
УДК 001.89:005:37 

Сич Т.В. 

Сыч Т.В. 

Sych T. 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ У ПРОБЛЕМАТИЦІ СУЧАСНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОБЛЕМАТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

PERSPECTIVE AREAS IN THE PROBLEM OF THE CURRENT RESEARCH IN 

THE FIELD OF EDUCATION MANAGMENT 

Наукова діяльність з отримання нового знання є певним видом духовного 

виробництва, суспільної свідомості. Від того, наскільки швидко та обґрунтовано наука, 

реагує на виклики сьогодення, залежить якість суспільного життя. Розвиток теорії 

управління освітою значною мірою залежить від того, як формується дослідницька 

проблематика, наскільки вона спрямована на актуальні проблеми з позиції сучасної науки, її 

відповідності об’єктивним соціальним потребам, сучасним світовим тенденціям розвитку 

науки та стратегії розвитку вітчизняної освіти тощо. Тенденції розвитку освіти й управління 

освітою розглянуто у працях О. Адаменко, В. Берека, О  Глузмана, Д. Дзвінчука, 

І. Каленюка, М. Канаєва, В. Кременя, В. Лугового, М. Михайліченко, Ю. О. Молчанова, 

Н. Г. Протасова, В. Савельєва, А. Сбруєвої та ін. Аналіз світових тенденцій розвитку освіти й 

управління освітою Н. Г. Протасової, В. І. Лугового, Ю. О. Молчанова [2] дає можливість 

визначити такі перспективні напрямки досліджень: громадсько-державне управління 

освітою, децентралізація фінансового та адміністративного менеджменту, впровадження 

сервісного підходу в управління загальною середньою освітою, введення інновацій в систему 

управління освітою, розвиток педагогічних та професійних управлінських кадрів, управління 

якістю освіти. Аналіз загальних тенденцій реформування сучасних освітніх систем 

А. Сбруєвої [3, с. 108] надає змогу визначити провідні напрями змін в управлінні освітою, які 

мають забезпечити реалізацію реформ у вітчизняній освіті відповідно до світових тенденцій 

розвитку освіти, а саме: спрямованість управління на забезпечення якості освіти, управління 

інноваціями в освіті, розбудова системи безперервної освіти, оптимальне поєднання 

централізації та децентралізації управління освітою, управління розвитком педагогічних 

кадрів, впровадження маркетингових технологій в управління освітою, створення 

управлінських умов інтеграції вітчизняної моделі освіти до освітніх моделей розвинутих 

країн. Проте зарубіжний досвід не можна використовувати механічно, його треба адаптувати 



до специфічних особливостей вітчизняної освітньої системи. У Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні, прийнятій на період до 2021 року, проголошено, що „управління 

освітою повинно здійснюватися на засадах інноваційних стратегій відповідно до принципів 

сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх проектів та їх моніторингу; розвитку 

моделі державно-громадського управління у сфері освіти, в якій особистість, суспільство та 

держава стають рівноправними суб'єктами і партнерамиˮ [1]. Це передбачає: оптимізацію 

органів управління освітою, децентралізацію управління; перерозподіл функцій і 

повноважень між центральними та місцевими органами управління освітою; 

професіональний підхід під час здійснення добору та призначення керівників навчальних 

закладів, органів управління освітою; розроблення системи заходів стосовно впровадження 

ідеї автономії навчальних закладів; подолання бюрократизації в системі управління освітою, 

удосконалення порядку перевірок та звітності навчальних закладів; професійну підготовку 

компетентних менеджерів системи освіти; запровадження ефективних форм підвищення 

кваліфікації керівників освіти; розвиток автоматизованих систем управління освітою. 

Вирішення цих задач має бути забезпечено науковими розробками. 

Нами було 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. Аналіз показав наступне: 

управлінню якістю освіти присвячено 5 докторських дисертацій (з них 3 – моніторингу 

якості в освіті) та 15 дисертацій кандидатів наук (з них 9 – моніторингу якості в освіті); 

підготовці менеджерів системи освіти – 3 докторських та 10 кандидатських роботи; 

управлінню розвитком педагогічних кадрів – 4 докторські та 14 кандидатські роботи; 

управлінню інноваціями в освіті – 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій; 

інформатизації управління – 2 докторські та 4 кандидатські дисертації, управлінню 

інформатизацією – 2 кандидатських дослідження; технологіям перевірок та звітності 

навчальних закладів – 4 докторські та 11 кандидатських дисертації (з роботами по 

моніторингу якості); управлінню розвитком закладів освіти – 4 докторські та 7 

кандидатських досліджень; досить багато досліджень присвячено окремим аспектам 

управління навчально-виховним процесом (4 докторських та 21 кандидатських). Проте 

впровадженню маркетингових технологій в управління освітою присвячено тільки 1 

докторське та 1 кандидатське дослідження; питанню взаємодії освітніх закладів із зовнішнім 

середовищем – 1 докторська та 2 кандидатських роботи; громадко-державному управлінню 

освітою – 1 докторська робота; інтеграції вітчизняної моделі освіти до освітніх моделей 

розвинутих країн – 1 кандидатська робота; загальним питанням управління освітою – 1 

докторське та 13 кандидатських досліджень. Встановлено, що більшість досліджень 



присвячено управлінню ВНЗ (16 докторських та 30 кандидатських), управлінню ЗНЗ (6 

докторських та 29 кандидатських), управлінню післядипломною освітою (4 докторських та 

12 кандидатських). Управління професійно-технічною освітою розглянуто у 1 докторському 

та 7 кандидатських дисертаціях, управління дошкільною освітою – у 6 кандидатських 

дисертаціях, управління позашкільною освітою – у 4 кандидатських дослідженнях, 1 

докторське та 6 кандидатських досліджень розглядають інші рівні управління освітою 

(освітнім округом, регіональною системою освіти, відділом освіти РДА, науково-

методичними установами). З названого тільки 2 кандидатських дослідження присвячено 

управлінню приватними закладами освіти, 1 докторське та 2 кандидатських дослідження – 

аналізу світового досвіду, 5 кандидатських досліджень – аналізу розвитку теорії управління 

освітою в Україні. 

Отже, більшість досліджень спрямовано на вирішення провідних напрямків, які 

визначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні та у роботах вітчизняних 

науковців. Залишаються недостатньо розробленими такі напрямки як демократизація 

управління освітніми закладами, стратегічне управління, підвищення автономії навчальних 

закладів, управління закладами освіти стосовно до ринкових умов й на основі творчого 

осмислення передового закордонного досвіду. Значна частина досліджень спрямована на 

вирішення локальних управлінських завдань. Ми погоджуємося з думкою Є. М. Хрикова, що 

такі дослідження майже не впливають на розвиток даної наукової галузі як цілісної наукової 

теорії. Ефективним є випереджуючий розвиток загальних основ управління, які мають стати 

основою для з'ясування особливостей їхнього використання для вирішення певних освітніх 

завдань.  
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