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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В умовах євроінтеграції в усіх сферах 

освітньої діяльності спостерігаються фундаментальні зміни, що є взаємно 

детермінуючими й призводять до формування нової системи освіти України, яка 

відрізняється функціональними можливостями, структурою, змістом, системою 

управління, зв’язками з соціальним середовищем тощо. Трансформаційні процеси, 

які відбуваються в системі освіти, значно ускладнюють управління сучасним 

освітнім закладом й ставлять перед його адміністрацією принципово нові завдання.  

Особливо гостро ці питання постали перед керівниками інститутів 

післядипломної педагогічної освіти (ІППО). Ці заклади освіти як об'єкт управління 

істотно відрізняються як від педагогічних вищих навчальних закладів (ВНЗ), так і від 

інститутів післядипломної освіти. Основними функціями ІППО вважаються 

підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних кадрів в Україні. Але досвід 

їх діяльності свідчить проте, що вони виконують функцію обласних науково-

методичних центрів Головних управлінь освіти і науки облдержадміністрацій, яка  

забезпечує організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу в 

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладах освіти регіону. Отже, для 

удосконалення існуючої системи управління розвитком ІППО, потрібні відповідні 

законодавча та наукова бази, які забезпечать нормативну та методологічну основи їх 

перспективного розвитку з урахуванням специфіки діяльності. 

Маємо відзначити, що зміни, які відбуваються у вітчизняній системі 

післядипломної педагогічної освіти, ґрунтуються на положеннях Конституції 

України (1996), Законах України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2014), 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015), Проекті Концепції розвитку 

освіти до 2025 року (2014), Концепції розвитку післядипломної освіти (2002), 

Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Положенні про освітньо-

кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (1998) та ін.  

Що стосується наукової бази, в літературі досить ґрунтовно представлені 

теорія соціального управління, методологія наукового управління освітою, 

теоретичні основи управління розвитком освітніх систем та якістю освіти, 

управління професійним розвитком, системно-цільове управління педагогічною 

освітою тощо. У дослідженнях останніх років розглядалися загальні питання 

управління вищою освітою (С. Андрейчук, П. Вишневський, В. Мануйленко, 

В. Олійник, І. Трегубенко та ін.); модернізації навчального процесу у вищих 

закладах освіти (О. Жигло, А. Зубко, Н. Дворнікова, А. Харківська та ін.); окремі 

аспекти організації освітнього процесу (І. Драч, О. Євдокимов, О. Островерх та ін.). 

Аналіз наукових доробок, об’єктом дослідження яких виступали навчальні 

заклади післядипломної освіти, дозволив визначити декілька напрямів:  

Перший напрям: аналіз навчальних закладів як цілісної відкритої системи, яка 

здатна до саморегуляції, самоорганізації та саморозвитку (В. Афанасьєв, 

О. Анісімов, В. Буданов, В. Келле, В. Кремень, М. Каган, В. Казарян, В. Луговий, 

Д. Гущин, І. Пригожин, К. Райхерт, А. Урсул, А. Уйомов, Г. Хакен, В. Ядов).  

Другий напрям: теоретико-методологічні дослідження адаптивного управління 

в освіті як ефективного способу управління відкритими системами в нестабільній 

ситуації: сутність адаптивного управління, його закономірності та принципи 
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(Г. Єльникова, Т. Борова, Г. Полякова, Л. Фесік); адаптивне управління 

педагогічними системами (П. Третьяков, С. Мітіна, Н. Бояринцева); технології 

адаптивного управління (Г. Єльникова, О. Касьянова, В. Петров, З. Рябова, 

Г. Сухович, І. Лапшина); педагогічні технології адаптивної школи (Т. Шамова, 

Т. Давиденко, М. Капустін, Є. Ямбург).  

Третій напрям: теоретико-методичні основи професійної діяльності науково-

педагогічних працівників інститутів післядипломної освіти в контексті 

компетентнісного підходу (Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Зимня, О. Локшина, О. Овчарук, 

О. Савченко, О. Пометун, Л. Хоружа).  

Четвертий напрям: управління навчальним закладом післядипломної 

педагогічної освіти (Л. Ващенко, О. Боднар, М. Гадецький, Г. Дмитренко,  

Н. Клокар, В. Маслов, В. Олійник, В. Пікельна, Л. Покроєва, М. Поташник, 

Т. Cорочан, П. Третьяков, Є. Хриков, Т. Шамова).  

Проте, як ми відзначали, процес управління соціально-педагогічною системою 

має певні відмінності, детерміновані специфікою її функціонування. Незважаючи на 

широке коло досліджень учених, які розглядають різні аспекти адаптивного 

управління соціально-педагогічними системами, дотепер не існує цілісного 

дослідження теорії й технології адаптивного управління розвитком ІППО. Це стало 

причиною серйозних труднощів у повсякденній практиці управління цими освітніми 

закладами, особливо на рівні організації діяльності їх кафедральних систем. 

Такий стан наукового знання зумовлює необхідність розв’язання низки 

суперечностей, які мають місце в теорії та практиці післядипломної освіти, а саме 

між:  

 необхідністю підвищення конкурентоспроможності системи 

післядипломної освіти й нерозробленістю механізмів щодо адаптації кожної ланки 

ІППО, зокрема кафедр, до цих вимог ринку; 

 потребою в створенні дієздатної в ринкових умовах кафедральної системи 

ІППО й відсутністю науково обґрунтованої моделі адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи, яка б результативно інтегрувала діяльність різних 

кафедр, а також сприяла взаємодії суб’єктів організаційно-педагогічної діяльності 

всіх рівнів забезпечення навчальної, наукової та методичної роботи інституту; 

 вимогами часу щодо розроблення технології адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО та невідповідністю здійснення управлінської 

діяльності на різних рівнях її реалізації: від адміністративних органів 

внутрішньоінститутського та кафедрального управління до управління освітньою 

діяльністю студентів/слухачів; 

 необхідністю адаптивної взаємодії між керівником і науково-педагогічним 

працівником кафедри та недостатньою розробленістю відповідних технологій. 

Подолання виявлених об’єктивно існуючих суперечностей вимагає 

обґрунтування теоретичних і методичних засад адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО та пошуку методологічних підходів, концептуальних 

положень і принципів, що сприятимуть підготовці керівників до управління 

розвитком усіх її складових у взаємодії та співпраці. 

Теоретична й практична значущість проблеми, її актуальність, недостатня 

теоретична та методична розробленість обумовили вибір теми дослідження: 
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«Теоретичні і методичні засади адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Університету менеджменту 

освіти НАПН України в межах держбюджетної теми «Науково-методичні основи 

модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної 

педагогічної освіти на засадах сучасних технологій» (державний реєстраційний 

номер 0112U002346), а також у межах реалізації проекту Світового банку «Рівний 

доступ до якісної освіти в Україні».  

Тему дослідження затверджено на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 9 від 22 листопада 2006 р.) й 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із педагогічних та 

психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 24 березня 2015 р.). 

Мета дослідження полягає в розробці науково обґрунтованої системи 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО, яка б інтегрувала 

результативну взаємодію суб’єктів організаційно-педагогічної діяльності всіх рівнів 

управління ІППО в інститутську кафедральну систему й враховувала б тенденції її 

розвитку в умовах сучасного суспільства та  її практичної апробації. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі: 

1. На основі аналітичного огляду літературних джерел визначити стан 

теоретичної розробленості досліджуваної проблеми й обґрунтувати поняття: 

«кафедра ІППО», «мережна взаємодія», «кафедральна система ІППО», 

«організаційно-структурний розвиток кафедральної системи ІППО», «адаптивне 

управління розвитком кафедральної системи ІППО», «специфічний маркетингово-

моніторинговий інструментарій управління розвитком кафедральної системи 

ІППО».  

2. Обґрунтувати теоретичну основу адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО. 

3. Визначити особливості впливу адаптивного управління на кафедральну 

систему ІППО й виокремити тенденції її розвитку. 

4. Розробити науково обґрунтовану концептуальну модель адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО з подальшою 

експериментальною перевіркою. 

5. Розробити критеріальну основу для запровадження в практику 

маркетингово-моніторингового інструментарію у вигляді кваліметричних 

субмоделей для всіх управлінських рівнів функціонування кафедральної системи 

ІППО. 

6. Теоретично обґрунтувати технологію реалізації моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО та підготувати відповідне 

науково-методичне забезпечення для її реалізації. 

7. Визначити вплив упровадження розробленої моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи на результативність діяльності ІППО. 

8. Розробити науково-методичні рекомендації ректорам/директорам, 

проректорам/заступникам директорів, завідувачам кафедр ІППО щодо 

впровадження розробленої моделі. 
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Об’єктом дослідження визначено функціонування різних рівнів управління 

кафедрами ІППО в умовах реформування освітньої системи України. 

Предметом дослідження є теоретичні й методичні засади адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО на різних рівнях його організації.   

Концепція дослідження. Провідною ідеєю дослідження є положення про те, 

що результативність функціонування ІППО значною мірою залежить від 

ефективності управлінської діяльності його керівників. Так як основною 

структурною одиницею ІППО виступають кафедри, керівник має, насамперед, 

забезпечити розвиток кафедральної системи даного навчального закладу. 

Найкращий результат управлінської діяльності, з огляду на реформування 

вітчизняної системи освіти, показує адаптивне управління.   

Адаптивне управління розвитком кафедральної системи ІППО ґрунтується на 

діалогічній взаємодії керівників та науково-педагогічних працівників (керівник – 

керівник, керівник – науково-педагогічний працівник, науково-педагогічний 

працівник – науково-педагогічний працівник), у ході якої відбувається 

взаємоузгодження їх цілей та конкретизація завдань. Інтеграційний підхід в 

управлінні кафедральною системою ІППО впливає на посилення взаємозв’язків між 

окремими підсистемами та компонентами системи управління, об’єктами 

управління; між рівнями управління по вертикалі (ректор/директор –

проректор/заступник директора, проректор/заступник директора – завідувач 

кафедри, проректор/заступник директора – керівник самостійного методичного 

підрозділу, завідувач кафедри – викладач, керівник самостійного методичного 

підрозділу – методист); між суб’єктами управління по горизонталі (студент/слухач – 

студент/слухач, викладач – викладач, методист – методист завідувач кафедри – 

завідувач кафедри, керівник методичного підрозділу – керівник методичного 

підрозділу, проректор/заступник директора – проректор/заступник директора). 

Діяльність відбувається на основі відкритої взаємодії, поєднання зусиль у 

досягненні спільної мети, діалогічної адаптації та спрямованої самоорганізації. 

Результативне спрямування професійного розвитку шляхом діалогічної 

адаптації можна здійснити двома способами: 1) насичення простору професійного 

розвитку потрібними навчальному закладу післядипломної освіти та суспільству 

«випадковостями» або 2) визначити параметри, фактори руху й скласти адаптивні 

моделі всіх управлінських рівнів функціонування кафедральної системи інституту 

післядипломної педагогічної освіти: проректора/заступника директора, завідувача 

кафедри, викладачів, студентів/слухачів, що приведе до підвищення 

результативності діяльності окремої кафедри та обумовить розвиток кафедральної 

системи відповідно до вимог сучасного суспільства. Враховуючи зазначене вище й 

забезпечуючи адаптацію моделей «на себе» кожним виконавцем, можна процес 

професійної діяльності «відпустити» на вільний розвиток, використовуючи 

поточний самоаналіз і самокоригування. Зовнішній контроль і прогнозування 

проводити тільки за результатом. Самоорганізація і саморозвиток забезпечать 

основу позитивних змін кожної кафедри, їх інтеграцію в кафедральну систему з її 

подальшим розвитком. Оскільки другий спосіб забезпечує гарантований позитивний 

результат, доцільно скласти адаптивні моделі всіх управлінських рівнів 

функціонування кафедральної системи ІППО. 
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При цьому важливо враховувати, що специфіка та складність управління 

соціальними системами, до яких належить і кафедральна система, визначається 

необхідністю здійснювати дві суперечливі функції: з одного боку, забезпечувати 

діяльність системи, з іншого – її розвиток. 

Забезпечення діяльності системи відбувається шляхом створення умов, які 

сприяють здійсненню реалізації соціальних функцій системи (освітньої, юридичної, 

політичної тощо). Основою для здійснення вказаної управлінської функції є 

стандарти, норми, правила, які можуть мати різну форму, а загальне завдання 

управління полягає в усуненні відхилень від встановлених норм (реактивне 

управління) або в попередженні можливих відхилень. Тоді як забезпечення розвитку 

системи передбачає певні зміни в структурі та в зв’язках. Тобто, завдання 

забезпечення розвитку системи вступає в протиріччя із завданням забезпечення її 

функціонування. Тому необхідно створити таку систему управління, яка б з одного 

боку,  забезпечувала цілісність кафедральної системи ІППО, підсилюючи її  

внутрішніми процесами самоорганізації і саморегулювання, що забезпечує 

реалізацію соціальних функцій. А  з другого боку, залишала можливості для її змін у 

відповідності до нових потреб суспільства. Це можливо при адаптивному 

управлінні, за допомогою якого відбувається поєднання, взаємоузгодження, 

гармонізація потреб людини, суспільства і держави, що зумовлює їх коеволюцію. 

Концепція адаптивного управління розвитком кафедральної системи включає 

методологічний, теоретичний і технологічний концепти.  

 Методологічний концепт дослідження включає: діалектичні закони, як 

вчення про універсальні зв’язки буття й розвиток, теоретичні й методологічні 

основи пізнання та діяльності; найзагальніші закони розвитку природи, суспільства, 

які розкривають зв’язок між структурними рівнями буття та забезпечують 

матеріальну єдність світу, є джерелом саморуху й розвитку об’єктів; синергетичну 

концепцію самоорганізації у відкритих системах на основі неврівноваженості; 

закони поведінки людини в соціальних системах (загальні закони та закони зв’язку); 

кібернетичні закони зворотного зв’язку як науки про управління, зв’язок і переробку 

інформації; закони зв’язку з зовнішнім середовищем: закон урівноваженості 

зовнішнього середовища; закон урахування вимог середовища; закон адаптації, коли 

всі реакції людини спрямовані на уникнення або знищення зовнішніх шкідливих 

впливів для досягнення сприятливих умов і збереження себе як індивіда та 

особистості; концепція антропосоціального управління суспільством; системний 

підхід і системний аналіз, синергетичний підхід.  

Теоретичний концепт становлять ідеї та наукові узагальнення щодо 

– методології та загальної теорії управління (В. Афанасьєв, В. Беспалько, 

А. Богданов, Б. Гаєвський, Д. Гвішиані, В. Кнорринг, Б. Коротяєв, М. Мескон, 

Б. Мильнер, Г. Райт, Д. Сульє, Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Фоллет, Ф. Хедоурі, 

Ф. Хміль); 

– теорії управління освітніми системами (Ю. Бабанський, В. Бондар, 

Ю. Конаржевський, В. Маслов, В. Пікельна, П. Третьяков, Є. Хриков, ін.); 

– теоретико-методологічних засад визначення сутності маркетингу 

(Г. Армстронг, Б. Берман, В. Вонг, П. Друкер, Дж. Еванс, Ф. Котлер, Р. Моррис, 

Ф. Махлуп, Ел Райс, Дж. Сондерс, Дж. Траут та ін.);  
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– технології адаптивного управління (Г. Єльникова, Г. Полякова, В. Петров, 

І. Лапшина); 

– проведення маркетингових досліджень в освіті (Б. Братаніч, М. Волкова, 

С. Захаренков, А. Звездова, С. Ільяшенко, М. Карпішенко, Т. Оболенська, 

О. Панкрухин, З. Рябова, П. Третьяков, М. Туберозова, Н. Шарай та ін.). 

– конкретно-історичних досліджень розвитку системи післядипломної 

педагогічної освіти України (Н. Бібік, О. Боднар, Л. Ващенко, М. Гадецький, 

С. Гончаренко, Л. Даниленко, М. Дробноход, Г. Єльникова. І. Жерносек, А. Зубко, 

Р. Зуб’як, Н. Клокар, Н. Коломінський, С. Крисюк, В. Кричевський, М. Лапенок, 

В. Маслов, В. Олійник, Л. Покроєва, Н. Протасова, В. Пуцов, М. Романенко, 

Т. Сорочан, Т. Хлєбнікова, Є. Хриков,  І. Якухно та ін.); 

– теоретичних праць з питань кібернетики (А. Берг, Е. Ешбі), синергетики 

(І. Пригожин, Г. Хакен, В. Лутай), компетентнісного підходу (Н. Бібік, О. Боднар,  

Л. Ващенко, І. Зимня, О. Локшина, О. Овчарук, О. Савченко, О. Пометун, 

Л. Хоружої). 

– парадигмальних аспектів якості взагалі та якості освіти зокрема 

(Г. Азгальдов, С. Воровщиков, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко, О. Овчарук, 

Е. Райхман, Н. Селезньова, О. Суббето, Д. Татьянченко та ін.). 

– кваліметрії, у т.ч. кваліметричного підходу до оцінювання якості 

навчального процесу (О. Ануфрієва, Т. Борова, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, 

О. Єльникова, Г. Полякова, О. Касьянова, З. Рябова та ін.);  

– моделювання діяльності соціально-педагогічних систем (Н. Амінов, 

Т. Борова, О. Дахін, Г. Єльникова, В. Маслов, В. Монахов, В. Пікельна, Г. Полякова, 

В. Ростовська, А. Харківська, Є. Хриков, Роберт Ю. Шеннон та ін.). 

Технологічний концепт дослідження розкриває:  

– необхідність розроблення та запровадження в практику діяльності ІППО 

системи адаптивного управління, що забезпечить розвиток кафедр, створення 

кафедральної системи та сприятиме безпосередньому розвитку самого навчального 

закладу; 

– потребу в розробленні концептуальної моделі адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО та розкритті нових підходів до практики 

відстеження результативності розвитку кафедральної системи ІППО на основі 

маркетингово-моніторингового інструментарію; 

– необхідність створення комплексу кваліметричних субмоделей для 

відстеження змін розвитку навчальної діяльності студентів/слухачів, професійної 

діяльності професорсько-викладацького складу кафедр, завідувачів кафедр, 

проректорів, кафедр, методичних структурних підрозділів ІППО та розроблення 

технології та науково-методичних рекомендацій щодо їх використання. 

Концептуальна ідея роботи та її основні наукові положення дали підставу для 

формулювання загальної гіпотези дослідження, що полягає в припущенні, що 

науково-методологічне обґрунтування системи адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО в Україні можливе за певних умов: 

 визнання адаптивного управління ефективною системою управління для 

розвитку кафедр ІППО;  

 розроблення концепції адаптивного управління розвитком кафедральної 
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системи ІППО на основі виокремлення й теоретичного обґрунтування впровадження 

маркетингово-моніторингових досліджень; 

 виокремлення й обґрунтування закономірностей, принципів, методів, змісту 

й технологій адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО; 

 розроблення концептуальної моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО та технології її реалізації; 

 теоретичного обґрунтування маркетингово-моніторингового 

інструментарію у вигляді кваліметричних субмоделей для всіх управлінських рівнів 

функціонування кафедральної системи ІППО; 

 практичного спрямування розроблених теоретичних і методичних продуктів 

дослідження: створення науково-методичного забезпечення реалізації моделі 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО та науково-

методичних рекомендацій для ректорів/директорів, проректорів/заступників 

директорів, завідувачів кафедр інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо 

її впровадження.  

Методи дослідження: теоретичні методи включали історичний, проблемно-

цільовий, логіко-системний та структурно-функціональний аналіз філософської,  

економічної, психолого-педагогічної наукової літератури, що забезпечило розгляд 

загальних теоретичних питань з проблеми дослідження; на основі системно-

аналітичного методу здійснено теоретичне узагальнення наукових концепцій, 

розробок і пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних учених щодо 

функціонування й розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в ринкових 

умовах; логічний аналіз літературних джерел з філософії, соціології, педагогіки дав 

змогу розробити основні поняття і концепції адаптивного управління соціально-

педагогічними системами; методом організаційно-системного моделювання була 

розроблена модель адаптивного управління розвитком кафедральної системи 

інститутів післядипломної педагогічної освіти; аналіз результатів емпіричного 

опитування та анкетування було покладено в основу розробки конкретних 

теоретико-методичних рекомендацій щодо запровадження моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної 

освіти; застосовувалися методи прогнозування та узагальнення отриманої 

статистичної інформації; за допомогою системно-узагальнюючого методу були 

зроблені висновки за результатами дослідження; емпіричні методи включали 

вивчення нормативно-правових документів, практичної діяльності закладів 

післядипломної педагогічної освіти для констатації й узагальнення їх 

управлінського досвіду; спостереження, анкетування, івент-аналіз, математичну й 

статистичну обробку отриманих даних, у т.ч. кваліметричні обчислення для 

об’єктивізації та забезпечення вірогідності елементів адаптивного управління 

розвитком кафедральною системою ІППО й упровадження методичних 

рекомендацій для ректорів/директорів, проректорів/заступників директорів, 

завідувачів кафедр ІППО щодо використання розробленої моделі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

 розроблено та науково обґрунтовано систему адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО на всіх управлінських рівнях, яка враховує 
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тенденції її розвитку в умовах сучасного змінюваного суспільства, та практично її 

апробовано;  

– виокремлено теоретичні й методичні засади та уточнено закономірності й 

принципи адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО як 

складової соціального управління в контексті компетентнісного підходу; 

 розроблено методи адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО та виділено їх критерії;  

 уведено в науковий обіг поняття: «кафедра ІППО», «кафедральна система 

ІППО», «мережна взаємодія», «організаційно-структурний розвиток кафедральної 

системи ІППО», «адаптивне управління розвитком кафедральної системи ІППО», 

«методи адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО», 

«специфічний маркетингово-моніторинговий інструментарій адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО»;  

 сформульовано концепцію та обґрунтовано модель адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО, яка складається з теоретично-

методологічного, функціонально-розвивального, рефлексивно-результуючого 

модулів; 

 виокремлено та аргументовано критеріальну основу оцінювання діяльності 

учасників освітнього процесу та діяльності всіх структурних підрозділів 

кафедральної системи; 

 розроблено технологію реалізації моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО та рекомендації щодо її результативного використання; 

 удосконалено та теоретично обґрунтовано зміст специфічного 

маркетингово-моніторингового інструментарію адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи та зміст науково-методичних рекомендацій для всіх 

управлінських підструктур ІППО щодо впровадження розробленої моделі;  

набула подальшого розвитку теорія адаптивного управління шляхом 

виділення й розробки наукових та методичних засад адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО з використанням специфічного 

маркетингово-моніторингового інструментарію.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в:  

– отриманні науково-методичних матеріалів щодо впровадження моделі 

адаптивного управління для створення й розвитку кафедральної системи в 

діяльність ІППО; маркетингово-моніторингового інструментарію, у тому числі 

комплексу кваліметричних субмоделей усіх управлінських рівнів функціонування 

кафедральної системи ІППО;  

– розробленні технології реалізації моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО; рекомендацій ректорам/директорам, 

проректорам/заступникам директорів, завідувачам кафедр ІППО щодо  її 

впровадження; 

– впроваженні інноваційних моделей: моделі формування професійної 

компетентності педагогічних працівників в умовах підвищення кваліфікації; моделі 

навчання керівників навчальних закладів у системі післядипломної освіти; моделі 

педагогічного оцінювання навчальних досягнень студентів/слухачів курсів 
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підвищення кваліфікації; моделі самостійної освітньої діяльності студентів/слухачів 

у міжатестаційний період, моделі моніторингу управління якістю освіти, які можна 

використовувати для модернізації структури, функцій, змісту й форм управління 

якістю освітньої діяльності в ІППО; 

– створенні комплексу навчально-методичних матеріалів забезпечення 

діяльності курсів, фахових спецкурсів, методичних рекомендацій щодо організації 

самостійної освітньої діяльності слухачів курсів очної, очно-заочної та дистанційної 

форм підвищення кваліфікації, програмно-методичного комплексу з використання 

ІКТ, які можуть бути використаними в навчальному процесі курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ІППО. 

Матеріали  дослідження можуть бути використані в практичній роботі ІППО 

різних регіонів України з метою модернізації управління в системі післядипломної 

освіти й можуть бути корисними в подальших наукових дослідженнях.  

Результати дослідження впроваджено в практику управління КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» (довідка № 817 від 24.09.2015 р.); Івано-Франківського 

обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01/539 від 

05.10.2015 р.); Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти ім. М. В. Остроградського (довідка № 983 від 23.09.2015 р.); Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів (довідка № 347 від  15.09.2015 р.); 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка 

№ 400 від 22.09.2015 р.); КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (довідка 

№ 01 – 23/451 – А від 22.09.2015 р.), Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 1342-33/03 від 22.10.2015 р.). 

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві, 

полягає в теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної 

проблеми, науковій інтерпретації отриманих даних. 

У статтях, написаних у співавторстві, особистий внесок полягає у висвітленні 

практичного напряму реалізації теоретично обґрунтованих основних ідей і 

положень адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО [27; 28], 

визначенні ролі й місця інноваційної діяльності навчальних закладів регіону в 

забезпеченні якості освіти [13], розкритті інноваційних підходів в організації 

навчання дорослих та моделювання процесу професійного зростання керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти 

[14; 16; 18; 21], характеристиці системи підготовки педагогів для роботи з 

обдарованими дітьми в умовах експериментальної роботи [38]; розробці технології 

організації проектної діяльності в системі педагогічної освіти [55], визначенні 

впливу контрольно-аналітичної діяльності в управлінні розвитком дошкільних 

навчальних закладів [73], значенні науково-методичної роботи  для забезпечення 

якості освіти в умовах загальноосвітніх навчальних закладів [22], ролі наукової 

роботи в інституті післядипломної педагогічної освіти [48]. У розроблених у 

співавторстві програмах освітньої діяльності курсів, фахових та тематичних 

спецкурсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів [49; 50 51; 52; 

56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71] одноосібно визначено їх мету 

та зміст. 
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Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

результати дослідження обговорено на наукових та науково-практичних 

конференціях різного рівня: міжнародних – «Личность в изменяющихся 

социальных условиях» (Красноярськ, 2013), «Образование и перспективы развития 

высшего образования в современном мире» (Бєлгород, 2013), «Упровадження 

кредитно-модульної системи організації навчання в післядипломній освіті 

педагогів» (Харків, 2013), «Соціально-економічні напрями трансформації держави 

та регіонів» (Львів, 2014), «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку 

третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслів-Хмельницький, 2014), 

2 International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, 

Education, Healts Care and Pharmacy (Opole, Poland, 2014); всеукраїнських: 

«Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті» (Полтава, 2007), 

«Гуманізація соціального управління» (Харків, 2008), «Зміст та технології 

післядипломної освіти педагогічних працівників» (Луганськ, 2009), «Формування 

управлінської компетентності керівних кадрів у системі післядипломної 

педагогічної освіти» (Харків, 2013), «Кафедра у системі управління навчальним 

процесом вищого навчального закладу» (Київ, 2013). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 74 публікаціях (з 

яких 44 – одноосібні), а саме: 2 монографії; 5 посібників; 42 статті (27 з них 

надруковано в наукових фахових виданнях); 16 статей у збірниках матеріалів 

конференцій; 12 навчальних планів і програм курсів підвищення кваліфікації 

директорів ЗНЗ та їх заступників; 9 програм фахових та тематичних спецкурсів для 

різних категорій педагогічних працівників; 1 навчально-методичний комплекс.  

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

«Освоєння вчителями початкових класів педагогічних інновацій в умовах 

внутрішньошкільної науково-методичної роботи» за спеціальністю 13.00.04 – теорія 

і методика професійної освіти було захищено в 2003 р. у спеціалізованій ученій раді 

Криворізького державного педагогічного університету Міністерства освіти і науки 

України. Її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Структура й обсяг дисертації. Робота має вступ, чотири розділи, висновки 

до розділів, загальні висновки, 10 додатків на 93 сторінках, список використаних 

джерел (420 найменувань, із них 20 – іноземними мовами). Робота містить 51 

таблицю, 38 рисунків. Загальний обсяг роботи – 549 сторінок, із них основного 

тексту – 408 сторінок.. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми та ступінь її розробленості в 

науковій теорії та практиці, визначено мету та завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, подано відомості про впровадження результатів 

дослідження та їх апробацію. 

Перший розділ «Розвиток кафедральної системи інститутів 

післядипломної педагогічної освіти як проблема педагогічної науки і 

практики» присвячений аналізу становлення післядипломної педагогічної освіти, 

практики організації та розвитку кафедральної системи ІППО.  
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На основі аналізу вітчизняних педагогічних джерел встановлено, що існуюча 

мережа післядипломної педагогічної освіти успадкована з радянських часів і 

складається з регіональних (обласних) інститутів післядипломної педагогічної 

освіти (ОІППО). Діюча в Україні система післядипломної педагогічної освіти 

закладів охоплює Центральний Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Академії педагогічних наук України (ЦІППО АПН України), 25 обласних інститутів 

післядипломної освіти (ОІППО). Особливістю системи післядипломної педагогічної 

освіти в Україні є те, що обласні ІППО підпорядковані відповідним управлінням 

освіти і науки, що є підлеглими Міністерству освіти і науки України, а Центральний 

інститут післядипломної педагогічної освіти входить до складу Академії 

педагогічних наук України і не може безпосередньо впливати на діяльність 

інститутів. З’ясовано, що Наказом Міністерства освіти і науки України у 1992 році 

ІППО прирівняні до ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації. Але на сьогодні статус ІППО як 

закладів вищої освіти на законодавчому рівні досі не підкріплений. Враховуючи, що 

існуюча нормативно-правова база ІППО недостатньо розроблена, в дослідженні 

здійснено посилання на законодавчо-нормативну базу діяльності ВНЗ. У Законі 

України «Про вищу освіту» (2014) вищий навчальний заклад визначено як складну 

систему з відповідною організаційною структурою управління – складом 

управлінських підрозділів та їх взаємозв’язків. Структурними підрозділами вищого 

навчального закладу (університету, академії, інституту, коледжу) є кафедри, 

факультети/інститути, бібліотека, відокремлені структурні підрозділи тощо. 

Здійснений аналіз організаційної структури ІППО показав наявність в їх 

складі різноманітної кількості підрозділів: кафедр, секцій, центрів, лабораторій, 

кабінетів, відділів тощо, що  свідчить про відсутність належної нормативно-правової 

бази, яка забезпечила б виконання нормативних вимог щодо єдиного підходу до  

визначення та побудови структури навчального закладу післядипломної 

педагогічної освіти. 

Установлено, що основні напрями реформи школи, прийняті в 1984 році, дали 

новий поштовх у розвитку обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

Це сприяло відкриттю кафедр в ІППО, що  значно підсилило навчально-методичний 

і науковий потенціал закладу. Враховуючи термінологічну невизначеність, яка 

характерна для системи післядипломної освіти, визначаємо «кафедру інституту 

післядипломної педагогічної освіти як базовий структурний підрозділ Інституту 

післядипломної педагогічної освіти, що провадить освітню, методичну та наукову 

діяльність для визначених категорій педагогічних працівників (у т. ч. керівників), до 

складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників за основним 

місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) 

звання». 

З’ясовано, що кафедра ІППО виступає консолідуючим центром при розробці 

та реалізації завдань Інституту, що передбачає її тісну взаємодію з усіма  

структурними підрозділами. Відкритість взаємодії між кафедрами та 

підпорядкованими їм структурними підрозділами (наприклад, секціями) і 

самостійними методичними підрозділами Інституту забезпечується наявністю 

особистісних ступенів свободи співробітників. Це обумовлює необхідність 

створення  нової організаційно-структурної моделі мережної взаємодії всіх 
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учасників освітнього процесу, що розглядається як система взаємообумовлених дій 

науково-педагогічних працівників, спрямованих на реалізацію спільної діяльності.  

Виходячи з цього, у науковий обіг вводиться поняття «кафедральна система 

ІППО» як інтегральне утворення, що складається з пов’язаних між собою кафедр 

(разом із структурними підрозділами) та самостійних методичних центрів і відділів 

Інституту зі взаємозалежними і взаємоузгодженими зв’язками для об’єднання 

зусиль з метою реалізації поставлених завдань у межах навчальної, методичної, 

наукової роботи. Встановлено, що успішність розвитку кафедральної системи ІППО 

забезпечується за дотримання наступних умов: гнучкості організаційних схем 

управління розвитком кафедральної системи й оперативності її організаційних змін; 

упровадження інновацій в освітню діяльність інститутів післядипломної 

педагогічної освіти; забезпечення кафедр високопрофесійними, компетентними 

науково-педагогічними кадрами; інформаційного забезпечення розвитку 

кафедральної системи; застосування маркетингово-моніторингових досліджень.  

Зазначені умови дозволили сформулювати та виокремити конкретні цілі 

управління розвитком кафедральної системи ІППО (навчальні, методичні, наукові, 

маркетингові, управлінські, економічні та господарські) та простежити зміни, які 

відбуваються як результат управління в діяльності кафедр, зокрема, і кафедральної 

системи, загалом. Звідси, «організаційно-структурний розвиток кафедральної 

системи» – це спрямовані зміни складу та структури внутрішнього середовища 

кафедральної системи (кафедри, лабораторії, секції, методичного центру, відділу 

тощо) з метою забезпечення якості освіти на основі задоволення освітніх потреб 

слухачів та конкурентоспроможності кафедр на ринку освітніх послуг на підставі 

маркетингового аналізу.  

За результатами аналізу існуючої практики організації кафедральних систем в 

ІППО встановлено, що з точки зору управління кафедральна система ІППО 

розглядається як система, де відбувається кооперація управлінської діяльності, що 

забезпечує взаємодію між керівниками та співробітниками всіх її підструктур, яка 

спрямована на вирішення поставлених завдань та досягнення спільної для всіх 

підрозділів мети. 

Основними завданнями кафедральної системи ІППО на сучасному етапі 

виступають: забезпечення єдиної інноваційної політики в усіх сферах діяльності 

кафедр; виділення складу функціональних служб і підрозділів, для виконання 

поставлених короткотривалих або довготермінових завдань, що ґрунтуються на 

чіткому узгодженні інтересів кількох керівників структурних підрозділів 

кафедральної системи, які претендують на доступ до одних і тих самих ресурсів.  

У другому розділі «Адаптивне управління як фактор розвитку 

кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти» розкрита 

сутнісна характеристика адаптивного управління та визначено його вплив на 

розвиток кафедральної системи. 

На підставі аналізу теорії та практики адаптивного управління виділено його 

особливості й ознаки. Встановлено, що адаптивне управління – це процес 

взаємовпливу, що викликає взаємопристосування поведінки суб’єктів діяльності на 

діа(полі)логічній основі, яка забезпечується спільним визначенням реалістичної 

мети з наступним поєднанням зусиль і самоспрямуванням дій на її досягнення. 
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Провідною ознакою адаптивного управління є взаємопристосування та органічне 

поєднання мети керівника і прагнення виконавця на основі вироблення гнучких 

моделей діяльності.  

На відміну від традиційного, при адаптивному управлінні визначається 

пріоритет розвитку, який здійснюється за допомогою процесів самоорганізації. Цей 

факт детермінує специфіку функцій адаптивного управління кафедральною системою 

ІППО, а саме: спільне вироблення реалістичної мети, критеріальне моделювання, 

кооперація дій і самоспрямування. самомоніторинг процесу та моніторинг результату, 

прогностичне регулювання за результатом. 

Реалізація функції «спільне вироблення реалістичної мети» відбувається шляхом 

узгодження цілей кафедр та методичних підрозділів, що складають кафедральну 

систему, прийняття усвідомленого рішення щодо реалізації поставлених цілей. 

Функція «критеріальне моделювання» здійснюється через виокремлення критеріїв та 

створення гнучких моделей діяльності структурних підрозділів кафедральної системи. 

Функція «кооперація дій і самоспрямування» передбачає усунення неузгодженості та 

різноспрямованості на основі діалогічної адаптації; кооперацію дій і 

самоспрямування на досягнення спільно визначеної мети через розвиток 

партнерських стосунків між усіма суб’єктами управлінського процесу, керівниками 

та підлеглими (пряма взаємодія у складі команди), поєднання зусиль усіх підсистем 

кафедральної системи для реалізації поставлених завдань. Функція «самомоніторинг 

процесу та моніторинг результату» здійснюється шляхом перетворення функції 

контролю через узгодження зовнішніх та внутрішніх впливів, проведення 

зовнішнього моніторингу керівниками на «вході» та «виході»; внутрішній 

самомоніторинг процесу реалізації завдань; підтримку процесів самоорганізації й 

саморозвитку структурних підрозділів кафедральної системи в усіх напрямах 

діяльності; супровідний самоконтроль за процесом з його поточним коригуванням. 

Функція «прогностичне регулювання за результатом» реалізується шляхом виявлення 

невикористаних резервів; включенням до складу субмоделі відповідних критеріїв; 

спільного прийняття рішень та спільного прогнозування шляху подальшого розвитку.  

Аналіз методологічних засад адаптивного управління дозволив виокремити й 

обґрунтувати його закономірності, що відображають розвиток кафедральної 

системи ІППО, а саме: розвиток кафедральної системи буде результативнішим, 

якщо активізувати його природні механізми, що передбачає свідому діяльність 

науково-педагогічних працівників усіх структурних підрозділів, їх здатність 

сприймати будь-яку інформацію, осмислювати свою професійну діяльність, 

порівнювати себе з іншими, аналізувати вимоги керівників кафедр, методичних 

підрозділів та адміністрації; результативність адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи залежить від когерентного зближення різних точок зору 

взаємодіючих сторін на основі діалогічного узгодження, що допускає існування та 

вільне висловлювання різних точок зору, які враховуються при виробленні 

реалістичної мети й відповідного управлінського рішення; чим оптимальніше 

співвідношення спрямовуючих впливів керуючої системи та свідомого 

самоспрямування керованої підсистем, тим якісніше адаптивне управління 

розвитком кафедральної системи, що забезпечується реалізацією єдиної 

інноваційної політики у всіх сферах діяльності кафедр і методичних структурних 
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підрозділів під час виконання поставлених короткотривалих або довготермінових 

завдань, які ґрунтуються на чіткому узгодженні їх інтересів та інтеграції всіх видів 

діяльності, створенні умов, що сприяють ефективному виконанню спільно 

визначених цілей та поставлених завдань; продуктивність адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи знаходиться у прямій залежності від 

маркетингово-моніторингового супроводу взаємодії керуючої і керованої підсистем 

та їх рефлексивного розвитку, який забезпечує перехід кафедральної системи з 

більш низького рівня на більш високий рівень розвитку; закономірність «якість 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи залежить від підсилення 

суб’єктності відносин, партнерських стосунків та здійснення цілеспрямованих 

впливів керуючої підсистеми» визначає, що центральне місце в управлінській 

діяльності кафедральною системою надається науково-педагогічним працівникам, 

їхньому розвитку, створенню умов для самореалізації; рівень цілеорієнтованості 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи тим вищий, чим вищий 

рівень поточного взаємокоригування діяльності керуючої і керованої підсистем на 

основі дії «інформаційного пульсара» з прямим і зворотним зв’язком, що зв’язує всі 

підсистеми та рівні управління кафедральною системою. 

Аналіз наукових праць засвідчив наявність існування певної сукупності 

принципів адаптивного управління, що дозволило виокремити ті принципи, які 

відображають розвиток кафедральної системи ІППО, а саме: 

– принцип пріоритетного визнання розвитку людини і визначальності 

природного шляху його здійснення, що передбачає вільний розвиток, який дає 

найкращий результат; 

– принцип відкритості в адаптивному управлінні передбачає, по-перше, 

відкритість внутрішніх зв’язків через зняття психологічного бар’єру в усіх учасників 

управлінського процесу, що є обов’язковою умовою кооперації дій. По-друге, цей 

принцип наголошує на відкритості зовнішніх зв’язків;  

– принцип спрямованої самоорганізації ґрунтується на більш повному 

використанні інтелектуальних та морально-психологічних резервів управління, що 

досягається шляхом передачі усім структурним підрозділам повноважень на 

спрямування розвитку кафедральної системи; 

– принцип кооперації передбачає організацію спільних дій по вертикалі і 

горизонталі управлінської системи на досягнення спільної мети, що допомагає 

узгодити напрям взаємодії на основі діалогічної адаптації шляхом 

взаємопристосування цільових функцій усіх суб’єктів управління; 

– принцип маркетингу і моніторингу наголошує на необхідності проведення 

поточного самоаналізу та самоспрямування процесу розвитку на заданий результат з 

боку виконавців та на зовнішній періодичний аналіз для відслідкування динаміки 

змін з боку керівників; 

– принцип кваліметрії в адаптивному управлінні полягає у кількісному 

вимірюванні якості роботи за допомогою умовних балів. 

Виходячи з перелічених закономірностей та принципів адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО визначено: загальні методи 

адаптивного управління, специфічні методи адаптивного управління, методи 

розвитку кафедр і кафедральної системи. 
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Основним призначенням загальних методів адаптивного управління є 

підтримка існуючої системи у напрямі її розвитку: поєднання зусиль при 

досягненні спільної мети, взаємоузгодження цільових установок, створення 

діалогічної основи, взаємовпливу тощо. Специфічні методи адаптивного управління 

включають спеціальні дії при адаптивному управлінні розвитком: діалогічну 

адаптацію, спрямовану самоорганізацію, критеріальне моделювання, 

субординаційно-проміжне партнерство, поточне коригування дій для їх 

спрямування на спільновизначену мету, гнучкість для досягнення мети в змінних 

мінливих умовах, ситуацію додаткової орієнтації, відкритість взаємодії та 

природовідповідність змін. Методи розвитку кафедр і кафедральної системи ІППО 

складаються із методів: рефлексії, самоспрямування, самоаналізу, самонаказу, 

самовпливу, маркетингово-моніторингових досліджень, забезпечення якості 

діяльності кафедр і кафедральної системи тощо. 

За ознаками адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО  

та відповідно до зазначених методів виділено критерії: критерії загальних методів 

адаптивного управління: критерії взаємовпливу, взаємопристосування поведінки, 

поєднання зусиль при досягненні спільної мети, взаємоузгодження цільових 

установок керівника й підлеглих, створення діалогічної основи, самоспрямування, 

реалістичної мети; критерії специфічних методів адаптивного управління: критерії 

діалогічної адаптації, спрямованої самоорганізації, критеріального моделювання, 

установлення субординаційно-проміжного партнерства, поточного коригування дій 

для їх спрямування на спільно визначену мету, забезпечення гнучкості для 

досягнення мети в змінюваних умовах, створення ситуації додаткової орієнтації, 

установлення відкритості взаємодії, забезпечення природовідповідності змін при 

адаптивному управлінні; критерії методів розвитку кафедр і кафедральної системи в 

контексті адаптивного управління: критерії  управління розвитком через 

самоуправління (використання коучингу), оперативного реагування на зміни 

оточуючого середовища, рівноваги з оточенням, визначення балансу інтересів, 

маркетингово-моніторингових процедур, рефлексивного розвитку.  

У процесі обґрунтування впливу адаптивного управління на розвиток 

кафедральної системи ІППО було встановлено, що він здійснюється відповідно до 

загальних законів розвитку: закону структурного перетворення, який витікає із 

загальної теорії організації та дезорганізації й законів розходження та сходження 

форм, що розкриває природу розвитку. Виходячи з організаційної структури 

кафедральної системи ІППО, було визначено два напрями її розвитку: екстенсивний 

(кількісні структурні зміни) розвиток – розширення структурних підрозділів 

кафедральної системи; інтенсивний (якісні зміни) розвиток – активізація 

використання ресурсного потенціалу, досягнення якісно нового стану кафедр. 

Доведено, що для розвитку кафедральної системи ІППО має значення 

використання інтеграційного підходу в управлінні, який забезпечує посилення 

взаємозв’язків між окремими підсистемами та компонентами системи управління, 

між об’єктами управління; між рівнями управління по вертикалі (ректор/директор – 

проректор/заступник директора, проректор/заступник директора – завідувач 

кафедри, проректор/заступник директора – керівник самостійного методичного 

підрозділу, завідувач кафедри – викладач, керівник самостійного методичного 
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підрозділу – методист); між суб’єктами управління по горизонталі (студент/слухач – 

студент/слухач, викладач – викладач, методист – методист, завідувач кафедри – 

завідувач кафедри, керівник методичного підрозділу – керівник методичного 

підрозділу, проректор/заступник директора – проректор/заступник директора).  

Досліджуючи особливості процесу розвитку, які відіграють певну роль та 

мають вплив на управління розвитком кафедральної системи ІППО, виокремлено 

тенденції адаптивного управління розвитком: глобалізації; гуманізації системи; 

інтеграції у межах уже складеної системи; демократизації, створення єдиного 

інформаційного освітнього середовища та інтеграція його у світовий 

інформаційний освітній простір; розвитку наукової та інноваційно-технологічної 

основи управління; тенденція до розгортання та поширення  ринку освітніх послуг; 

тенденція спеціалізації, спрямованої на самостійний пошук перспективних науково-

методологічних досягнень та розробок; оцінки результатів діяльності системи; 

екстенсивного та інтенсивного розвитку, які визначають основні характеристики 

та шляхи реалізації в системі адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО. 

Визначені особливості адаптивного управління дозволили обґрунтувати 

поняття «адаптивне управління розвитком кафедральної системи ІППО» як 

взаємодію керуючої та керованої підсистем, що відбувається на основі узгодження 

за допомогою коучингу стратегічної мети розвитку закладу та специфічних цілей 

діяльності його підрозділів, мотивів і можливостей учасників освітнього процесу, 

взаємоузгодження вимог ринку освітніх послуг, запитів і професійного досвіду 

слухачів зі змістом надання освітніх послуг та мобільною трансформацією 

провідних (випускаючих) кафедр для підвищення рівня професійної компетентності 

студентів/слухачів і забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці». 

З’ясовано, що для адаптивного управління розвитком кафедральної системи 

ІППО необхідно розробити концептуальну модель, яка б включала теоретичні 

основи адаптивного управління і враховувала особливості діяльності інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, критерії, показники та інструментарій 

відстеження результатів розвитку діяльності всіх підсистем кафедральної системи та 

технологію впровадження моделі адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО. 

Третій розділ «Концептуальні основи, зміст, критерії та технологія 

реалізації моделі адаптивного управління розвитком кафедральної системи 

інститутів післядипломної педагогічної освіти» містить розробку й теоретичне 

обґрунтування концептуальної основи, змісту, критеріїв, інструментарію та 

технології реалізації моделі адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи інститутів післядипломної педагогічної освіти.  

Для побудови концептуальної моделі управління розвитком кафедральної 

системи ІППО важливого значення набувають етапи: постановка мети; 

виокремлення основних компонентів системи, які становлять її суть; виявлення 

об’єктивно існуючих взаємозв’язків між компонентами системи; переведення 

компонентів системи на абстрактну мову (символіку); вибір способів зображення 

моделі та її побудова.  
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Виходячи з цього, виділено зміст та структуру концептуальної моделі 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО, які складаються з 

теоретично-методологічного, функціонально-розвивального, рефлексивно-

результуючого модулів.  

Кожен із модулів має свою специфіку: 

− теоретично-методологічний модуль містить наукові підходи до управління; 

теоретичні аспекти адаптивного управління соціально-педагогічними системами; 

маркетингово-моніторингові дослідження якості освітньої діяльності структурних 

підрозділів ІППО; структуру кафедральної системи та теоретичні засади розвитку 

кафедральної системи ІППО; 

− функціонально-розвивальний модуль, зміст якого розкривається через 

специфіку суб’єктів та об’єктів управління; 

− рефлексивно-результуючий модуль розглядає вплив адаптивного управління 

на інтенсивний та екстенсивний розвиток кафедральної системи ІППО.  

Зміст та структуру концептуальної моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти надано на 

рис. 1. 

Визначено, що система адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи, яка розроблена на основі концептуальної моделі, здатна: 

− бути чутливою до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах, 

завчасно реагувати на вимоги ринку праці та ринку освітніх послуг, загрози та 

можливості, які в ньому відкриваються, створюючи внутрішні середовища освітніх 

послуг, що надають кафедри разом із методичними підрозділами;  

− забезпечувати повноту виявлення актуальних проблем, що впливають на 

розвиток суб’єктів та об’єктів управління кафедральної системи, ранжувати їх за 

значущістю та розкривати структуру їх причинно-наслідкових зв’язків; 

− визначати спільні цілі розвитку, забезпечуючи орієнтацію на підвищення її 

здатності створювати сприятливі умови для розвитку всіх підсистем кафедральної 

системи; 

− створювати гнучкі організаційні структури кафедральної системи щодо 

реалізації навчального, наукового та методичного напрямів діяльності завдяки 

впровадженню інноваційних комплексів програмно-цільових проектів; 

− планувати реалізацію планів, проектів, масових заходів на основі  

діалогічного взаємоузгодження діяльності між адміністрацією та кафедральною 

системою; 

− здійснювати систематичний зовнішній моніторинг результату, що 

забезпечує своєчасне реагування на проблеми, що виникають у процесі діяльності, 

та забезпечувати перспективне регулювання розвитку кафедральної системи шляхом 

спільного визначення невикористаних резервів. 
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ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ 

Наукові 
підходи до 
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системний, 

синергетичний, 
андрагогічний, 
компетентнісн

ий, 
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й 
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адаптивного 
управління 
соціально-

педагогічними 
системами 

Маркетингово-
моніторингові 
дослідження 

якості діяльності 
структурних 
підрозділів 

ІППО 

Структура 
кафедральної 
системи інс-
титуту ППО 
(кафедри з їх 

підрозділами та 
самостійні 
науково-

методичні 
структури) 

Теоретичні 
засади 

розвитку 
кафедральної 

системи 
інституту 

післядипломно
ї 

педагогічної 
освіти 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 
Суб’єкт управління: 

ректор, проректори за напрямами 
діяльності, завідувачі кафедр, які 
здійснюють функції адаптивного 

управління.  

Об’єкт управління: 
кафедральна система ІППО 

(кафедри з їх підрозділами та 
самостійні науково-методичні структури). 

1. Спільне визначення  реалістичної мети 
(разом з виконавцями). 

1. Вхідний контроль; вивчення освітніх 
потреб слухачів; коригування змісту, 
методів, засобів навчання. 

2. Критеріальне моделювання, 
визначення критеріїв, показників та 
рівнів розвитку структурних складових 
КС та кафедральної системи в цілому. 

2. Проектування діяльності: створення 
ФКМ слухача, викладача, зав.каф., 
проректорів; спільне визначення 
відповідних критеріїв. 

3. Поєднання зусиль для досягнення спільно визначеної реалістичної мети. 
запровадження коучингу в діалозі з 
виконавцями, установлення 
партнерських зв’язків, здійснення 
управління способом субординаційно-
проміжного партнерства. 

спрямована самоорганізація при 
застосуванні інноваційних та 
інформаційних технологій, навчально-
методичних проектів, програм 
експериментальної роботи тощо. 

здійснюється реалізація планів, масових заходів при взаємоузгодженні 
діяльності між адміністрацією та кафедральною системою на діалогічній основі. 
4. Зовнішній моніторинг результату  
за системою «вхід-вихід». 

4. Самомоніторинг процесу з поточним 
саморегулюванням і спрямуванням на 
досягнення мети. 

5. Перспективне регулювання:  
шляхом спільного визначення невикористаних резервів із подальшим 

включенням у кваліметричні моделі для застосування в наступному управлінському 
циклі. 

 

ЗАГАЛЬНА МЕТА 
Розвиток кафедральної системи інституту післядипломної педагогічної освіти 

шляхом запровадження адаптивного управління 

РЕФЛЕКСИВНО-РЕЗУЛЬТУЮЧИЙ МОДУЛЬ 

Розвиток кафедральної системи  ІППО 

Інтенсивний розвиток Екстенсивний розвиток 
Якісні перетворення за рахунок 

підвищення рівня: 
 -  професійної компетентності слухачів, 
науково-педагогічних працівників, 
методистів та управлінської компетентності 
завідувачів кафедрами і проректорів; 
- навчальних досягнень слухачів; 
- задоволення освітніх потреб слухачів. 

Кількісна трансформація за рахунок: 
- періодичної оптимізації структури кафедр, їх 
підрозділів та самостійних науково-
методичних підрозділів ІППО; 

- створення тимчасових творчих груп для 
забезпечення мобільності в упровадженні 
інновацій; 

- підсилення кореляційних зв’язків між 
структурними компонентами кафедральної 
системи. 

Рис.1. Концептуальна модель адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО 
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З’ясовано, що найактуальнішим залишається питання про критерії визначення 

взаємозв’язку цілеорієнтованої та саморегулятивної діяльності кафедр інститутів 

післядипломної педагогічної освіти.  

Встановлено, що до найбільш важливих критеріїв оцінювання результатів 

розвитку різних напрямів діяльності кафедри належить критерій якості, що 

виражається у співвідношенні реальних результатів діяльності навчальної, 

методичної і наукової роботи з визначеними цілями та державними вимогами тощо. 

Доведено, що результативність навчальної діяльності має певну залежність від 

підвищення наукової основи професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників, у т. ч. запровадження сучасних методик викладання навчальних 

дисциплін. Результативність наукового процесу, в свою чергу, пов’язана з 

навчальною та методичною діяльністю, в якій здійснюється апробація, коригування 

та визначається практична значущість розробленого науково-теоретичного 

продукту.  

Виокремлено специфічні ознаки розвитку кафедр: конкурентоспроможність на 

ринку освітніх послуг на основі набуття науково-педагогічними працівниками 

високої фахової компетентності та кваліфікації; мобільність у пошуку нових 

технологій, які б забезпечували професійну самореалізацію.  

Виділені особливості певною мірою можуть виступати критеріальною 

основою відстеження процесів розвитку кафедр як основних структурних 

підрозділів кафедральної системи ІППО. 

У процесі дослідження визначено, що найбільш ефективним механізмом 

оцінювання якості освіти, особливо розвитку кафедральної системи ІППО є освітній 

моніторинг.  

З’ясовано, що теоретичну основу моніторингу в освітніх системах складають 

провідні наукові підходи, зокрема: антропосоціальний, де центром уваги в 

управлінні є людина; системний, який дозволяє дослідити елементи системи з 

метою утримання її функціонування у визначеному стані; синергетичний, основою 

якого є процеси самоорганізації та взаємодії в умовах нестабільності; особистісно-

орієнтований, який спрямовує процеси освітньої діяльності відповідно до 

індивідуальних особливостей професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників та освітніх потреб студентів/слухачів; кваліметричний, який надає 

можливість кількісного визначення якісних змін у розвитку всіх підсистем 

кафедральної системи. 

Для здійснення моніторингу результативності розвитку кафедральної системи 

ІППО розроблено відповідний маркетингово-моніторинговий інструментарій у 

вигляді комплексу кваліметричних субмоделей діяльності всіх її складових. 

Комплекс складається з субмоделей управління розвитком діяльності проректора, 

завідувача кафедри ІППО, кафедри, секції, методичного структурного підрозділу, 

науково-педагогічного працівника та субмоделі результативності навчального 

процесу студентів/слухачів ІППО. Ключовою визначено субмодель управління 

розвитком кафедри ІППО, а результуючою − кваліметричну матрицю управління 

розвитком кафедральної системи ІППО.  

Розробка субмоделей здійснена на основі алгоритму створення 

кваліметричних моделей діяльності. 
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Використання всієї сукупності створених кваліметричних субмоделей дає 

змогу визначати результативність розвитку кафедральної системи та навчального 

закладу в цілому з метою прогнозування майбутніх дій та прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

Установлено, що зміст організації освітньої діяльності структурних 

підрозділів кафедральної системи доцільно визначати за факторами: створення 

системи управління структурними підрозділами; організація освітньої діяльності 

кафедр; кадрове забезпечення діяльності кафедр; матеріально-технічне забезпечення 

освітньої діяльності кафедр; установлення зв’язків кафедр з внутрішнім соціальним 

середовищем; установлення зв’язків кафедр з зовнішнім соціальним середовищем. А 

зміст результативності освітньої діяльності за факторами: організація роботи 

кафедр; забезпечення кадровим потенціалом; навчальна робота; методична робота; 

наукова та консалтингово-маркетингова діяльність.  

Відповідно до факторів визначено критерії цілеорієнтованої та 

саморегулятивної діяльності кафедр ІППО, до яких віднесено: наявність 

перспективного плану розвитку кафедр; планування заходів спільної роботи кафедр 

із методичними підрозділами; кадрове забезпечення якісного складу кафедри 

науково-педагогічними працівниками; планування заходів щодо професійного 

розвитку (саморозвитку) науково-педагогічних кадрів; створення умов для 

соціальної та професійної мобільності науково-педагогічних працівників; 

відповідність вузівських стандартів підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників вимогам ринку праці та ринку освітніх послуг; наявність 

динамічності варіативної складової фахової підготовки студентів та підвищення 

кваліфікації слухачів відповідно до змін попиту на ринках праці та освітніх послуг; 

запровадження сучасних технологій навчання; відповідність системи оцінювання 

навчальних досягнень студентів/слухачів державним та міжнародним вимогам; 

результативність роботи кафедр, методичних підрозділів, навчально-методичного 

відділу, вченої та методичної ради щодо науково-методичного забезпечення 

навчального процесу курсів підвищення кваліфікації; науково-методичне 

забезпечення лабораторно-практичних занять, курсового проектування, самостійної 

роботи студентів/слухачів, у т. ч. при дистанційних формах навчання; інтеграція 

наукових міжкафедральних досліджень; реалізація програмно-цільових проектів; 

впровадження освітніх маркетингових технологій; видання навчальної, навчально-

методичної та наукової продукції тощо. 

На підставі виділених факторів і критеріїв визначено рівні, що характеризують 

ступінь розвитку всіх складових кафедральної системи: високий, достатній, 

середній, низький. 

Упровадження моделі адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО потребує відповідної технології її реалізації. Визначено, що 

технологія реалізації моделі адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО включає три етапи: розроблення організаційно структурної моделі 

кафедральної системи ІППО; визначення змісту адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи та розроблення відповідних кваліметричних субмоделей 

діяльності різних категорій педагогічних працівників (студентів/слухачів, 

викладачів, завідувачів кафедр, проректорів) та структурних підрозділів (кафедр, 
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секцій, методичних центрів, відділів тощо); впровадження комплексу 

кваліметричних субмоделей діяльності, що дасть можливість забезпечити 

демократизацію управління при одночасному посиленні критеріальності та 

спрямованості на результат, який сприяє розвитку процесів самоорганізації всіх 

складових кафедральної системи і забезпечує управління її розвитком. 

Установлено, що для впровадження моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО значну роль відіграють організаційно-педагогічні умови 

її реалізації. До них віднесено: 

– готовність адміністрації та педагогічних працівників до проведення змін у 

власній професійній діяльності на основі вивчення стану функціонування та 

розвитку кафедри, якості освітнього процесу, якості діяльності його учасників; 

– створення на кафедрах творчих груп із представників адміністрації, 

завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників, студентів/слухачів, які мають 

взяти на себе ініціативу та відповідальність за проведення маркетингово-

моніторингових досліджень й використання їх результатів в управлінні розвитком 

кафедр; 

– наявність аналітично-моніторингового центру, який забезпечує підготовку 

суб’єктів освітньої діяльності кафедр та методичних структурних підрозділів до 

проведення моніторингу розвитку кафедральної системи з використанням 

розробленого маркетингово-моніторингового інструментарію. 

Для підготовки колективів ІППО до впровадження моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи розроблено відповідну програму та 

спецкурс, які орієнтовано на адміністрацію, викладачів кафедр та працівників 

самостійних методичних підрозділів Інституту. 

У четвертому розділі «Експериментальне впровадження моделі 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи інститутів 

післядипломної педагогічної освіти» − висвітлено організацію та проведення 

експериментальної апробації розробленої моделі, представлено аналіз отриманих 

результатів та методичні рекомендації щодо її впровадження в практику діяльності 

ІППО.  

З метою експериментальної перевірки результативності моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО було здійснено впровадження 

розробленої моделі в діяльність п’яти обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти. Для участі визначено 629 студентів/слухачів, 57 викладачів, 25 

завідувачів кафедр. 

Перевірка здійснювалася за класичною схемою, що передбачала три етапи: 

організаційно-підготовчий; процесуальний; результуючий. 

Метою організаційно-підготовчого етапу визначено підготовку науково-

методичної та емпіричної бази перевірки, вивчення та опис існуючої ситуації, 

розробку та обґрунтування моделі адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО, що передбачає використання комплексу кваліметричних субмоделей 

діяльності. Реалізація цієї моделі відбувалася шляхом здійснення таких заходів: 

– проведення контент-аналізу документів і матеріалів щодо існуючого стану 

діяльності структурних підрозділів ІППО та суб’єктів освітнього процесу 

(керівників, викладачів, студентів, ін.); 
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– розроблення моделі адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО, її кваліметричного інструментарію (субмоделей управління 

розвитком всіх складових кафедральної системи, їх формалізація у табличному 

редакторі Excel); 

– розроблення програми проведення практичної перевірки результатів 

впровадження субмоделей діяльності суб’єктів освітнього процесу та субмоделей 

управління розвитком всіх структурних підрозділів кафедральної системи, 

виділення етапів та визначення завдань її реалізації;  

– визначення залежних, незалежних та проміжних змінних; вибір об’єкту 

дослідження, визначення груп вибірки; вибір методик математичного опрацювання 

здобутих даних. 

Процесуальний етап передбачав попереднє використання розробленого 

комплексу кваліметричних субмоделей діяльності суб’єктів освітнього процесу та 

субмоделей управління розвитком усіх структурних підрозділів кафедральної 

системи ІППО. Змістом процесуального етапу є: 

– вивчення стану задоволення освітніх потреб споживачів освітніх послуг 

шляхом обробки та узагальнення отриманих матеріалів маркетингового 

дослідження; 

– вивчення пріоритетних напрямів діяльності суб’єктів освітнього процесу 

для координації їх роботи шляхом регулювання вагомості факторів та критеріїв 

розвитку, що покладено в основу кваліметричних субмоделей діяльності;  

– аналіз вихідних показників результативності управління розвитком 

кафедральної системи, а саме: рівня успішності студентів/слухачів (результати 

фахової підготовки та розвитку професійної компетентності); рівня професійної 

компетентності науково-педагогічних працівників, керівника кафедри ІППО, 

проректора; рівня розвитку кафедр, секцій, методичних структурних підрозділів 

ІППО;  

– узагальнення, аналіз та інтерпретація отриманих результатів управління 

розвитком кафедральної системи, на підставі яких здійснюється коригування змісту 

кваліметричних субмоделей діяльності всіх її підсистем;  

– проведення консультацій для керівників та науково-педагогічних 

працівників як учасників практичного етапу дослідження. 

Організацію відстеження за процесом перевірки результативності 

впровадження моделі адаптивного управління розвитком кафедральної системи 

ІППО здійснено з використанням комплексу відповідних кваліметричних 

субмоделей. 

На результуючому етапі практичного підтвердження результативності 

упровадження моделі адаптивного управління розвитком кафедральної системи 

ІППО здійснено: 

– зіставлення результатів вимірювання за допомогою розробленого 

інструментарію в експериментальних фокус-групах студентів/слухачів, викладачів 

кафедр, керівників кафедр; експериментальних кафедр та методичних структурних 

підрозділів; визначення на цій основі результативності впровадження моделі 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи в діяльність ІППО; 
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– здійснення підсумкового анкетування на всіх рівнях управлінської 

діяльності та визначення динаміки задоволеності професійним розвитком 

викладачів та розвитком структурних підрозділів кафедральної системи за всіма 

напрями освітньої діяльності ІППО; 

– узагальнення отриманих результатів, формулювання висновків та 

розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи (з комплексом субмоделей) у практику 

діяльності ІППО. 

Проведення перевірки передбачало первинне вимірювання існуючого стану 

діяльності кафедр ІППО; запровадження моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи з використанням комплексу кваліметричних субмоделей; 

вторинне вимірювання після запровадження; встановлення зв’язків між отриманими 

результатами; формулювання висновків про результативність запропонованої 

моделі. 

У процесі перевірки були зроблені припущення щодо позитивного впливу 

впровадження створеної моделі адаптивного управління розвитком на динаміку 

показників рівня діяльності кафедри, рівня професійної компетентності завідувача 

кафедри, викладачів, рівня навчальних досягнень педагогічних 

працівників/слухачів/студентів тощо. 

Математична обробка результатів передбачала використання таких 

обчислювальних функцій: 

– середнє арифметичне та відносний індексний показник надали можливість 

визначити динаміку рівня управлінської та професійної компетентностей науково-

педагогічних працівників: завідувача кафедри, викладачів – рівня володіння 

професійними якостями педагогічних працівників/слухачів (студентів), а також 

динаміку розвитку кафедри за всіма напрямами діяльності в цілому; 

– івент-аналіз для неспрямованого аналізу подій, що допоміг виокремити та 

прослідкувати поступовий розвиток різних видів діяльності; 

– контент-аналіз (якісно-кількісний) змісту документів сприяв виявленню або 

вимірюванню різних фактів і тенденцій, прогнозуванню наступних дій, заходів у 

контексті адаптивного управління розвитком кафедральної системи; 

– кореляційний аналіз надав змогу визначити напрям і силу зв’язків між двома 

змінними: показниками наукової, навчальної та методичної роботи та ступенем 

внеску кожної кафедри у спільну діяльність. 

У процесі впровадження розробленої моделі адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи із використанням зазначених вище субмоделей 

установлено необхідність забезпечення певних організаційно-педагогічних умов: 

готовність адміністрації та педагогічних працівників до проведення змін у власній 

професійній діяльності; створення ініціативної творчої групи; наявність аналітично-

моніторингового центру з підструктурою адаптації та модулем соціальної адаптації. 

Визначено алгоритм запровадження моделі адаптивного управління 

розвитком у діяльність кафедральної системи ІППО: первинне вимірювання й 

аналіз стану діяльності кафедр та закладу в цілому й обґрунтування на цій основі 

необхідності введення інновацій у практику роботи кафедри; серія засідань 

ініціативної творчої групи з метою вироблення єдиних вимог та установлення 
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балансу інтересів структурних підрозділів кафедральної системи; відповідне 

навчання науково-педагогічних працівників кафедр; застосування кваліметричних 

субмоделей в управлінській діяльності; створення інформаційної мережі, яка має 

забезпечувати відкритість моніторингових процедур та вільний адресний рівень 

доступу до результатів вимірювання; модернізація матеріально-технічної бази й 

проведення поточної регуляції освітнього процесу на ринкові вимоги, що 

забезпечують конкурентоспроможність кафедр на ринку надання освітніх послуг; 

визначення перспектив подальшого розвитку кафедр на основі рефлексивного 

спрямування (самоспрямування) за результатами аналітично-моніторингових 

досліджень. 

Зіставлення проводили за результатами діяльності ІППО з 2009 по 2014 роки. 

Для забезпечення стабільного підвищення якості підготовки фахівців з 

2008/2009 н. р. по 2013/2014 н. р. у діяльність ІППО запроваджувалося векторне 

відстеження результативності розвитку структурних підрозділів за напрямами їх 

роботи. Для цього була використана система «вхід-вихід», за якою вимірювання 

здійснювалося Центром моніторингу якості освіти (ЦМЯО) один раз на рік, а 

рефлексивне саморегулювання відбувалося протягом року з боку самих об’єктів 

моніторингу на основі тих самих факторно-критеріальних вимірників, якими 

користувалися працівники ЦМЯО.  

За результатами експериментальної перевірки впровадження моделі 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи спостерігається позитивна 

динаміка розвитку кафедр практично в усіх напрямах їх діяльності: показник із 

низьким рівнем розвитку зменшився на 19,2 %, з достатнім – на 13,5 %, з 

оптимальним – 14,8 %, а з високим рівнем розвитку збільшився на 28,3 %. Водночас 

показник рівня розвитку кафедральної системи в цілому збільшився на 42 %. Це 

переконує в тому, що діяльність кожного підрозділу кафедральної системи та 

кожного науково-педагогічного працівника ІППО спрямовувалася на максимально 

результативне досягнення спільної мети, що відповідає адаптивному управлінні 

розвитком кафедральної системи. 

Отже, використання комплексу кваліметричних субмоделей, що лежать в 

основі моделі адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО, 

показало позитивні результати, а узагальнені результати експериментального 

впровадження засвідчили підвищення рівня розвитку діяльності кафедр, секцій, 

методичних центрів, відділів, рівня професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників і професійної компетентності студентів/слухачів, рівня діяльності 

завідувачів кафедр, проректорів та підсилення кореляційних зв’язків між 

компонентами кафедральної системи в цілому.  

Шляхом експериментальної перевірки доведено, що: 

– розроблені кваліметричні субмоделі управління розвитком кафедри, секції, 

методичного центру, діяльності викладача, завідувача кафедри, проректора 

спрямовують роботу ІППО на діяльність у зазначеному напрямку розвитку з метою 

підвищення якості результативності роботи; 

– використання кваліметричних субмоделей допомагає провести об’єктивну 

оцінку розвитку професійної діяльності проректорів, завідувачів кафедр, науково-

педагогічних працівників та роботи кафедри, секції, методичного структурного 
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підрозділу та кафедральної системи ІППО; 

– застосування механізму адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи в ІППО через підсилення процесів мотивації, самокоригування та 

самоорганiзацiї забезпечує позитивну результативність розвитку закладу в цілому. 

Отже, зазначені вище дані підтверджують позитивний результат 

експериментального впровадження розробленої моделі адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО. 

На перспективу для впровадження зазначеної моделі розроблено методичні 

рекомендації, які можна використовувати для всіх рівнів управління  кафедральною 

системою ІППО. 

Методичні рекомендації розкривають можливості адміністрації інститутів 

післядипломної педагогічної освіти щодо координації діяльності структурних 

підрозділів у практичному застосуванні моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО в цілому. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації представлене нове розв’язання проблеми адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО, що знайшло втілення в моделюванні 

системи адаптивного управління якісним (інтенсивним) і кількісним (екстенсивним) 

розвитком структурних навчальних та науково-методичних підрозділів ІППО з 

установленням відповідних взаємозв’язків між ними, а також в технології реалізації 

такої системи. Результати проведеного дослідження засвідчили ефективність 

розв’язання поставлених задач і дали підстави для формування таких висновків: 

1. Визначення стану теоретичної розробленості досліджуваної проблеми 

показало, що: 

– конкретно-історичними дослідженнями розвитку системи післядипломної 

педагогічної освіти України займалися такі науковці: Н. Бібік, С. Гончаренко, 

Л. Даниленко, М. Дробноход, І. Жерносек, Н. Коломінський, С. Крисюк, 

В. Кричевський, М. Лапенок,  Н. Протасова, В. Пуцов та ін.; 

– проблеми управління інститутами післядипломної педагогічної освіти 

досліджувались у роботах сучасних науковців Л. Ващенко, О. Боднар, 

М. Гадецького, Г. Дмитренка, А. Зубко, Р. Зуб’яка, Н. Клокар, В. Маслова, 

В. Олійника, В. Пікельної, Л. Покроєвої, М. Поташника, Т. Cорочан, П. Третьякова, 

Є. Хрикова,Т. Шамової та ін. ; 

– питання забезпечення якості освіти розглядалися в науково-педагогічних 

дослідженнях Г. Абрамова, Г. Азгальдова, С. Акманова, Т. Буряк, С. Воровщикова, 

А. Дяків, О. Локшиної, Т. Лукіної, З. Рябової та ін.; 

– сутність та структура  професійної компетентності висвітлювались в роботах 

В. Бондаря, Т. Борової, О. Галуса, В. Гриньової, І. Зимньої, О. Овчарук, О. Савченко, 

О. Пєхоти, О. Пометун О. Суббето, Д. Татьянченко, та ін.; 

– сучасні технології управління навчальними закладами розглядали такі 

науковці, як: Н. Амінов, Т. Борова, О. Дахін, Г. Єльникова, В. Маслов, В. Монахов, 

В. Пікельна, Г. Полякова, В. Ростовська, А. Харківська, Є. Хриков, 

Роберт Ю. Шеннон та ін.  

Більшість науковців і практиків, які працюють у системі післядипломної 

педагогічної освіти, вважають проблему управління розвитком інститутів 
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післядипломної педагогічної освіти актуальною. Проте установлено, що питанням 

управління розвитком кафедральної системи ІППО належної уваги не приділялося.  

На підставі ретроспективного аналізу системи післядипломної освіти 

педагогічних кадрів України доведено, що існуюча система післядипломної 

педагогічної освіти успадкована з радянських часів та складається з регіональних 

(обласних) інститутів післядипломної педагогічної освіти. Щоб забезпечити високий 

рівень результативності діяльності цих закладів щодо виконання їх основних 

функцій (навчальної, методичної та наукової) необхідно оптимізувати їх 

організаційну структуру.  

Аналітичний огляд літературних джерел та існуючої законодавчо-нормативної 

бази діяльності вищих навчальних закладів, до яких віднесено ІППО, дав змогу 

сформулювати для введення в науковий обіг такі ключові поняття дослідження:  

1) Кафедра інституту післядипломної педагогічної освіти – це базовий 

структурний підрозділ Інституту післядипломної педагогічної освіти, що 

провадить освітню, методичну та наукову діяльність для визначених категорій 

педагогічних працівників (у т.ч. керівників), до складу якого входить не менше п’яти 

науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи, і не менш як три з них 

мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. 

2) Адаптивне управління розвитком кафедри передбачає її тісну взаємодію з 

підструктурами та самостійними методичними підрозділами ІППО, що сприяє появі 

нової організаційно-структурної моделі мережної взаємодії всіх учасників 

освітнього процесу як системи взаємообумовлених дій науково-педагогічних 

працівників, що дозволяє їм реалізовувати спільну діяльність, спрямовану на 

професійний розвиток, де поведінка кожного з учасників виступає як стимул-

реакція на тлі рефлексивної оцінки поведінки інших 

3) Побудова такої системи мережної взаємодії всіх учасників освітнього 

процесу дозволило встановити виникнення об’єктивної потреби в кафедральній 

системі ІППО, яка створюється за допомогою цілеорієнтованих дій, де всі 

структурні підрозділи працюють на один результат – забезпечення якості 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Виходячи з цього, 

сформульовано поняття «кафедральна система» як інтегральне утворення, що 

складається з пов’язаних між собою кафедр (разом зі структурними підрозділами) 

та самостійних методичних центрів і відділів Інституту зі взаємозалежними і 

взаємоузгодженими зв’язками для об’єднання зусиль з метою реалізації 

поставлених завдань у межах навчальної, методичної, наукової роботи. 

Така система діяльності обумовлює конкретні цілі (навчальні, методичні, 

наукові, маркетингові, управлінські, економічні й господарські) управління 

розвитком та конкретні зміни в діяльності кафедральної системи ІППО. 

4) У досліджені визначено поняття «адаптивне управління розвитком 

кафедральної системи ІППО» як взаємодії керуючої та керованої підсистем, що 

відбувається на основі узгодження за допомогою коучингу стратегічної мети 

розвитку закладу та специфічних цілей діяльності його підрозділів, мотивів і 

можливостей учасників освітнього процесу, взаємоузгодження вимог ринку 

освітніх послуг, запитів і професійного досвіду слухачів зі змістом надання освітніх 

послуг та мобільною трансформацією провідних (випускаючих) кафедр для 
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підвищення рівня професійної компетентності студентів/слухачів і забезпечення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

5) Враховуючи особливості цілеорієнтованого управління, визначено поняття 

організаційно-структурного розвитку кафедральної системи як спрямованих 

якісно-кількісних змін складу і структури певного підрозділу (кафедри, лабораторії, 

секції, методичного центру, відділу тощо) та внутрішнього середовища 

кафедральної системи з метою забезпечення якості освіти на основі задоволення 

освітніх потреб слухачів та конкурентоспроможності кафедр на ринку освітніх 

послуг. Зазначене обумовило розроблення специфічного маркетингово-

моніторингового інструментарію управління розвитком кафедральної системи 

ІППО у вигляді комплексу кваліметричних субмоделей діяльності структурних 

підрозділів, який складається із субмоделей розвитку діяльності проректора, 

завідувача кафедри ІППО, кафедри, секції, методичного структурного підрозділу, 

професійного розвитку науково-педагогічного працівника, субмоделі 

результативності навчального процесу та професійного розвитку студентів/слухачів 

ІППО.  

2. На основі аналізу теоретичних засад адаптивного управління обґрунтовано 

теоретичну основу адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО. 

Виявлено, що специфіка функцій адаптивного управління сприяє розвитку 

кафедральної системи ІППО, який спрямовується на спільно визначену мету шляхом 

установлення партнерських стосунків між усіма суб’єктами управління, узгодження 

різноспрямованих впливів на основі діалогічної адаптації та кооперації дій, що сприяє 

виявленню невикористаних резервів та спільному прийняттю рішень щодо 

прогнозування шляху подальшого розвитку. 

Виокремлено й обґрунтовано закономірності й принципи адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО. Закономірності адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ми сформулювали таким чином: 

розвиток кафедральної системи буде результативнішим, якщо активізувати його 

природні механізми; результативність адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи залежить від когерентного зближення різних точок зору 

взаємодіючих сторін на основі діалогічного узгодження; чим більш оптимальне 

співвідношення спрямовуючих впливів керуючої системи та свідомого 

самоспрямування керованої підсистем, тим більш якісне адаптивне управління 

розвитком кафедральної системи; продуктивність адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи знаходиться у прямій залежності від 

маркетингово-моніторингового супроводу взаємодії керуючої й керованої підсистем 

та їх рефлексивного розвитку; якість адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи залежить від підсилення суб’єктності відносин, 

партнерського спрямування стосунків та здійснення цілеспрямованих впливів 

керуючої підсистеми; рівень цілеорієнтованості адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи тим вищий, чим вищий рівень поточного взаємокоригування 

діяльності керуючої й керованої підсистем на основі дії «інформаційного пульсара» 

з прямим і зворотним зв’язками. 

До принципів адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО 

віднесли: принцип пріоритетного визнання розвитку людини й визначальності 
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природного шляху його здійснення; спрямованої самоорганізації; кооперації; 

маркетингу і моніторингу; кваліметрії. 

На основі перелічених закономірностей та принципів адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи визначено методи та критерії адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО: загальні методи адаптивного 

управління визначають критерії взаємовпливу, взаємопристосування поведінки, 

поєднання зусиль при досягненні спільної мети, взаємоузгодження цільових 

установок керівника й підлеглих, створення діалогічної основи, самоспрямування, 

реалістичної мети; специфічні методи адаптивного управління – критерії 

діалогічної адаптації, спрямованої самоорганізації, критеріального моделювання, 

установлення субординаційно-проміжного партнерства, поточного коригування дій 

для їх спрямування на спільно визначену мету, забезпечення гнучкості для 

досягнення мети в змінюваних умовах, створення ситуації додаткової орієнтації, 

установлення відкритості взаємодії, забезпечення природовідповідності змін при 

адаптивному управлінні; методи розвитку кафедр і кафедральної системи в 

контексті адаптивного управління – критерії управління розвитком через 

самоуправління (використання коучингу), оперативного реагування на зміни 

оточуючого середовища, рівноваги з оточенням, визначення балансу інтересів, 

маркетингово-моніторингових процедур, рефлексивного розвитку. 

3. Визначено, що вплив адаптивного управління на розвиток кафедральної 

системи ІППО відбувається відповідно до загальних законів розвитку: закону 

структурного перетворення, який витікає із загальної теорії організації та 

дезорганізації й законів розходження та сходження форм, що розкриває природу 

розвитку.  

Доведено, що для управління розвитком кафедральної системи ІППО має 

значення використання інтеграційного підходу, особливостями якого визначено 

посилення взаємозв’язків між окремими підсистемами та компонентами системи 

управління; між об’єктами управління; між рівнями управління по вертикалі; між 

суб’єктами управління по горизонталі.  

На основі наукових досліджень особливостей процесу розвитку, які відіграють 

певну роль та мають вплив на управління розвитком кафедральної системи ІППО, 

виокремлено тенденції адаптивного управління розвитком кафедральної системи: 

глобалізації; гуманізації системи; інтеграції у межах уже складеної системи; 

демократизації, створення єдиного інформаційного освітнього середовища та 

інтеграція його у світовий інформаційний освітній простір; розвитку наукової та 

інноваційно-технологічної основи управління; тенденція до розгортання та 

поширення  ринку освітніх послуг; тенденція спеціалізації, спрямованої на 

самостійний пошук перспективних науково-методологічних досягнень та розробок; 

оцінки результатів діяльності системи; екстенсивного та інтенсивного розвитку. 

4. Установлено, що для побудови концептуальної моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи ІППО важливого значення набувають 

етапи, виділені в роботах О. Дахіна, О. Орлова, В. Пікельної та інших: постановка 

мети; виокремлення основних компонентів системи, які становлять її суть; 

виявлення об’єктивно існуючих взаємозв’язків між компонентами системи; 
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переведення компонентів системи на абстрактну мову (символіку); вибір способів 

зображення моделі та її побудова. 

На підставі визначеного теоретико-методологічного підґрунтя розроблено 

концептуальну модель адаптивного управління розвитком кафедральної системи 

ІППО, в структурі якої виділено теоретично-методологічний, функціонально-

розвивальний, рефлексивно-результуючий модулі.   

Теоретично-методологічний модуль складається з наукових підходів до 

управління; теоретичних аспектів адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами; маркетингово-моніторингових досліджень якості освітньої діяльності 

структурних підрозділів ІППО; структури кафедральної системи та теоретичних 

засад розвитку кафедральної системи ІППО. Зміст функціонально-розвивального 

модуля розкривається через специфіку суб’єктів та об’єктів управління, що 

передбачає поєднання зусиль для досягнення спільно визначеної реалістичної мети, 

виконання реалізації планів заходів при взаємоузгодженні діяльності між 

адміністрацією та кафедральною системою на діалогічній основі та перспективне 

регулювання шляхом спільного визначення невикористаних резервів із подальшим 

включенням у кваліметричні моделі для застосування в наступному управлінському 

циклі. Рефлексивно-результуючий модуль розглядає вплив адаптивного управління 

на розвиток кафедральної системи ІППО через її інтенсивний та екстенсивний 

розвиток.  

5. Спираючись на визначені напрями розвитку кафедр ІППО розробили 

фактори та критерії, які можна використати в контрольно-оцінних та 

моніторингових процедурах під час дослідження динаміки розвитку кафедральної 

системи ІППО. Параметрами для аналізу розвитку кафедральної системи ІППО 

визначили рівень організації освітньої діяльності структурних підрозділів 

кафедральної системи та рівень результативності освітньої діяльності 

інституту.  

До факторів визначення змісту організації освітньої діяльності структурних 

підрозділів кафедральної системи віднесено: створення системи управління 

структурними підрозділами; організація освітньої діяльності кафедр; кадрове 

забезпечення діяльності кафедр; матеріально-технічне забезпечення освітньої 

діяльності кафедр; установлення зв’язків кафедр з внутрішнім соціальним 

середовищем; установлення зв’язків кафедр з зовнішнім соціальним середовищем. 

Зміст результативності освітньої діяльності визначається за факторами: організація 

роботи кафедр; забезпечення кадровим потенціалом; навчальна робота; методична 

робота; наукова та консалтингово-маркетингова діяльність. До критеріїв 

цілеорієнтованої та саморегулятивної діяльності кафедр ІППО віднесено: наявність 

перспективного плану розвитку кафедр; планування заходів спільної роботи кафедр 

із методичними підрозділами; кадрове забезпечення якісного складу кафедри 

науково-педагогічними працівниками; планування заходів щодо професійного 

розвитку (саморозвитку) науково-педагогічних кадрів; створення умов для 

соціальної та професійної мобільності науково-педагогічних працівників; 

відповідність вузівських стандартів підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників вимогам ринку праці та ринку освітніх послуг; наявність 

динамічності варіативної складової фахової підготовки студентів та підвищення 
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кваліфікації слухачів відповідно до змін попиту на ринках праці та освітніх послуг; 

запровадження сучасних технологій навчання; відповідність системи оцінювання 

навчальних досягнень студентів/слухачів державним та міжнародним вимогам; 

результативність роботи кафедр, методичних підрозділів, навчально-методичного 

відділу, вченої та методичної ради щодо науково-методичного забезпечення 

навчального процесу курсів підвищення кваліфікації; науково-методичне 

забезпечення лабораторно-практичних занять, курсового проектування, самостійної 

роботи студентів/слухачів, у т. ч. при дистанційних формах навчання; інтеграція 

наукових міжкафедральних досліджень; реалізація програмно-цільових проектів; 

впровадження освітніх маркетингових технологій; видання навчальної, навчально-

методичної та наукової продукції тощо. 

Відпоповідно до виділених факторів та критеріїв, визначено рівні, що 

характеризують ступінь розвитку всіх підсистем кафедральної системи: високий, 

достатній, середній, низький. 

Розглядаючи питання адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО, розробили відповідний специфічний маркетингово-моніторинговий 

інструментарій регулювання діяльності всіх підсистем кафедральної системи у 

вигляді комплексу кваліметричних субмоделей діяльності структурних підрозділів. 

Ключовою визначено субмодель управління розвитком кафедри ІППО, а 

результуючою − кваліметричну матрицю управління розвитком кафедральної 

системи ІППО. 

Ми довели за допомогою кваліметричних та статистичних розрахунків, що 

введення адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО в систему 

управління післядипломною педагогічною освітою сприяє підвищенню рівня 

розвитку всіх структурних підрозділів кафедральної системи, професіоналізму 

керівників всіх управлінських рівнів та науково-педагогічних працівників, 

координуючої й узгоджувальної діяльності всіх підсистем кафедральної системи та 

активізує процеси самоорганізації й рефлексивного розвитку всіх її  учасників. 

6. У ході використання моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО обґрунтовано технологію її реалізації, яка містить 

спеціальні етапи, способи і засоби реалізації управлінського процесу.  

Для підготовки колективів ІППО до впровадження моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи розроблено відповідну програму 

«Теоретичні та методичні засади впровадження моделі адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти» 

та спецкурс «Наукові підходи адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи інститутів післядипломної педагогічної освіти», які орієнтовано на 

адміністрацію та науково-педагогічних працівників кафедр і самостійних 

методичних підрозділів, метою та основними задачами яких є визначення ролі 

адаптивного управління й забезпечення теоретичної та практичної бази підготовки 

науково-педагогічних працівників щодо впровадження моделі адаптивного 

управління розвитком кафедральної системи в діяльність ІППО. 

7. Систематизація й узагальнений аналіз даних експериментального 

впровадження розробленої моделі підтверджує ефективність визначених 

теоретичних і методичних основ адаптивного управління розвитком кафедральної 
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системи ІППО. 

Узагальнені результати експериментального впровадження комплексу 

субмоделей, що входять до складу моделі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО, показало позитивну динаміку розвитку кафедр, 

методичних центрів, відділів, рівня професійної компетентності науково-

педагогічних працівників та рівня навчальних досягнень студентів/слухачів, рівня 

управлінської компетентності  завідувачів кафедр, проректорів. Показник із низьким 

рівнем розвитку зменшився на 19,2 %, з достатнім – на 13,5 %, з оптимальним – 

14,8 %, а з високим рівнем розвитку збільшився на 28,3 %. Водночас показник рівня 

розвитку кафедральної системи в цілому збільшився на 42 %. 
Таким чином, у ході експериментальної перевірки доведено, що використання 

кваліметричних субмоделей дає можливість отримати об’єктивну оцінку діяльності 

керівника, викладачів, кафедри, кафедральної системи, а впровадження розробленої 

моделі переводить ІППО на більш високий якісний рівень функціонування. 

8. Для впровадження моделі адаптивного управління розвитком кафедральної 

системи ІППО розроблено методичні рекомендації, в яких розкрито сутність та 

процедуру її застосування, а також можливості адміністрації ІППО у відповідній  

координації діяльності структурних підрозділів кафедральної системи. 

Проведене дослідження не вичерпує всієї різноманітності питань адаптивного 

управління в системі післядипломної педагогічної освіти. Воно дозволяє окреслити 

проблеми, які потребують додаткового вивчення. Зокрема, заслуговують на увагу 

такі питання, як: формування управлінської компетентності керівників за умов 

адаптивного управління розвитком ІППО; рефлексивний розвиток учасників 

управлінського процесу як результат саморегулювання й самоорганізації освітньої 

діяльності ІППО тощо. 
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Кравченко Г. Ю. Теоретичні та методичні засади адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної 

освіти. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю – 13.00.06 – теорія і методика управління освітою – Державний 

заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – 

Старобільськ, 2016. 

Дисертація присвячена проблемі адаптивного управління розвитком 

кафедральної системи ІППО. На підставі аналізу стану розробленості проблеми в 

науковій літературі окреслено основні підходи до адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО у педагогічній теорії й практиці, визначено 

суть та особливості адаптивного управління, представлено теоретичне і методичне 

обґрунтування основ адаптивного управління розвитком кафедральної системи 

ІППО; розроблено й експериментально перевірено модель адаптивного управління 

розвитком кафедральної системи ІППО; розроблено технологію впровадження 

моделі адаптивного управління розвитком кафедральної системи ІППО. 

Ключові слова: кафедральна система, адаптивне управління розвитком 

кафедральної системи, маркетингово-моніторинговий інструментарій, модель 

адаптивного управління розвитком кафедральної системи. 

 

 



 42 

Кравченко А. Ю. Теоретические и методические основы адаптивного 

управления развитием кафедральной системы институтов последипломного 

педагогического образования. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора педагогических наук по 

специальности – 13.00.06 – теория и методика управления образованием. – 

Государственное учреждение «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко». – Старобельск, 2016.  

Диссертация посвящена проблеме адаптивного управления развитием 

кафедральной системы ИППО. На основании анализа состояния разработанной 

проблемы в научной литературе обозначены основные подходы адаптивного 

управления развитием кафедральной системы ИППО в педагогической теории и 

практике. Определены особенности адаптивного управления, осуществлено 

теоретическое и методическое обоснование адаптивного управления развитием 

кафедральной системы ИППО; разработана и экспериментально проверена модель 

адаптивного управления развитием кафедральной системы ИППО; разработана 

технология реализации модели адаптивного управления развитием кафедральной 

системы ИППО.  

Ключевые слова: кафедральная система, адаптивное управление развитием 

кафедральной системы, маркетингово-мониторинговый инструментарий, модель 

адаптивного управления развитием кафедральной системы. 

 

Kravchenko Н. Y. Theoretical and methodological principles of adaptive 

management of the development of department system of Institutes of Postgraduate 

Education. – The manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty – 13.00.06 – 

theory and methods of education management – State Institution «University of Luhansk 

Taras Shevchenko National university». – Starobilsk, 2016. 

The thesis presents a new solution of the problem of adaptive management of the 

development of department system of Institutes of Postgraduate Education. 

Analysis of postgraduate teachers’ training in Ukraine has shown that the existing 

system of postgraduate education was inherited from the Soviet era and consists of 

regional (oblast) Institutes of Postgraduate Education (IPE). The thesis defines the role and 

functions of institutions of postgraduate education, which significantly distinguish them 

from universities and institutes of postgraduate education, operating as part of pedagogical 

universities. It has been found out that the Department serves as a consolidating centre of 

development and implementation of jointly defined objectives, which leads to the 

necessary interaction with various structural units of Institutes of Postgraduate Education. 

Accordingly, the concept «department system» has been defined as an integral 

formation that consists of departments (including structural units), interconnected, 

independent teaching centres and departments with interdependent and mutually 

coordinated ties for combining efforts in order to realize tasks within educational, 

methodological, scientific work. 

It has been established that the structural elements of the department system of IPE 

include departments, their methodical subdivisions, independent scientific and 

methodological services as well as subjects of their activities – heads of structural 
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departments and scientific-pedagogical staff. The relationships between them are 

supported by subordinate and coordination ties. The basis of the department system is 

formed by permanent and temporary coordination ties established between departments 

and other structural units. 

Considering the characteristics of the purpose-oriented management of department 

system, the paper defines the concept of «organizational and structural development of 

department system» as purposeful changes in the composition and structure (departments, 

laboratories, sections, methodical centres, units, etc.) of the internal environment of the 

department system to ensure the quality of education through satisfying the educational 

needs of students and competitiveness of departments on the educational market on the 

basis of marketing analysis. 

Practical guidance of department system of IPE on development is defined by the 

corresponding conditions: providing flexibility of organizational schemes of managing the 

development of department system and efficiency of its organizational changes; 

introduction of innovations in educational activities of IPE; providing departments with 

highly competent scientific and teaching staff; information support of the department 

system development; application of marketing and monitoring research. 

Analysis of the theoretical principles of adaptive management made it possible to 

highlight its features and characteristics. It has been determined that the impact of adaptive 

management on the development of department system takes place in accordance with the 

general laws of development: the law of structural transformation that follows from the 

general theory of organization and disorganization and the law of form differences that 

reveals the nature of development. 

Analysis of the methodological principles of adaptive management allows us to 

isolate and justify functions, laws, principles and methods, reflecting the development of 

the department system of IPE. 

The conceptual model of department system adaptive management has been 

developed, its content, criteria of relationship between purpose-oriented and self-

regulating activity of employees and departments, tools of department system regulation 

and technology of the model implementation have been theoretically justified. 

It has been found out that adaptive management of the department system 

development requires to be determined as the interaction of managing and managed 

subsystems on the basis of coordination of the institution strategies and the specifics of its 

units activity, motives and opportunities of participants of the educational process, mutual 

agreement of the education market demands, needs and professional experience of 

students with the content of educational services and mobile transformation of the leading 

departments to enhance the professional competence of students/listeners and ensure their 

competitiveness on the labor market. 

It has been determined that the most effective mechanism for evaluating the quality 

of performance of the IPE department system is educational monitoring. 

To monitor the effectiveness of the department systems, appropriate tools have been 

developed. They present a complex of qualimetric submodels of structural units, 

consisting of submodels for managing the rector’s, the head’s of IPE, department, section, 

methodical structural division activities development, professional development of a 

scientific and pedagogical worker, submodels of educational process achievements and 
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professional development of students/listeners of IPE. 

The program «Theoretical and methodological foundations for implementing the 

model of adaptive management of the development of department system of Institutes of 

Postgraduate Education» and the course «Scientific approaches to adaptive management of 

the development of department system of Institutes of Postgraduate Education» have been 

developed. They are directed at the administration and teaching staff of departments and 

independent teaching units. Their aim and the main objectives are to determine the role of 

adaptive management and provide theoretical and practical basis for training teaching staff 

for implementation of the model of adaptive management in the development of IPI 

department system activity.  

The scientific and methodological recommendations which reveal the essence of the 

procedure of application of adaptive management of department system development have 

been worked out; the main directions of administration activity in coordinating the 

collaboration of all subsystems for achieving the common objectives of the organization 

have been specified. 

Keywords: department system, adaptive management of department system 

development, marketing and monitoring tools, model of adaptive management of 

department system development. 

 

 

 

 


