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Наприкінці ХХ століття Кохановський В. 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 [2]. Розвиток вітчизняної методології досліджень проблем 

управління освітою відбувається під впливом факторів, які підпорядковані один 

одному, а саме: загальні тенденції розвитку науки, стан розвитку сучасної 

вітчизняної науки, формування вітчизняної теорії управління освітою тощо. 

Саме дві останні передумови визначають особливості цього процесу.  

Зазначений перший фактор здійснює вплив на розвиток всіх галузей 

вітчизняної науки. Протягом усієї історії науки можна відзначити дві протилежні 

тенденції, які доповнювали одна одну – посилення спеціалізації, що найшло 

прояв у диференціації наукових дисциплін, й прагнення до інтеграції – пошуку 

єдиних методів, моделей, концепцій щодо розгляду різнорідних та складних 

об’єктів та явищ. Інтеграційні процеси знайшли прояв у виокремленні з 

педагогічної науки спеціальності „теорія та методика управління освітою”, що 

відбулося на початку ХХІ століття. Головним шляхом інтеграції є формування 

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

Інтеграційна роль відводиться саме методології досліджень, яка залучає наукові 

підходи та методи з різних наукових галузей. У вітчизняній науці радянських 



часів вплив цього фактору у певній мірі стримувала марксистсько-ленінська 

ідеологія, яка й заміняла методологією досліджень тих часів. Проте вже з 60-70 

років ХХ століття відбувається відрив методології від ідеології, формується 

багаторівнева методологія на засадах системного підходу. А з набуттям 

Україною незалежності, вітчизняна наука розвивається відповідно до нової 

еволюційно-синергетичної наукової картини світу, яка набула поширення  у 

світовій науці останньої третини ХХ століття. Вона ґрунтується на новому 

розумінні розвитку (еволюції) як нелінійного, імовірнісного і незворотного 

процесу, що характеризується відносною непередбачуваністю результату, та 

крізь призму якого розглядаються усі об’єкти та явища. Набуває 

загальнонаукового значення системне мислення, яке вивчає систему як ціле при 

одночасному розумінні структури, функції і процесу, а також як частину 

навколишнього середовища [1]. Системний розгляд об’єктів і явищ 

доповнюється ідеями синергетики, відповідно до яких виникає уявлення про те, 

що еволюційні процеси відбуваються у формі самоорганізації складних систем. 

Постнекласична наука цього періоду досліджує складні, складно організовані 

системи та надскладні системи, відкриті та здатні до самоорганізації, 

невід’ємним компонентом яких є людина [2]. Одним із центральних методів 

досліджень стає інерактивне моделювання, сутність якого у моделюванні 

бажаного майбутнього (ідеалізації) і винаході засобів його втілення в життя 

(реалізація) [1]. 

Також необхідно вказати на технологічну революцію ХХІ століття, яка 

формує постіндустріальну цивілізацію та інформаційне, постмодерне 

суспільство, у якому панують нові інформаційні технології, нові джерела та види 

енергії, матеріали і засоби управління. Значну роль при цьому відіграє розвиток 

комп’ютерних технологій, засобів масової комунікації й інформатики. І якщо з 

90-х років вітчизняна наука разом із набуттям незалежності держави отримала 

„дозвіл” до залучання світових наукових досягнень, то з розвитком ІТ технологій 

– значно поширилися можливості обміну науковою інформацією. Так вітчизняна 

наукова спільнота отримала доступ до літератури на іноземних мовах, було 



переведено велику кількість іноземних джерел, у тому числі з проблем 

методології пізнання, теорії управління тощо. З’явилися раніше заборонені за 

політичними міркувань праці філософів, істориків, соціологів, економістів та ін. 

Якщо розглядати розвиток вітчизняної теорії управління освітою, то 

довгий час вона розвивалася окремо від світових надбань менеджменту. 

Особливістю розвитку теорії управління освітою у зарубіжних країнах є його 

опора на різноманітні соціальні, педагогічні, психологічні теорії, що призвело до 

концептуалізації теорії. Після поширення західних ідей менеджменту, вони 

здійснили значний вплив на розвиток вітчизняної теорії управління, проте рис 

концептуалізації вітчизняна теорія управління освітою не набула. Причина цього 

у тому, що вітчизняні науковці здебільшого орієнтувалися на положення 

загального менеджменту та теорії соціального управління, які переносилися на 

освітнє підґрунтя. Але особливості вітчизняної системи освіти та навчальних 

закладів враховувалися на технологічному рівні, а не на концептуальному. [1].  

Зі зміною авторитарної парадигми управління на демократичну набули 

поширення дослідження управління процесами розвитку в освіті, інформатизації, 

демократизації та ін. Поступово розширюється наукова проблематика. Якщо у ХХ 

столітті у центрі уваги науковців було управління загальноосвітніми закладами, 

то у ХХІ столітті розглядається управління ВЗО, навчальними закладами нового типу, 

досліджуються процеси управління розвитком у системі освіти.  

Проте особливістю вітчизняної методології досліджень проблем 

управління освітою у тому, що дослідження здійснювалися й продовжують 

здійснюватися на засадах методології науково-педагогічних досліджень. 

Методологія сучасних наукових досліджень розробляється зазвичай відповідно 

до багаторівневої методології, яка сформувалася у 70-ті роки ХХ століття. Але 

аналіз дисертаційних робіт дає змогу зробити висновок, що найчастіше ці рівні 

визначаються формально, науковці не завжди усвідомлюють значення саме такої 

методологічної системи; наведені положення, підходи та методи не завжди 

співвідносяться між собою та дійсно розкриваються й використовуються у 

науковій роботі. У дослідженнях проблем управління освітою розширилося коло 



методів, які залучаються з інших наукових галузей (математичних, економічних, 

соціологічних та ін.). Проте не завжди ці методи достатньо адаптовані до 

використання у цій галуззі. Також потребують трансформації традиційні для 

педагогічних досліджень методи, наприклад, методика організації та проведення 

експерименту. Це пов’язано зі складністю об’єкта дослідження, організації 

експерименту та доведення валідності його результатів. Метод моделювання не 

завжди надає результати, які можна втілити у практику та має доповнюватися 

методами, які обґрунтовують реалізацію результатів досліджень у практиці 

управління освітою. Традиційна управлінська наука усе менше відповідає 

практичним інтересам менеджерів освіти, оскільки фокусує свою увага на 

аналізі, прогнозуванні, розгляді локальних проблем, хоча потреба щодо 

практичної віддачі з боку науки, у галузі управління освітою зростає. Це 

пов’язано з реформуванням освітньої галуззі, змінами на ринку освітніх послуг, 

підвищенням конкуренції серед ВЗО, впровадження грантової системи 

розподілу коштів у вітчизняну науку та ін. Практично відсутня наукова 

література, присвячена розкриттю специфіки здійснення досліджень проблем 

управління освітою. 

Отже, сучасна вітчизняна методологія досліджень проблем управління 

освітою не є чимось цілісним і монолітним та находиться на етапі становлення. 

В її рамках існують і успішно розвиваються різні концепції, підходи, методи, які 

доповнюють один одного та потребують подальшого вивчення. 
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