

Управляти роботою навчального закладу або реалізацією програми 

досліджень в галузі освіти не те ж саме, що керувати виробничою 

організацією, або дослідженнями в галузі, наприклад, фізики. 

Інша особливість такого ж типу полягає в тому, що управлінські 

впливи можуть бути спрямовані як на освіту в цілому, так і на саму систему 

управління як частину цієї системи. Така специфіка співвідношення суб’єкту 

та об’єкту відмічається відносно наукової діяльності, яка виконує завдання 

обґрунтування педагогічної, управлінської діяльності, а також самої наукової 



діяльності з методологічних позицій. Не вираховування цієї специфіки, як в 

управлінській практиці, так і в науковому пізнанні, може призвести до 

грубих помилок, наслідки яких усуваються з великими труднощами. 

Крім зазначених вище обставин, призводить до помилок в 

управлінській діяльності та появи сумнівних результатів досліджень проблем 

управління освітою ще декілька факторів, які стримують розвиток у сфері 

управління освітою та його наукового обґрунтування. 

Так, як відзначають М. М. Поташнік, О. М. Моісеєв, Є. М. Хриков, 

загальні правила менеджменту, створені в рамках інших наук (кібернетики, 

економіки тощо) намагаються поширити на освіту без урахування її 

специфіки. Неможливо переходити від управління одним об’єктом до 

управління іншим, керуючись лише загальними принципами, без знання 

специфіки керованого об’єкта. У нашому випадку це знання про освіту, яке 

представляє педагогіка. Фактично сутність багатьох вітчизняних наукових 

робіт, присвячених проблемам управління освітою полягає у перенесенні 

загальних положень теорії управління на освітнє підґрунтя. При цьому 

особливості навчальних закладів враховувалися переважно на 

технологічному рівні, а не на концептуальному [25, с. 30]. 

Недостатнє усвідомлення дослідниками специфіки управління освітою 

як самостійної наукової дисципліни, за думкою М. М. Поташніка та 

О. М. Моісеєва, призводить до низки помилок у дослідженнях: часто у 

дослідженнях фактично ведеться розмова тільки про керований об’єкт, а не 

про саму управлінську діяльність; управлінські питання розглядаються без 

зв’язку з об’єктами управління; розглядаються і об’єкт, і управління, але не 

розкривається їх взаємодію, що не показується спільний розвиток освітніх 

систем і систем управління ними [16, c. 43 − 44]. 

Цей перелік помилок продовжує В. В. Краєвський: довільний вибір 

ключового визначення дослідження та його обґрунтування на рівні особистої 

думки; ефективність пропонованої управлінської системи характеризується 

показниками результатів педагогічної діяльності, зокрема, навченості 



школярів; пряме проектування результатів досліджень в інших науках на 

сферу освіти та ін. [3]. 

Необхідно додати до цього недостатню актуальність проблематики 

наукових досліджень. Сутність наукової проблеми полягає у відображені 

об’єктивно існуючих суперечностей, які можуть бути розв’язані тільки 

засобами науки. Джерело проблеми, як правило, міститься у практичній 

діяльності. Та 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. І хоча формальною ознакою актуальності наукових досліджень є 

зв’язок теми дисертації з планом науково-дослідних робіт освітньої 

організації. Досить часто молоді вчені беруть до розгляду проблеми із 

суб’єктивних позицій, не маючі уявлень про завдання практики, чи про те, 

що ця проблема вже має розв’язання у науці.  

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 [21].  

Спрямованість досліджень в галузі управління освітою на актуальні 

проблеми з позиції сучасної науки передбачає спирання наукових досліджень 

на накопичені раніше знання; постановку наукових проблем, які 

обумовлюються попереднім розвитком науки; розвиток певних попередніх 

наукових ідей; відповідність об’єктивним соціальним потребам, сучасним 

світовим тенденціям та стратегії розвитку вітчизняної освіти тощо [18]. 

В. Горовий зазначає, що з точки зору національних інтересів у сфері 

виробництва наукової інформації критерії ефективності нової наукової 

інформації мають удосконалюватися з урахуванням: ступеня відповідності 

наукових здобутків тактичним і стратегічним запитам національного 

розвитку, пов’язаного з зовнішніми та внутрішньо суспільними викликами, 



необхідністю внутрішньої трансформації та адекватної дії для успішного 

реагування на них; оперативності одержання потрібних для національного 

розвитку наукових результатів, їх актуальністю та ін. [6]. 

У загальній теорії менеджменту організації в управлінській діяльності 

виділяється три рівня завдань: оперативні, тактичні та стратегічні [24]. На 

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.). 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 [19]. 

Аналіз світових тенденцій в управлінні освітою, загальних тенденцій 

реформування сучасних освітніх систем, Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року [13], Основні наукові напрями та 

найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук національних академій наук України на 2014-

2018 роки” [15] та ін. документів надало можливість визначити перспективні 

напрями наукових досліджень у галузі управління освітою, а саме: 

управління якістю освіти, управління інноваціями в освіті, розбудова 

системи безперервної освіти, оптимальне поєднання централізації та 

децентралізації управління освітою, державно-громадське управління, 

управління розвитком педагогічних кадрів, управління розвитком 

професійних керівних кадрів освітньої галузі, впровадження маркетингових 



технологій в управління освітою, створення управлінських умов інтеграції 

вітчизняної моделі освіти до освітніх моделей розвинутих країн [18].  

Іншим фактором, що гальмує розвиток у сфері управління освітою, є 

здійснення досліджень проблем управління освіти у рамках методології 

природничо-наукового пізнання із недостатнім врахуванням специфіки 

пізнання гуманітарної сфери, до якої воно відноситься.  

Методологія як наука про сукупність найбільш загальних світоглядних 

принципів та їх застосування для розв’язання складних теоретичних і 

практичних завдань є певною позицією дослідника. Від того, під яким кутом 

він розглядає наукову проблему, які методологічні підходи використовує для 

її вирішення залежить результативність його дослідної роботи, істинність 

отриманого наукового знання. Як би добре, не було розроблено методологію 

досліджень управління освіти, наскільки вона не була гарною сама по собі, 

результат дослідження, наукове обґрунтування ефективного управління 

освітнім процесом у значній мірі залежать від компетентності дослідника, від 

його методологічної культури. Вітчизняні науковці, які займались 

проблемою якості наукових досліджень відмічають низький методологічний 

рівень наукових досліджень [5, 11]. Хриков Є.М. виділяє серед типових 

недоліків методологічних засад педагогічних досліджень наступні: 

формальне наведення методологічних підходів, які не реалізуються у 

дослідженні; наведення великої кількості підходів (інколи більшості з 

існуючих), що свідчить про те, що вони не реалізовані; наведені підходи не 

відбивають особливостей наукової спеціальності, предмету дослідження; 

методологічні підходи суперечать одне одному (наприклад діалектика та 

філософія нестабільності). Вчений відзначає, що загальними для різних 

наукових спеціальностей є такі підходи та теорії: діалектичний, 

парадигмальний, системний, технологічний, культурологічний підходи та 

теорія пізнання. Проте серед методологічних підходів, які відбивають 

специфіку наукової спеціальності «Теорія та методика управління освітою» 

від виділяє: філософію нестабільності; синергетику; теорію організації, яка 



сама навчається; теорію адаптивного управління; теорію створення умов; 

ситуаційний підхід; міжнародні стандарти управління якістю (ISO 9000) [24]. 

Розглянемо сутність цих основних підходів. 

Діалектику як науку, як загальну теорію розвитку використовують для 

пояснення сутності явищ. Для отримання нових знань використовується 

діалектика як метод пізнавальної діяльності. В усіх галузях науки та на всіх 

етапах наукового дослідження використовується діалектичний метод, який 

представляє вищій філософський рівень методології дослідження. Цей метод 

визначає шляхи будь-якого наукового дослідження. Він дозволяє дослідити 

всі явища у взаємозв´язку, взаємообумовленості та історичному розвитку. 

Системний підхід як загальнонаукова, міждисциплінарна, 

методологічна концепція ґрунтується на положенні про те, що специфіка 

складного об’єкта (системи) не вичерпується особливостями його складових, 

а пов’язана передусім із характером взаємодії між елементами. Тому на 

перший план виходить завдання пізнання характеру й механізму цих зв’язків 

і стосунків, зокрема стосунків людини та суспільства, людей усередині 

певного співтовариства. У процесі системного аналізу з’ясовуються не лише 

причини явищ, та й вплив результату на причини, які його породили [7, 499]. 

Використання системного підходу у дослідженнях проблем управління 

освітою може відповідати й рівню конкретно-наукової методології 

досліджень, у рамках якої розробляються проблеми визначення специфіки 

об’єктів та суб’єктів управління як систем; побудови програм дослідження 

об’єктів як систем; визначення специфіки методів системного дослідження у 

галузі управління освітою; визначення стратегії практико-оріентованого 

дослідження, спрямованого на використання системних уявлень для 

проектування, побудови й удосконалення реальної системи управління 

закладом освіти. 

На базі системного аналізу починали розвиватися перші ситуаційні 

концепції управління. Уже з 50-х років минулого століття стала зрозумілою 

неможливість відображення динаміки управління шляхом опису одних лише 



стабільних функцій і способів їхньої реалізації. Виникнення ситуаційних 

концепцій у США було пов’язане з критикою класичних, а потім і 

неокласичних теорій менеджменту. Одне із завдань ситуаційного підходу – 

зрозуміти, як організація реагує на мінливі умови та специфічні обставини, і 

яким способом можна формувати типи організацій, системи й процеси 

управління, найбільш відповідним специфічним ситуаціям. Використання 

цього підходу відбиває конкретно-науковий рівень методології досліджень 

проблем управління освітою. Ситуаційний підхід створює підґрунтя для 

розвитку різноманітних ситуаційних теорій, які у 80-ті роки ХХ століття 

виділилися із школи соціальних систем і посідають особливе місце серед 

сучасних теорій про управління. Найбільш розробленими з них є теорія 

лідерства, теорія адаптації, теорія глобальної стратегії й теорія управління за 

результатами.  

Як новий рівень системного мислення, у 90-ті роки почали 

розглядатися питання застосування в педагогіці ідей синергетики, які 

базуються на законах і закономірностях самоорганізації й саморозвитку 

педагогічних систем. Синергетика надає можливість по-новому підійти до 

розробки проблем розвитку педагогічних систем, управління освітніми 

системами, розглядаючи їх перш за все з позиції „відкритості”, співтворчості 

й орієнтації на саморозвиток. В. Лутай наголошує на тому, що лише на 

засадах синергетичної методології можливе вирішення „проблеми виживання 

людства” (І. Пригожин), розв’язання найгостріших суперечностей сучасності, 

зокрема суперечностей між частково-індивідуалістичними й 

колективістичними тенденціями, а отже, можна оптимізувати й вирішення 

головного завдання сучасної освіти - формування особистості, яка змогла б 

краще поєднувати індивідуальні інтереси з усіма більш загальними 

суспільними інтересами [12]. Низка вчених спираються на ідеї 

синергетичного підходу в розробці проблем управління в освіті (Р. Винколь, 

М. Громова, Т. Давиденко, Г. Єльникова, В. Коваленко, О. Моїсєев, 

І. Осадчий, М. Поташник, Т. Рогова, Н. Селіванова, В. Чернилов). Стосовно 



управління синергетичні ідеї проявляються у розумінні того, що не такою 

вже й важливою є величина, потужність керуючих впливів у порівнянні з 

правильним урахуванням просторово-часової архітектоніки керованої 

системи та розподілу в ній тих структур, які в синергетиці називаються 

дивними атракторами і які, образно кажучи, є привабливими віртуальними 

пунктами траєкторій системного саморозвитку. Також в теорії управління 

положення синергетики найшли продовження в теорії організації, яка сама 

навчається та в ідеях про те, що більш ефективними для вирішення складних 

завдань є децентралізовані структури, які підтримують самокоординацію на 

основі правил, частково регламентуючих діяльність. 

Критична переоцінка устояних науково-теоретичних і практичних 

освітніх систем, потреба в нових ідеях привели до поглибленої розробки 

низки методологічних питань педагогіки й філософії освіти, найважливіші з 

яких є пізнання освітніх систем, процесу управління ними з позицій 

культурологічного підходу й огляд на педагогіку як феномен культури. 

Культурологічний підхід як загальнонауковий метод дослідження в якості 

вихідного положення включає розуміння й розгляд об’єкта дослідження як 

культурного явища або процесу. Як методологічна основа досліджень 

проблем управління освітою культурологічний підхід передбачає погляд на 

педагогічну систему й процеси управління нею як феномени культури. Як 

метод, і напрям досліджень він передбачає урахування певних культурних 

компонентів на широкому соціокультурному тлі соціуму із виникненням 

локальної культурної ситуації в процесі управління закладами освіти. Факти і 

явища при такому підході розкриваються з урахуванням соціокультурних 

процесів у минулому, сьогоденні й майбутньому. Використання 

культурологічного підходу у дослідженні передбачає розгляд через предмета 

дослідження крізь призму системоутворюючих культурологічних понять, 

таких як: культура, культурні зразки, норми й цінності, уклад і спосіб життя, 

культурна діяльність й інтереси тощо. 



Парадигмальний підхід формується на ідеях постмодерністської 

філософії. Основоположником парадигмального підходу вважається Т. Кун, 

який визначає парадигму як „…визнані всіма наукові досягнення, які 

протягом певного часу дають модель постановки проблем та їх вирішення 

науковому співтовариству” [10, с. 11]. В одному розумінні − це загальний 

„погляд на світ”, який включає в себе теорії, методи виміру і навіть 

метафізичні абстракції. В іншому − парадигма підкреслює важливість 

„конкретних наукових досягнень”, що забезпечують моделі, з яких 

виростають конкретні когерентні традиції наукових досліджень [10]. 

Вирішення нових проблем здійснюється шляхом їх конкретного 

моделювання, що лежить в основі нового підходу.  

Широке розповсюдження наприкінці ХХ ст. набув ресурсний підхід 

при дослідженні характеру взаємодії об’єктів, різних за походженням, 

пов’язане з тим, що він дає можливість враховувати вимоги, які висуває 

зовнішнє середовище, а також внутрішні можливості підвищення 

ефективності у всіх сферах життєдіяльності особистості. Ресурсний підхід 

відносно управління освітою можна визначити як сукупність технологій, 

способів, прийомів забезпечення виявлення й використання ресурсів і 

розвитку потенціалів освітньої організації в цілому та окремої особистості з 

метою підвищення ефективності різних видів її діяльності, організації 

спілкування та стимулювання суб’єкта управління до самореалізації. 

Розвиток ідей ресурсного підходу знайшло відображення у теорії створення 

умов, за якою управління закладом освіти розглядається як діяльність 

керуючої системи, спрямована на створення комплексу умов, необхідних для 

функціонування та розвитку закладу освіти. 

Одним із провідних тенденцій розвитку науки в Україні та зарубіжжі є 

переосмислення предметів та явищ дослідження з позицій технологічного 

підходу. Дослідження проблем управління освітою в його контексті має такі 

особливості: предметом дослідження є певна управлінська технологія, 

визначення й вивчення компонентів технології здійснюється відповідно до 



критеріїв технологічності. Ці ідеї знайшли продовження у теоріях управління 

якістю освіти, які спрямовані на створення систем управління якістю та 

розробку конкретних технологій управління якістю. 

Проведений нами аналіз авторефератів дисертаційних досліджень зі 

спеціальності „Теорія та методика управління освітою” показав, що зазвичай 

науковці у якості методологічних засад визначають також такі підходи: 

гносеологічний (для дослідження генезису організаційно-управлінської 

структури різних ланок освіти); аксіологічний (орієнтація управління на 

загальнолюдські, світоглядні, гуманістично-демократичні цінності, коли 

особистість розглядається як найвища цінність суспільства); особистісно-

діяльнісний (уможливлює дослідження проблем управління закладами освіти 

із позицій психолого-педагогічної теорії діяльності та забезпечує розвиток і 

саморозвиток особистості з огляду на виявлення її індивідуальних 

особливостей як суб’єкта пізнання й предметної діяльності); стратегічний 

(визначає можливі напрями діяльності та розвиток закладів освіти за рахунок 

планування, організації та здійснення стратегічних змін); діалоговий (розгляд 

полікультурної освіти як засобу інтеграції світовий та загальноєвропейський 

освітній простір); кваліметричний (передбачає кількісну оцінку якісних 

змін); структурно-функціональний (розгляд проблеми управління освітою 

крізь визначення структурно-функціональних зв’язки); полісубєктний 

(передбачає аналіз взаємодії всіх суб’єктів управління освітнім процесом); 

кібернетичний (передбачає управління інформаційними процесами); 

рефлексивний (з’єднує факти і сприйняття їх дослідником в умовах 

невизначеності); антропосоціальний (розгляд управління як створення умов 

за для задоволення всіх потреб кожного учасника освітнього процесу); 

антропологічний (дозволяє дослідити взаємовідносини між людиною і 

суспільством, суспільством і владою, людиною і людиною) та ін. [28]. 

Вибір методу в науковому дослідженні залежить від особливостей 

досліджуваного об’єкта, цілей, завдань, конкретних умов дослідження та ін. 

У зв’язку з цим, зміст одного методу або навіть системних методів може 



модифікований відповідно до природи досліджуваного процесу або явища. 

Необхідно погодитися з позицією В.В. Краєвського, який відзначає, що 

слабкість дослідницьких методів у педагогіці обумовлена недостатнім 

обліком специфіки її об’єкта. Вчений зазначає, що людина стає на одній 

дошці з неосвіченими об’єктами, людська природа трактується механічно, а 

дослідник проявляє схильність до технологічного жаргону та недостатньо 

уваги приділяє до всього, що не можна виміряти [9, с. 16].  

В. В. Краєвський зазначає, що у даному випадку використання 

статистичних методів не відповідає природі об’єкта дослідження, який 

відноситься до гуманітарної сфери. Також вчений вказує на той факт, що 

специфіка гуманітарного пізнання досі повністю не визначена, методологія 

гуманітарного пізнання знаходиться в стадії постановки проблеми у 

вітчизняній науці, що ускладнює можливість отримання об’єктивних знань, 

на основі яких приймалися б ефективні рішення в сфері освіти. 

Вчений вказує на складність суб’єкт-об’єктних відносин між людьми, 

що діють в сфері управління, а саме: відносини всередині освітнього процесу 

(вихователь-вихованець, учитель-учень); відносини між суб’єктом 

управління і об’єктом, тобто освітнім процесом і його забезпеченням; 

відносини між суб’єктом дослідження і об’єктом, яким є управлінська 

діяльність. Саме складність формалізації цих відносин, необхідність 

врахування їхнього ціннісного аспекту, за думкою вченого, обумовлює 

застосування якісних методів на відміну від досліджень з управління іншими 

об’єктами, де широко використовуються математичні моделі та методи [3]. 

На специфічність методів дослідження управління освітою вказували 

М. М. Поташника і А. М. Моісеєв поряд із іншими ознаками самостійності 

управління освітою як наукової дисципліни: наявності відокремленого 

предмета; існування специфічного понятійно-категоріального апарату; 

специфічністю моделей світу [16].  

І ці ствердження не викликають сумнівів. Але, на наш погляд, не слід 

категорично заперечувати застосування у дослідженнях проблем управління 



статистичних методів. Дослідження проблем управління навчанням є 

частиною педагогічної науки, спрямовані на вивчення процесів управління 

освітньою діяльністю, центральним об’єктом якого є знову таки людина. Но 

необхідно відзначити, що у дослідженнях проблем управління освітою в 

якості досліджуваного об’єкта виступають навчальні заклади, які, наприклад, 

порівнюються між собою як експериментальні та неекспериментальні групи, 

що вимагає змін умов проведення експерименту та репрезентації результатів 

дослідження. 

Як вже відмічалося, соціальна проблематика в області гуманітарного 

знання, має свої методологічні відмінності в порівнянні з методологією 

природничих наук. Специфічною особливістю соціальних об’єктів є їх 

поліструктурність, поліфункціональність, наявність причинності, 

цілепокладання, самоорганізація та ін. [22]. В той же час особливість 

постнекласического періоду розвитку науки, як відзначає А. Орлов, це 

спрямованість не тільки на вивчення зв’язку між об’єктом дослідження, 

засобами та процедурами пізнавальної діяльності, але і на виявлення 

взаємозалежності та взаємодії між об’єктом і суб’єктом дослідження [11, с. 

20]. У соціальному знанні вирішальна роль відводиться суб’єкту знання, яке 

за своєю активністю та особливостями обробки наукових фактів може 

нейтралізувати активність об’єкта знання. Методологія соціального знання 

по своїй суті ірраціональна, піддається впливу авторитетів, їй присутній 

великий вплив суб’єктивних уподобань дослідника щодо вибору основних 

положень, які змінюються на протилежні залежно від політичних, 

ідеологічних представлень у суспільстві, класових та корпоративних 

інтересів, цінностей та світогляду особистості дослідника тощо. 

Таким чином, у соціальних та гуманітарних науках (до якої відноситься 

і управління освіти) зростає значення застосування якісних методів 

дослідження. Завдання дослідників на основі використання різноманітних 

методів дослідження осмислювати, зрозуміти і інтерпретувати інформацію, 

поширювати її та перекладати на мову наукових термінів. 



Ефективність дослідження залежить від адекватності вибраної системи 

методів. Метод дослідження не застосовується ізольовано сам по собі, а у 

сполученні з іншими. І тут набуває величезна значення методологічна 

грамотність дослідника, наскільки він володіє різноманіттям методів, і вміло 

їх об’єднує.  

Проведений аналіз дисертаційних досліджень за спеціальністю „Теорія 

та методика управління навчанням”, захищених за останні 15 років в Україні, 

показав, що не завжди дослідники розуміють основи класифікації, за якою 

вони заявляють про використані методи дослідження, при цьому вони 

змішують різні класифікації. Також обґрунтування використання методів не 

завжди логічне щодо визначених завдань досліджень [29]. 

В дисертаційних роботах частіше використовуються класифікації 

методів, запропонованих В. Загв’язинським і В. Давидовим. Учені 

розділяють методи за рівнем проникнення до суті досліджуваних психолого-

педагогічних явищ на теоретичні (теоретичний аналіз, синтез, абстрагування 

та конкретизація, індукція і дедукція, моделювання та ін.) та емпіричні 

(спостереження, опитування, експеримент, аналіз документів та ін.). Як 

допоміжні методи виділяються математичні та статистичні методи 

інтерпретації результатів наукової роботи. В. Давидов виділяє також групу 

порівняльно-історичних методів педагогічних досліджень (генетичний, 

історичний, порівняльний). Дійсно же, наведене розподілення методів 

умовне [14, с. 61 – 62 Об]. Теоретичні методи відображають засоби 

мислення, а використання емпіричних методів включає в себе теоретичний 

аналіз, а також інші теоретичні методи. Розуміння сутності умовності 

розподілу методів за класами дозволяє глибше розібратися в їх специфіці та 

підвищити методологічну культуру дослідника. 

Таким чином, розглядаючи проблему використання методів у 

дослідженнях проблем управління освітою, вважаємо важливим відзначити, 

що свої власні методи дослідження в даній галузі науки відсутні й 

використовуються адаптовані методи інших гуманітарних наук.  



Педагогічна система та управлінська діяльність як її підсистема 

підлягають опису як якісними, так і кількісними показниками. Тому 

необхідно поєднувати застосування кількісних та якісних методів, а їх вибір 

методологічно обґрунтувати відповідно до мети та завданням дослідження.  

При визначенні специфіки досліджень в галузі управління освітою 

доцільно взяти до уваги наявність виділених Е. Г. Юдіним компонентів 

змісту поняття „предмет науки”[27, с. 60]. За виділеними вченим 

компонентами, дослідження в галузі управління освітою мають специфічний 

об’єкт дослідження як область дійсності (управлінська діяльність та її 

результати); мають власну емпіричну область, тобто сукупність різних 

емпіричних описів, які відображають управління освітою на різних рівнях; 

завдання дослідження (наукове забезпечення управлінської діяльності) та 

пізнавальні засоби (методи й специфічний понятійний апарат). Е. Г. Юдін 

справедливо стверджує, що жоден з цих компонентів сам по собі не створює 

предмета. Як наукова реальність він формується тільки цілісністю всіх 

компонентів і характеризує специфіку даної наукової дисципліни. Взятий в 

цілому, предмет виступає як посередник між суб’єктом і об’єктом 

дослідження: саме в рамках предмета суб’єкт має справу з об’єктом.  

Дослідник повинен мати активну позицію з метою нейтралізації 

активності об’єкта дослідження та дотримуватися ідеї методологічного 

плюралізму. Таким чином, сама по собі методологія не може служити 

безумовним інструментом відкриття нових істин у науці. Але це зовсім не 

виключає використання логічних та особливо методологічних норм, правил 

та рекомендацій щодо більш організованого та систематичного пошуку та 

перевірки нової істини [23]. 

Отже, формування нової наукової спеціальності, нової галузі знань 

передбачає наявність не тільки специфічного предметного поля, розвиток 

теоретичного знання у цій науковій області, а й формування відповідної 

методології.  



Протягом усієї історії науки взаємодіяли дві тенденції, які 

доповнювали одна одну – посилення спеціалізації й прагнення до інтеграції. 

Спеціалізація призводила до диференціації наукових дисциплін, поглиблення 

в їхніх межах знань, але звужувала світогляд науковців, обмежувала обмін 

науковою інформацією. Інтеграція ж ґрунтується на поєднанні наукових 

методів, ідей та концепцій, а також на необхідності з єдиної точки зору 

розглянути зовні різнорідні явища. До найважливіших її наслідків належать 

спрощення оброблення і пошуку інформації, звільнення від надлишку 

методів, моделей та концепцій. Головним шляхом інтеграції є формування 

„міждисциплінарних наук”, покликаних об’єднати окремі науки в єдине ціле. 

Інтеграційна роль відводиться методології. І на методологію кожної наукової 

галузі впливають загальні тенденції розвитку науки. 

У останній третині XX ст. сформувалися передумови для створення 

нової наукової картини світу − еволюційно-синергетичної, яка ґрунтується на 

загальнонаукових принципах розвитку і системності. Теоретичний каркас 

цієї картини світу визначають теорії самоорганізації (синергетика) і систем 

(системология), а також інформаційний підхід, в межах якого інформація 

розуміється як атрибут матерії разом з рухом, простором і часом. У новій 

науковій картині світу відображаються і головні характеристики сучасної 

науки, які формують нові методологічні засади, а саме: 

1) Принцип розвитку (еволюції) в сучасній науці отримав статус 

фундаментальної світоглядної та методологічної константи. Тепер кожен 

локальний процес еволюції, зокрема й соціальний, розглядається як процес 

розвитку Всесвіту як цілого. У сучасній науці розвиток трактується як 

нелінійний, імовірнісний і незворотний процес, що характеризується 

відносною непередбачуваністю результату. В силу зазначених обставин 

прогнозування як необхідний елемент філософського і наукового знання 

втілюється у формі побудови можливих моделей (станів) того чи іншого 

об’єкта. Одним із ключових методів при цьому є інтерактивне моделювання, 

за допомогою якого здійснюється моделювання бажаного майбутнього 



(створюється ідея) і обґрунтовуються засоби його втілення в життя 

(практична реалізація) [4]. 

2) Системна парадигма у другій половині XX ст. набула статусу 

загальнонаукової, що дає підстави для принципово важливих у 

світоглядному і методологічному відношенні висновків. З цієї точки зору до 

перспективних напрямів методології наукових досліджень, зокрема проблем 

управління освітою, можна віднести використання системного мислення, яке 

вивчає систему як ціле при одночасному розумінні структури, функції і 

процесу, а також як частину навколишнього середовища. Дж. Гараєдаги 

відзначає, що сучасна методологія системного дослідження виходить з того, 

що побачити ціле можна тільки при одночасному розумінні структури, 

функції та процесу. Кожен із зазначених моментів відображає свою грань 

одного і того ж явища. Структура виявляє компоненти і їх зв’язки, функція 

обумовлює отримані результати, процес в явній формі описує послідовність 

дій для отримання результату, а середовище визначає зовнішні умови 

існування системи. Разом із зовнішнім середовищем вони утворюють повний 

комплект або базову модель для його дослідження. Класична школа 

менеджменту з її орієнтацією дослідження входу системи (вихідних умов, 

технологій, витрати) здебільшого займається питаннями структури. 

Неокласична школа робить акцент на цільовому управлінні й основну увагу 

приділяє функціям. А теорія комплексного управління якістю (TQM), 

одержима ідеєю тотального контролю, ставить в основу процес [4]. Кожен з 

цих напрямків вносить свій внесок у розвиток загальної системної 

методології. 

3) Сучасна наука стає людиноцентричною. Центральне місце 

посідає антропний принцип, який дозволяє абсолютно по-новому 

інтерпретувати місце і роль людини. Людина розглядається як фактор 

"керованості" розвитку освітніх систем. З одного боку цей фактор має 

ураховуватися при дослідженні наукових проблем управління освітою, з 



іншого – підвищується значення впливу людського фактору самого 

дослідника. 

4) У сучасній науці набули поширення ідеї синергетики, відповідно 

до яких формуєтьсяя уявлення про те, що еволюційні процеси протікають у 

формі самоорганізації складних систем. Основний результат розвитку 

синергетики як міждисциплінарного наукового напрямку полягає в тому, що 

самим різним системам притаманні процеси самоорганізації, зокрема й 

освітнім системам. Ці процеси протікають за загальними для всіх систем 

закономірностям, в основі яких лежать взаємодії протилежних тенденцій: 

стійкості (стабільності) − нестабільності, хаосу (безладдя) − порядку 

(впорядкованості), ентропії − негентропії, необхідності − випадковості та ін. 

При цьому синергетика виходить з того, що у Всесвіті процеси розвитку, 

аспектом якого є самоорганізація, протікають у напрямку виникнення більш 

складних систем. 

5) Сучасна наука характеризується междисциплинарностью, що 

представляє собою сумарну тенденцію, детерміновану першими чотирма 

характеристиками. Протягом усієї історії науки взаємодіяли дві тенденції, які 

доповнювали одна одну – посилення спеціалізації й прагнення до інтеграції. 

Спеціалізація призводила до диференціації наукових дисциплін, поглиблення 

в їхніх межах знань, але звужувала світогляд науковців, обмежувала обмін 

науковою інформацією. Інтеграція ж ґрунтується на поєднанні наукових 

методів, ідей та концепцій, а також на необхідності з єдиної точки зору 

розглянути зовні різнорідні явища. До найважливіших її наслідків належать 

спрощення оброблення і пошуку інформації, звільнення від надлишку 

методів, моделей та концепцій. Головним шляхом інтеграції є формування 

„міждисциплінарних наук”, покликаних об’єднати окремі науки в єдине ціле. 

У другій чверті ХХ століття відбувся дійсний переворот у поглядах 

науковців щодо розуміння об’єктів та явищ дійсності як складних структур і 

систем, вивчення яких виходить за межі конкретних досліджень. 

Інтеграційна роль відводиться методології, аналіз її засад набуває 



першочергового значення. У суспільних науках, наприклад, у педагогіці, 

менеджменті використовуються методи та теорій з точних наук, які раніше 

не виконували методологічних функцій у цих галузях науки. Ця тенденція 

призводить до розгляду наукових проблема управління освітою з точки зору 

різних наук, а також до використання у дослідженнях проблем управління 

освітою методів досліджень з інших наукових галузей (математичних, 

економічних, соціологічних та ін.). 

Таким чином, слід очікувати, що в науці XXI ст. домінуючою стане 

парадигма, основу якої складатимуть універсальні закони еволюції і 

самоорганізації, інваріантні до будь-якого рівня організації реальності. Ця 

нова парадигма передбачає визначення нового кола наукових проблем та 

формування нової методології. Німецький філософ, представник 

Франкфуртської школи Теодор Адорно відзначає, що надзвичайна складність 

суспільства як предмета дослідження соціальних наук об’єктивно вимагає 

складних (а значить і найрізноманітніших) методів його аналізу. Як зазначає 

філософ, розбіжність між суспільством як предметом і традиційними 

(абстрактно-формальними) методами викликано неправильним розумінням і 

того і іншого. Метод повинен відповідати своєму предмету, „зростати” з 

нього, зміна предмета повинно вести до зміни методу [2]. Кохановський В.П. 

виділяє такі основні причини, що викликають необхідність розробки нової 

методології соціального пізнання: зміна предмета дослідження, старіння 

попередньої парадигми, розвиток науки в цілому та окремих наукових 

дисциплін, включення в науковий обіг нових літературних джерел, зростання 

потреби в практичній віддачі з боку гуманітарних наук [8]. 

Аналіз предметного поля досліджень проблем управління освітою дає 

можливість нам зробити висновки, що дійсно поступово розширюється наукова 

проблематика. Так у ХХ столітті більше уваги приділялося дослідженню 

управління загальноосвітніми закладами. У ХХІ столітті розглядається управління 

ВНЗ, закладами нового типу. Зміна парадигми управління з авторитарної на 

демократичну передбачає дослідження управління процесами розвитку в освіті, 



інформатизації, демократизації та ін. Як вже відмічалося, відбувається старіння 

попередньої парадигми соціально-гуманітарної методології, її 

невідповідність нової соціально-історичної реальності, її недостатність для 

вираження нових закономірностей щодо управління освітою, 

функціонування та розвитку освітніх систем. Як відмітив Кохановський, 

зміни у методології обумовлені розвитком науки в цілому та окремих 

наукових дисциплін. Дослідження проблем управління освітою в Україні 

здійснювалися й продовжують здійснюватися на засадах методології 

науково-педагогічних досліджень. Новий період розвитку досліджень 

проблем управління освітою почався із відокремленням окремої 

спеціальності у 2005 році, присвяченої дослідженням методологічного, 

теоретичного та прикладного забезпечення функціонування і розвитку всіх 

рівнів управління освітньою галуззю. Формування вітчизняної теорії 

управління освітою передбачає формування відповідної методології 

досліджень. Значний вплив на формування теорії управління освітою та 

методології досліджень надало включення в науковий обіг нових 

літературних джерел. В останні роки було переведено велика кількість 

іноземних джерел, в тому числі з проблем методології пізнання, теорії 

управління тощо. Відкритий доступ отримано до літератури на іноземних 

мовах. З’явилися раніше заборонені за політичними міркувань праці 

радянських філософів, істориків, соціологів, економістів та ін. Та остання 

передумова – зростання потреби щодо практичної віддачі з боку науки, у 

галузі управління освітою тощо, необхідність впровадження її рекомендацій 

в управління процесами у сфері освіти, передбачає пошук ефективної 

системи методів, на основі яких вона будується [31]. 

Отже, розглянуті загальні тенденції розвитку науки, стан розвитку 

сучасної вітчизняної науки, формування вітчизняної теорії управління 

освітою виступають передумовами розвитку методології досліджень проблем 

управління освітою.  
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