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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. 

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. 

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'язокміж двомаявищами, що містить 

протиріччяіноситьдеструктивнийхарактерповідношенню до цілейорганізації. 



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”; 

 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 

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 

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 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
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характерприпущення, 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.  

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 
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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 статьепроанализированы различныетолкованияпонятий „проблема”, 

„управление”в научнойлитературе, уточнено,какие 

проблемыобразовательныхучрежденийотносятсяк проблемам 
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управленияиподлежат научномурешению, предложено определение 

понятия„научная проблема управленияобразованием”. 

Ключевыеслова:проблема, управления, проблема управления, 

научнаяпроблема,научнаяпроблема управленияобразованием. 

  

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. 

Keywords: a problem, management, a management problem , a scientific 

problem, a scientific problem of management in education 

 

 

УДК 8.18010020 

 

Стрельцова Н. М.  

 

 

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В МЕЖАТЕСТАЦІЙНИЙ 

ПЕРІОД 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування освітньоїгалузі 

важливого значення набуває процес удосконалення педагогічної 

тауправлінської діяльності: управлінського і методичного супроводу 

розвиткупрофесійної компетентності педагогів, й на цій основі, 

підвищеннярівня її сформованості в міжатестаційний період 


