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АНОТАЦІЯ 

Єрьоменко Ольга Анатоліївна. Теоретичні і методичні засади 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. – 

Українська інженерно-педагогічна академія. – Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. 

 

Зміст анотації 

У дисертації представлено теоретичні і методичні засади адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

Проаналізовано джерельну базу дослідження. Визначено теоретичний аспект 

забезпечення якості підготовки магістрів з управління навчальним закладом, 

що пов’язаний з пристосуванням та самоорганізацією до зміни умов 

середовища з ознаками: нелінійність; відкритість; гнучкість; діалогічність; 

модульність; доступність; багатовимірність; технологічність. 

Розкрито особливості підготовки магістрів в умовах ринкової 

економіки. Перевагами ринку називають гнучкість та високу адаптивність 

(тобто пристосованість) до постійно змінюваних умов; ефективний розподіл 

ресурсів; свободу вибору та дій виробників і споживачів; максимальне 

використання досягнень НТР; спроможність до задоволення різноманітних 

потреб, підвищення якості товарів і послуг.  

Доведено, що ринкова економіка суттєво впливає на сучасну освіту й 

посилює прагнення осмислити та змінити процес підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом, адаптувати його до нових вимог 

суспільства, потреб вступників, вимог ринку праці.  

Вивчено стан практичної підготовки магістрів і виокремлено проблему 

підвищення рівня й забезпечення якості підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом. Вирішення цієї проблеми потребувало спеціального 
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розроблення й обґрунтування адаптивної системи підготовки магістрів з 

управління закладом освіти. Доведено необхідність активізації адаптивних 

процесів, розроблення адаптивних освітніх технологій для впровадження у 

педагогічну практику з метою забезпечення адаптації/взаємоадаптації 

учасників освітнього процесу в змінних умовах.  

У дослідженні розроблено та теоретично обґрунтовано адаптивну 

систему професійної підготовки магістрів з управління закладом освіти, яка 

складається з таких компонентів: мети й завдань, що визначають діяльність 

системи, спрямованої на самоорганізацію; студентів магістратури як 

суб’єктів, умотивованих на набуття професійних компетентностей; 

сукупності професійних компетентностей (загальних, спеціальних, науково-

дослідницьких), що враховують ринкові вимоги; змісту навчання, що 

орієнтований на формування здатності майбутніх магістрів здійснювати 

професійну діяльність у нестандартних умовах; закономірностей, принципів 

професійної підготовки магістрів, що спрямовані на використання 

потенційних можливостей людини адаптуватися в мінливих умовах; 

професорсько-викладацького складу, який забезпечує реалізацію мети й 

завдань підготовки управлінських кадрів та освітню діяльність на рівні 

сучасних ринкових вимог; адаптивного освітнього середовища; підсистеми 

діагностичного супроводу для здійснення моніторингу, метою якого є 

надання адаптивних рис освітньому процесу через перегляд освітніх програм, 

поточне коригування/самокоригування, діагностику/самодіагностику, 

пізнання/самопізнання, рефлексію/саморефлексію, а також для спільного 

прогнозування подальшого розвитку на основі аналізу й самоаналізу 

результату; результату підготовки майбутніх фахівців, конкурентоздатних на 

ринку праці й спроможних діяти в мінливих та нестандартних умовах. 

Представлено модель адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом, що побудовано на основі 

механізму самоорганізації та зорієнтовано на взаємопристосування: 

викладача й індивідуальних особливостей магістранта, освітніх потреб 
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магістрантів й насичення освітнього простору, підсистеми «викладач-

магістрант» й соціокультурних змін оточення.  

Модель має такі компоненти: фактори впливу, мету, завдання, підходи, 

принципи, внутрішні та зовнішні детермінанти, насичений освітній простір 

(активні та інтерактивні форми, методи, засоби); підсистеми діяльності 

«викладач-магістрант»; авторської адаптивної технології адаптивного 

індивідуального сценарію освітньої діяльності магістранта; педагогічної 

кваліметрії, аналізу/самоаналізу освітньої діяльності магістранта; програм 

корекції/самокорекції; результату. 

Проаналізовано трансформаційні процеси розробленої моделі 

адаптивної системи у процесі професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом та визначено, що сутність адаптивної системи 

акумулюється у таких процесах: навчання прийомам самостійної роботи, 

самоконтролю, дослідницької діяльності; розвиток і вдосконалення вмінь 

самостійно працювати, здобувати знання; максимальна адаптація освітнього 

процесу до індивідуальних особливостей магістрантів шляхом створення 

адаптивного освітнього простору. 

Експериментально перевірено модель адаптивної системи за 

допомогою спеціально розробленої кваліметричної моделі, яка дає 

можливість оцінити рівень підготовки магістрів з УНЗ і має такі складові: 

фактори, критерії, їх вагомість, коефіцієнт відповідності та його значення, 

часткову оцінку критерію, часткову оцінку факторів.  

Відстежено прояви моделі адаптивної системи підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом за рівнями: ресурсного забезпечення, 

здійснення процесу, забезпечення результату підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом. Визначено вплив застосування розробленої 

системи на якість професійної підготовки магістрів.  

Запропоновано наповнити адаптивний освітній простір таким 

інструментарієм: авторською технологією розроблення адаптивного 

індивідуального сценарію освітньої діяльності магістранта, що забезпечить 
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природний шлях розвитку студентів у межах їх власної компетентності та 

відповідальності; комплекс різнорівневих практико-орієнтованих завдань до 

дисципліни «Конфлікти в управлінській діяльності», створений на основі 

диференційованого підходу, що викликано потребою розроблення 

адаптивних технологій для магістрантів із різними інтелектуальними 

можливостями, з метою відпрацювання практичних навичок розв’язання 

магістрантом типових і ситуаційних завдань управлінської діяльності; 

адаптивною технологією вибору дисциплін, з подальшим створенням 

інтегративної дисципліни «Адаптивний курс широкого вибору», що включає 

процедуру оптимального вибору дисциплін для забезпечення магістрантам 

реальної свободи вибору дисциплін та удосконалення змісту варіативної 

складової освітньої програми; освітнім проєктом «Внутрішкільний 

менеджмент» для майбутніх керівників закладів середньої освіти у рамках 

адаптації загальної дисципліни «Освітній менеджмент», що включає зміст та 

послідовність семінарів та тренінгів, алгоритм й етапи реалізації освітнього 

проєкту, адаптивні форми, методи, прийоми, що посилять практичну 

спрямованість підготовки магістрів; універсальним дистанційним курсом 

«Школа управлінця» для самостійного опанування магістрантами 

управлінських компетентностей в онлайн-просторі, який має такі 

компоненти: мету, завдання, методичний супровід, функції, етапи організації 

курсу, алгоритм роботи на дистанційному курсі. 

Розроблено методичні рекомендації для викладачів та студентів щодо 

впровадження та використання адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом. 

Ключові слова: професійна підготовка, магістр, управління закладом 

освіти, адаптація, адаптивні технології, адаптивна система підготовки 

магістрів, теоретичні і методичні засади, взаємоадаптація, самоорганізація, 

самоосвіта, алгоритм розроблення адаптивних технологій. 
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ABSTRACT 

 

Yeromenko Olha. Theoretical and methodological foundations of the 

adaptive system of professional training of masters in education institution 

management. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for Doctor of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.04 – 

Theory and Methods of Professional education. – The Ukrainian Engineering 

Pedagogics Academy, Kharkiv, 2021. 

  

The contents of the abstract 

The thesis describes the theoretical and methodological foundations of the 

adaptive system of professional training of masters in education institution 

management. The paper provides an analysis of the source base of the research. 

The theoretical aspect of ensuring the quality of master’s training in education 

institution management, which is associated with adaptation and self-
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organization  with regard to changing environmental conditions has been 

identified, and it is characterized by the following features: nonlinearity; openness; 

flexibility; dialogicity; modularity; accessibility; multidimensionality; adaptability. 

The peculiarities of master’s training within a market economy have been 

identified. Among the advantages of the market there are flexibility and high 

adaptability to changing environment; efficient allocation of resources; freedom of 

choice and action of manufacturers and consumers; maximum use of STR 

achievements; ability to meet a variety of needs, improve the quality of goods and 

services. It has been proved that the market economy significantly affects modern 

education and enhances the desire to comprehend and change the process of 

master’s training in education institution management, to adapt it to the new 

requirements of society, the needs of applicants, and the requirements of the labor 

market. 

The conditions of practical training of masters have been studied and the 

issue of raising the level and quality assurance of master’s training in education 

institution management has been raised. Solving this issue required a special 

development and justification of an adaptive system of master’s training in 

education institution management. The necessity of activation of adaptive 

processes, development of adaptive educational technologies for introduction in 

pedagogical practice in order to maintain adaptation/mutual adaptation of those 

involved in the educational process in unstable environments has been proved. 

The research presents development and theoretical substantiation of an 

adaptive system of master’s training in education institution management, which 

includes the following components: external goals and objectives that determine 

the activities of the system aimed at self-organization; motivated to acquire 

professional competences of graduate students; professional competences (general, 

special, research) that take into account market requirements; the content of 

training, which is focused on the formation of the ability of future masters to carry 

out professional activities in non-standard conditions; internal realistic goals, 

objectives, patterns, principles of professional master’s training, aimed at using the 
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potential of a person to adapt to changing environment; teaching staff, which 

ensures the achievement of the goals and objectives of management training and 

educational activities to meet modern market requirements; adaptive educational 

environment; diagnostic support subsystems for monitoring, the purpose of which 

is to provide adaptive features to the educational process through review of 

educational programs, current adjustment/self-correction, diagnosis/self-diagnosis, 

cognition/self-cognition, reflection/self-reflection, as well as for joint forecasting 

further development based on analysis and self-analysis; the result of training 

future professionals who are competitive in the labor market and capable to operate 

in changing and non-standard environment. 

The transformation processes of the developed model in the process of 

master’s training in education institution management have been analyzed and it 

has been determined that the essence of the adaptive system of master’s training in 

education institution management is accumulated in the following processes: 

teaching techniques of independent work, self-control, research; development and 

improvement of skills to work independently, to acquire knowledge; maximum 

adaptation of the educational process to the individual characteristics of graduate 

students by creating an adaptive educational space. 

The paper presents the model of internal adaptive system of master’s 

training in education institution management, which is based on the mechanism of 

self-organization and which is focused on mutual adaptation of a teacher and 

individual features of a graduate student, educational needs of graduate students 

and enrichment of educational space, "teacher-graduate student" subsystem and 

socio-cultural changes in the environment. The model includes the following 

components: influencing factors, the goal, objectives, approaches, principles, 

internal and external determinants, enriched educational space (active and 

interactive forms, methods, tools); subsystems of "teacher-graduate student" 

activity; author’s adaptive technology of adaptive individual scenario of graduate 

student’s educational activity; pedagogical qualimetry, analysis/self-analysis of the 
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graduate student’s educational activity; correction/self-correction programs; the 

result. 

The model has been experimentally verified with the use of a specially 

developed factor-criterion model of adaptive system, which enables assessing the 

level of master’s training in education institution management and includes the 

following components: factors, criteria, their significance, adequacy ratio and its 

value, partial evaluation of criteria, partial evaluation of factors. The performance 

of the model of the adaptive system of master’s training in education institution 

management has been monitored by levels: resourcing, implementation of the 

process, ensuring the result of training masters in education institution 

management. The impact of application of the developed system on quality of 

professional training of masters has been identified. 

It has been proposed to fill the adaptive educational space with the following 

tools: the author’s technology to develop an adaptive individual scenario of the 

master’s educational activity, which will provide a natural way for students to 

develop within their own competence and responsibility; a set of multilevel 

practice-oriented tasks in the Conflicts in Management course, created on the basis 

of a differentiated approach, which stemmed from the need to develop adaptive 

technologies for graduate students with different intellectual abilities, in order to 

exercise practical skills in solving typical and situational tasks; adaptive 

technology of subject choice, with the subsequent creation of the integrative course 

"Wide range adaptive course", which includes the procedure of optimal choice of 

courses to provide graduate students with real freedom of choice of courses and 

improving the content of the variable component of the educational program; 

"Intra-school management" educational project for future heads of secondary 

education institutions in the adaptation of the general course "Educational 

Management", which includes the content and sequence of seminars and trainings, 

algorithm and stages of the educational project, adaptive forms, methods, 

techniques that will strengthen practical focus of masters; universal distance course 

"School of Management" for independent mastering by graduate students of 
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administrative competences in online space which includes such components: the 

goal, objectives, methodological support, functions, stages of the course 

organization, algorithm of work within a distance course. 

Methodological recommendations for teachers and students regarding the 

introduction and use of an adaptive system of professional training of masters in 

the education institution management have been developed. 

Key words:  professional training, technical competences, management of 

the education institution, adaptation, adaptive technologies, adaptive system of 

masters training, theoretical and methodological foundations, mutual adaptation, 

self-organization, self-education, algorithm of development of adaptive 

technologies of education. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЗВО – заклад вищої освіти 

ЗО – заклад освіти 

УНЗ – управління навчальним закладом 

JQI (Joint Quality Initiative) – спільна ініціатива з якості 

НПП – науково-педагогічні працівники 

ОПП – освітньо-професійна програма 

ЄКТС – Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

НТР – науково-технічна революція 

FCM – Flipped Classroom Model – модель «перегорнутого класу» 

LMS Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище з 

використанням системи управління навчанням (LMS) – програмний додаток 

для адміністрування, документації, відстеження, звітності та доставки 

освітніх курсів або освітніх програм 

iOS – мобільна операційна система 

АРМ менеджера освіти – автоматизація робочого місця менеджера 

освіти 

УОА району – Управління освіти адміністрації району 

ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника закладу 

вищої освіти 

АСППМгУНЗ – адаптивна система професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Інноваційна політика 

України зумовлює створення конкурентоспроможної національної системи 

освіти, інтегрованої в європейський освітній простір. Трансформаційні 

процеси України, демократичні, суспільно-політичні та структурно-

економічні зміни в суспільстві суттєво впливають на підготовку фахівців, які 

гнучко реагують на нестабільні ситуації в суспільстві, продукують ідеї, 

здійснюють рефлексію власної діяльності. Ринкові важелі, що починають 

діяти в освітньому просторі, значною мірою впливають на освітню діяльність 

закладу, стиль і функції управління закладом освіти.  

Невизначеність умов обумовлює адаптивний характер діяльності 

закладів вищої освіти, що забезпечує автономність, самостійність і 

незалежність дій учасників освітнього процесу. Перспективні завдання має 

виконувати конкурентоспроможний керівник, здатний розв’язувати складні 

задачі у сфері менеджменту освіти або у процесі навчання й ефективно 

взаємодіяти із соціальним оточенням.  

Переосмислення завдань із позиції ринкових вимог актуалізує 

необхідність модернізації теоретичних і методичних засад підготовки 

керівника закладу освіти. Очевидною стає необхідність створення адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, 

що зорієнтована на мету та специфіку організації освітнього процесу й 

зумовлює якісні зміни як здобувача освіти, так і викладача. Означена система 

дає можливість досягти оптимального рівня інтелектуального розвитку 

магістрів, які здатні до самоорганізації та самоосвіти.  

Концептуальні засади, що регламентують необхідність оновлення 

системи професійної підготовки в закладі вищої освіти, базуються на 

положеннях Законів України «Про освіту» (2019), «Про вищу освіту» (2019), 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки (2013), 

Указу Президента «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»» (2015), 
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Концепції організації підготовки магістрів в Україні (2010), Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» (2019). Дослідження спирається також на положення реформи 

Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа» (2017), 

результативність функціонування якої залежить від якісної управлінської 

діяльності керівника закладу освіти.  

Значущими для осмислення теоретико-методологічних і прикладних 

аспектів професійної підготовки магістрів у системі вищої освіти України є 

праці вітчизняних дослідників. Зокрема, проблеми науково-дослідницької 

роботи магістрів розкрито в дослідженнях А. Балюк, І. Бацуровської, 

В. Бобрицької, Г. Сомбаманії та ін.; особливостям професійно-педагогічної 

підготовки магістрів присвячено праці Н. Батечко, Н. Брюханової, 

С. Вітвицької, О. Гури, Р. Гуревича, Н. Мирончука, Л. Лебедик, С. Погорілої, 

О. Самборської, С. Ящука та ін. Питання підвищення готовності магістрів до 

інноваційної діяльності стало предметом наукових розвідок І. Гавриш, 

Р. Гуревич, Т. Данилишеної, О. Ковальчук, Д. Козлова, О. Козлової, 

Д. Луп’як, А. Сбруєвої та ін. Визначенню напрямів підвищення 

результативності підготовки студентів магістратури присвячено праці 

В. Бондара, Л. Кліх, О. Коваленко, М. Лазарєва, О. Макаренко, 

З. Слєпкань та ін. Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців на 

засадах компетентнісного підходу окреслено О. Герасименко, Г. Клімовою, 

І. Козубцовим, Р. Кубановим, М. Міровською, В. Ткачом та ін. Науково-

теоретичні узагальнення змісту та методики магістерської підготовки 

представлено в дослідженнях В. Береки, Г. Бєлєнької, В. Курок, Ю. Лянного, 

О. Міхеєнко, Г. Ніколаї, О. Семеног, О. Чашечникової та ін. Особливості 

підготовки магістрів у закордонних закладах вищої освіти вивчали 

С. Бурдіна, А. Заслужена, Є. Куркчі, О. Мартинюк, Н. Рокосовик, В. Третько, 

Є. Хриков, Р. Шаран та ін. 

Теоретичним підґрунтям дослідження слугують праці В. Береки, 

О. Боднар, Л. Даниленко, І. Дарманської, Г. Єльникової, О. Зайченко, 
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В. Лугового, В. Лунячека, В. Маслова, В. Мельник, В. Пікельної, З. Рябової, 

Є. Хрикова, О. Штепи та ін., у яких висвітлено питання управління освітою 

та становлення управлінських кадрів.  

Окрему групу становлять дослідження, присвячені актуальним 

питанням підготовки магістрів з управління навчальним закладом: історико-

педагогічне дослідження професійної підготовки (М. Лещенко, 

А. Свєтлорусова, О. Товканець та ін.); зміст підготовки магістрів за кордоном 

(Л. Воротняк, Є. Куркчі та ін.); забезпечення якості підготовки 

(Ю. Атаманчук, П. Баранов, В. Берека, О. Галус, М. Гриньова, Л. Даниленко, 

О. Загребельна, О. Ільків, С. Калашнікова, П. Кошелєв, Л. Кравченко, 

В. Лунячек, О. Мармаза, Н. Меркулова, М. Ручкіна, Л. Сатановська, 

Ю. Тимцуник та ін.). 

Систему професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом представлено в наукових дослідженнях Ю. Атаманчука, В. Береки, 

Л. Воротняк, О. Лебідь, С. Немченко, Ю. Тимцуника та ін.  

У наукових колах зарубіжжя проблему професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом (Educational Leadership) 

розкрито в працях Д. Аджей (D. Adjei), Д. Будаш (D. Budash), М. Шоу 

(M. Shaw), Е. Хейл (E. Hale), М. Хантер (N. Hunter) та ін., що присвячені 

програмним інноваціям для магістратури; Ф. Гесс (F. Hess), Е. Келлі 

(A. Kelly), Б. Джексон (B. Jackson), К. Керолін (К. Kelley) здійснили аналіз 

традиційних та інноваційних програм підготовки керівників закладів освіти; 

М. Орр (М. Orr), О. Стеліос (О. Stelios) вивчали вплив підготовки магістрів 

на ефективне управління закладом освіти через порівняння результатів 

типових і традиційних програм підготовки; М. Отт (M. Ott), Е. Бака (E. Baca), 

Дж. Ціснерос (J. Cisneros), Е. Бейтс (E. Bates) та ін. досліджували 

компетентнісний підхід у підготовці магістрів; М. Ламберт (M. Lambert), 

Ю. Бушамма (Y. Bouchamma) – компетентнісні вимоги до магістерських 

програм з лідерства; К. Дельгадо (C. Delgado), М. Венкатеш (M. Venkatesh), 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Catarina%20Delgado
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mani%20Venkatesh
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М. Кастело (M. Castelo), Т. Сільва (T. Silva) – феномен етики, 

відповідальності та стресостійкості серед студентів магістратури. 

Важливе значення для дослідження мають філософські, педагогічні, 

психологічні наукові розвідки з підготовки фахівців до управлінської 

діяльності на адаптивних засадах: наукові положення щодо підготовки 

керівників закладів освіти до адаптивного управління (О. Боднар, 

Г. Єльникова, О. Загіка, Г. Кравченко, С. Немченко, Г. Полякова, Л. Фесік та 

ін.); розвиток адаптивної школи (Є. Ямбург, Т. Шамова, М. Зуєва, 

І. Караваєва та ін.); структура адаптивного навчання студентів (В. Бондар, 

О. Знанецька, Т. Опалюк, Т. Франчук, О. Цвєтаєва, І. Шапошнікова та ін.); 

теоретичні аспекти адаптивного управління педагогічними системами 

(Н. Бояринцева, С. Мітін, П. Третьяков); концептуальні засади адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів; (Т. Дмитренко, С. Копилова); 

адаптивні системи освіти (В. Бондар, Т. Десятов, А. Марон, Т. Мухлаєв). 

Адаптивні системи навчання як складові електронної освіти, досліджено у 

працях зарубіжних науковців Д. Альгаззаві (D. Alghazzawi), Г. Алдаббах 

(G. Aldabbagh), Д. Гашевич, (D. Gasevic), З. Ге (Z. Ge), Г. Інь (G. Yin), 

К. Колчестер (K. Colchester), Ю. Лі (Y. Li), Д. Онаах (D. Onah), Н. Панеро 

(N. Panero), Ш. Садік, (S. Sadiq), М. Сі (M. Xi), Дж. Сінклер (J. Sinclair), 

Х. Труонг (H. Truong), Х. Хаграс, (H. Hagras), Х. Хосраві (Н. Khosravi), 

Г. Хузі (G. Huzi) та ін.  

Системне вивчення наукових джерел дало змогу визначити значущі 

наукові розвідки з питань адаптивних технологій: О. Акімової (авторські 

педагогічні технології активно-творчого типу засвоєння знань), Т. Борової 

(коучингово-моніторингові технології адаптивного управління), 

С. Волошинова (адаптивна навчальна технологія формування англомовної 

компетентності студента), С. Губіної (проєктна технологія), Г. Єльникової 

(технологія адаптивного управління закладами освіти), О. Загіки (технологія 

формування професійної компетентності майбутніх агентів із постачання на 

адаптивному управлінні), В. Лунячека (технологія професійної підготовки 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Manuel%20Castelo%20Branco
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керівних кадрів до адаптивного управління якістю освіти), М. Ростоки 

(технології ситуативного моделювання), О. Рябової (педагогічна технологія 

формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя), О. Кравець та 

І. Свириденко (адаптивні технології для вивчення сучасних норм 

академічного письма з іноземної мови), М. Пікуляк та П. Федорук 

(технологія побудови індивідуальної адаптивної траєкторії навчання в 

системі дистанційної освіти й контролю знань).  

Водночас аналіз науково-педагогічних джерел та нормативних 

документів засвідчив відсутність фундаментальних досліджень, в  яких було 

б обґрунтовано теоретичні і методичні засади адаптивної системи освіти для 

підвищення рівня професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом, та зумовлює необхідність вирішення низки суперечностей, 

зокрема між: 

- необхідністю інноваційної підготовки управлінців та традиційною 

системою професійної підготовки керівників закладів освіти; 

- зростанням вимог на ринку праці щодо конкурентоздатності і 

професійної адаптивності керівників закладів освіти та недостатнім рівнем 

їхньої професійної підготовки у закладі вищої освіти на засадах адресної 

персоніфікації; 

- сучасними ринковими вимогами до оперативного коригування 

варіативної частини змісту професійної підготовки магістра з управління 

навчальним закладом та недосконалістю адаптивних методик регулювання; 

- необхідністю адаптивної взаємодії між студентом та викладачем у 

процесі професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом і 

недостатньою адаптивністю відповідних технологій;  

- потребою у створенні адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом та недостатньою розробленістю 

інструментальної бази адаптації.  

Подолання цих суперечностей потребує теоретичного опрацювання й 

обґрунтування концептуальних положень і нових моделей та адаптивних 
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технологій професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом в умовах ринкових перетворень. Отже, актуальність означеної 

проблеми, її недостатня розробленість у педагогічній теорії, потреби 

освітньої практики та необхідність розв’язання виявлених суперечностей 

зумовили вибір теми дослідження: «Теоретичні і методичні засади 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося в межах науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української 

інженерно-педагогічної академії «Теоретичні і методичні засади розроблення 

та використання адаптивних технологій у процесі підготовки магістрів з 

управління закладом освіти» (ДР № ВШ 19-01). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Української інженерно-

педагогічної академії (протокол № 3 від 02.11.2018 р.) та погоджено в 

Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і 

психології НАПН України (протокол № 5 від 27 листопада 2018 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні 

та експериментальній перевірці адаптивної системи для підвищення рівня 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка магістрів з управління 

навчальним закладом. 

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом.  

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено такі завдання 

дослідження:  

1. Виявити стан розробленості проблеми створення адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом.  

2. Виокремити та обґрунтувати теоретичні і методичні засади 

розроблення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 
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управління навчальним закладом; розкрити зміст понять «адаптивна 

педагогічна система», «адаптивна система підготовки магістрів». 

3. Розробити та теоретично обґрунтувати модель адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

4. Теоретично обґрунтувати методичні засади застосування 

адаптивних технологій у професійній підготовці магістрів з управління 

навчальним закладом. 

5. Розробити адаптивний інструментарій для забезпечення науково-

методичного супроводу функціонування й розвитку адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом.  

6. Експериментально перевірити результативність адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом.  

7. Розробити методичні рекомендації для практичного 

використання адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом. 

Концепція дослідження. Концептуальна ідея дослідження полягає в 

розробленні адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом завдяки системній організації розрізнених і 

фрагментарних елементів: ресурсного забезпечення підготовки, що набуває 

адаптивності у змісті та персоніфікації підготовки, трансформації освітнього 

простору в адаптивний; процесу – набуває адаптивності через: залучення 

студентів до його організації та здійснення, уведення адаптивної діагностики, 

індивідуальних адаптивних сценаріїв підготовки, адаптивних технологій, 

суб’єкт-суб’єктних відносин; результату, який модифікується в 

оптимальний − за критерієм коефіцієнту оптимальності, що дорівнює або 

більший за 0,75 (високий рівень підготовки) – задоволеність стейкхолдерів, 

рівень засвоєння програми здобувачами освіти, їхня 

конкурентоспроможність на ринку праці згідно із критерієм оптимальності. 

Зазначене дає можливість освітнім установам підготувати кваліфікованих 
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керівників, здатних досягати поставлених цілей та приймати рішення в 

умовах реформування освітньої системи.  

Концепція дослідження базується на методологічному, теоретичному і 

технологічному концептах. 

Методологічний концепт відображає реалізацію методологічних 

підходів (системний; синергетичний; діяльнісний; гуманістичний; 

адаптивний; особистісно зорієнтований; антропосоціальний; 

компетентнісний; кваліметричний; рефлексивний; диференційований) та 

принципів (пріоритетного визнання розвитку людини й визначальності 

природного шляху його здійснення; резонансу; управління через 

самоуправління; адаптивності; мотивації; постійного підвищення 

компетентності; спрямованої самоорганізації; кооперації; поточного 

саморегулювання; кваліметрії; прогнозування подальшого розвитку за 

аналізом результату; відкритості) адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом. 

Теоретичний концепт передбачає: 

- уточнення основних дефініцій дослідження (адаптація, професійна 

адаптація, адаптивна педагогічна система, адаптивна система підготовки 

магістрів, адаптивні технології, самоорганізація, адаптивний індивідуальний 

сценарій);  

- теоретичне обґрунтування сутності адаптивної системи (зміст, освітні 

програми, науково-методичне забезпечення, засоби діагностики) професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом;  

- теоретичне обґрунтування адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом та моделі її реалізації 

в закладах вищої освіти;  

- визначення факторів та критеріїв результативності адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

Практичний концепт дослідження передбачає:  
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- розроблення, впровадження та експериментальну перевірку 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом на основі чітко визначеної структури, змісту, 

насичення освітнього простору адаптивними елементами, оптимально 

дібраною сукупністю методів, форм, засобів підготовки магістрів, 

послідовною реалізацією технологічних етапів, і дозволяє отримати 

підвищення рівня підготовки магістрів з управління навчальним закладом;  

- перевірку результативності застосування розробленої адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

на основі визначених критеріїв та інструментарію вимірювання рівня 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом;  

- створення кваліметричної моделі як інструментарію для відстеження 

змін розвитку освітньої діяльності магістрів, професійної діяльності 

професорсько-викладацького складу;  

- розроблення методичних рекомендацій щодо практичного 

використання адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та виконання поставлених 

завдань і перевірки гіпотези використано комплекс взаємодоповнювальних 

методів:  

- теоретичні методи – проблемно-цільовий, логіко-системний, 

структурно-функціональний аналіз філософської, психологічної, 

соціологічної та педагогічної наукової літератури з проблеми підготовки 

магістрів, проблем адаптації, створення педагогічних систем та розроблення 

адаптивних технологій, законодавчих і нормативних документів, вивчення 

матеріалів сайтів закладів вищої освіти, що забезпечило розгляд загальних 

теоретичних питань із проблеми дослідження; проблемний аналіз для 

узагальнення теоретичних питань, наукових концепцій, розробок і 

пропозицій вітчизняних і зарубіжних учених щодо функціонування й 

розвитку адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 
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навчальним закладом; нормативно-порівняльний аналіз для відстеження 

закордонного та вітчизняного педагогічного досвіду, виявлення 

взаємозв’язків між минулим, сучасним і майбутнім станом професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом; контент-аналіз 

нормативної документації, методичних матеріалів для дослідження сутності 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом; системний аналіз для визначення та опису поняттєво-

категоріального апарату, структури, обґрунтування сутності, тенденцій, 

суперечностей, закономірностей і принципів адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом; аксіоматичний 

метод для побудови концептуальних ідей адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом; абстрагування і 

синтез для розроблення адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом; метод організаційно-

системного моделювання для розроблення моделі адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, опису 

окремих її складників; системно-узагальнюючий метод для формулювання 

висновків за результатами дослідження;  

- емпіричні (методи масового збирання емпіричного матеріалу: 

анкетування, тестування, метод експертної оцінки) для діагностики рівня 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, 

адаптованої відповідно до завдань дослідження; експериментальні: 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, 

узагальнювальний) – для перевірки результативності теоретично 

обґрунтованої й розробленої адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом;  

- математичні та статистичні – методи середніх величин, парних 

порівнянь, кваліметричні обчислення, статистичне оброблення даних та їх 

графічне відображення для кількісного та якісного аналізу емпіричних 

показників. 
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Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше:  

- здійснено цілісне дослідження адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом, а саме: виявлено 

стан розробленості проблеми створення адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом з позиції 

внутрішнього забезпечення якості професійної підготовки магістрів; 

- виокремлено та обґрунтовано теоретичні і методичні засади 

розроблення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом, що ґрунтується на теорії пізнання, теорії 

систем, концепцій антропосоціального підходу та спрямованої 

самоорганізації, синергетичного, компетентнісного підходів, принципів 

особистісного підходу та природовідповідності; 

- розроблено та теоретично обґрунтовано модель адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, що має 

гнучку та динамічну структуру. Модель охоплює взаємопов’язані блоки: 

концептуально-цільовий, в якому визначено фактори впливу на систему 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом, мета підготовки, 

завдання, підходи та принципи; змістовий, що охоплює зовнішні показники 

(державні стандарти, запити ринку освітніх послуг та ринку праці, систему 

зовнішньої оцінки якості вищої освіти, імідж закладу, цінова політика) та 

внутрішні показники (якість умов навчання та викладання, процес 

підготовки, мотивовані учасники освітнього процесу, дидактичні бази, 

освітній простір, адаптовані навчальні програми); технологічний, що 

реалізується через адаптивну підсистему «викладач-магістрант» з 

використанням насиченого інноваційними та інтерактивними формами, 

методами, засобами адаптивного освітнього простору, адаптивного 

індивідуального сценарію освітньої діяльності магістранта; діагностико-

результативний, що містить педагогічну кваліметрію, аналіз результатів 

освітньої діяльності, корекційні/самокорекційні програми. Адаптивна 
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система підготовки магістрів з управління навчальним закладом передбачає 

чотири етапи (мотиваційно-ідентифікаційний, адаптаційний, діагностичний, 

самоорганізаційний) формування спрямованої самоосвіти як безперервного 

процесу саморозвитку й самовдосконалення професійних компетентностей 

майбутнього менеджера закладу освіти; 

- теоретично обґрунтовано методичні засади застосування адаптивних 

технологій у професійній підготовці магістрів з управління навчальним 

закладом, що ґрунтується на ідеях гнучкості, діалогічності й персоналізації в 

освітньому процесі та підходах (системному, синергетичному, діяльному, 

гуманістичному, особистісно зорієнтованому, диференційованому, 

адаптивному). Описано алгоритм розроблення адаптивної технології, що 

ґрунтується на адаптивному підході й концепції спрямованої самоорганізації; 

- експериментально перевірено результативність адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, 

використовуючи розроблену кваліметричну модель за рівнями: ресурсного 

забезпечення підготовки, здійснення освітнього процесу та забезпечення 

результативності підготовки магістрів з управління навчальним закладом; 

виділено фактори та критерії означеної системи.  

Уточнено та конкретизовано:  

- сутність ключових понять «адаптивна педагогічна система»; 

«адаптивна система підготовки магістрів»;  

- зміст адаптивного інструментарію підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом (інноваційні, інтерактивні, комп’ютерні форми, методи, 

засоби, прийоми, адаптивні технології, банк різнорівневих практико-

орієнтованих завдань та діагностичних методик);  

- критерії адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом. 

Набули подальшого розвитку:  

- наукові положення теорії і методики професійної підготовки 

магістрів;  
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- теорії адаптивного управління через виділення й розроблення 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом з кваліметричним інструментарієм для оцінювання 

рівня підготовки магістрів з управління навчальним закладом;  

- адаптивні технології, що дозволяють варіювати навчання, створювати 

нові структури занять. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що в практику закладів вищої освіти України впроваджено адаптивну 

систему професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом; 

розроблено: методичні рекомендації щодо форм, методів, підходів до 

організації та етапів упровадження моделі адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів зі спеціальності «Управління навчальним закладом», 

практико-орієнтовані завдання для самостійної роботи, індивідуальні, 

рефлексивні техніки роботи з магістрантами, адаптивний інструментарій для 

здійснення аналізу й самоаналізу; адаптивну методику створення 

інтегративної дисципліни «Адаптивний курс широкого вибору», що 

додається до вибіркового компоненту освітньої програми; комплекс 

різнорівневих практико-орієнтованих завдань до дисципліни «Конфлікти в 

управлінській діяльності», розроблених на основі диференційованого підходу 

для відпрацювання практичних навичок розв’язання типових і ситуаційних 

завдань управлінської діяльності, наближених до реальних; коучингових 

технологій для індивідуальної роботи з магістрантами; діагностичні та 

самодіагностичні інструменти, що дозволяють ефективно працювати на 

суб’єкт-суб’єктному рівні й автоматично забезпечити індивідуальну 

підтримку кожного студента; освітній проєкт «Внутрішкільний 

менеджмент», що охоплює тренінги, алгоритм та етапи реалізації освітнього 

проєкту, адаптивні форми, методи, прийоми, які посилюють практичну 

спрямованість підготовки магістрів; дистанційний курс «Школа управлінця» 

для самостійного опанування магістрантами управлінських компетентностей 

в умовах змішаного, дистанційного та онлайн-навчання; авторську 
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технологію адаптивного індивідуального сценарію освітньої діяльності 

магістранта.  

Основні результати дослідження можуть бути використані науково-

педагогічними працівниками під час підготовки навчальних планів, освітніх 

програм, лекційних і практичних занять для вдосконалення професійної 

підготовки магістрів за різними спеціальностями; у системі післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, а також 

для подальших наукових розвідок у галузі адаптивного управління закладами 

освіти. 

Упровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в освітній процес Бердянського державного педагогічного 

університету (довідка № 57-08/1277 від 28.12.2020 р.), Рівненського 

державного гуманітарного університету (довідка № 01-12/101 від 

28.12.2020  р.), Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка (довідка № 1817 від 31.12.2020 р.), Української інженерно-

педагогічної академії (довідка № 107-04-07 від 21.01.2021 р.), Університету 

менеджменту освіти (довідка № 01-02/24 від 15.01.2021 р.), 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (довідка № 347-н від 22.12.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наведені в дисертації, 

розроблено автором самостійно. У спільних публікаціях автором: [2] – 

обґрунтовано та розроблено алгоритм створення адаптивних технологій 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом, сучасних 

адаптивних технологій індивідуальної роботи з магістрами з управління 

навчальним закладом, практико-орієнтованих різнорівневих завдань до 

дисципліни «Конфлікти в управлінській діяльності»; [6] – визначено вплив 

органів студентського самоврядування на управління закладом вищої освіти; 

[22] – проведено теоретичний аналіз і узагальнення досвіду використання 

адаптивних технологій, розроблення структури та алгоритму адаптивних 

технологій; [23] – сформульовано основну концептуальну ідею щодо 
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технології створення адаптивного індивідуального сценарію освітньої 

діяльності магістранта та розроблення основних способів організації 

адаптивної діяльності магістрантів та викладачів (технології, методи, засоби, 

форми), що здійснюються за етапами засвоєння знань. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати та практичні 

аспекти дослідження обговорено на засіданнях кафедри педагогіки, методики 

та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії та 

міжкафедральних методологічних семінарах, оприлюднено на наукових, 

науково-методичних і науково-практичних конференціях, форумах, зокрема: 

- міжнародних: «Розбудова єдиного відкритого інформаційного 

простору освіти впродовж життя» (Київ-Харків, 2019, 2020), «Psychological 

and pedagogical problems of modern specialist formation» (Riga, Latvia – 

Kharkiv, Ukraine, 2020), «Практичні та теоретичні питання розвитку науки та 

освіти» (Львів, 2020), «Роль інновацій в трансформації образу сучасної 

науки» (Київ, 2020), «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку» (Дніпро, 2020), «Просоціальна особистість у 

гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Умань, 

2020); 

- всеукраїнських: «XLІX науково-практична конференція науково-

педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії» 

(Харків, 2016), «LІI Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії» (Харків, 2019), 

«Адаптивні процеси в національній системі освіти» (Харків, 2020); «Літня 

школа адаптивного управління» (Бердянськ, 2019). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено 

в 36 публікаціях, з них 32 одноосібних, у тому числі: 1 одноосібна 

монографія, 1 колективна монографія, 22 статті у провідних наукових 

фахових виданнях України, 4 статті у зарубіжних періодичних фахових 

виданнях; 7 тез у збірниках матеріалів конференцій; 1 методичні 

рекомендації. 
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Матеріали кандидатської дисертації на тему «Теорія та практика 

демократизації відносин «учитель-учень» (на матеріалах середніх закладів 

освіти України другої половини ХХ століття)» (спеціальність 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки), захищеної у 2008 році, у роботі не 

використовувалися. 

Структура дисертації. Дисертація складається з української та 

англійської анотацій, списку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації 619 сторінок, обсяг основного 

тексту 406 сторінки. Дисертація містить 52 таблиці, 20 рисунків, 16 додатків 

на 118 сторінках. Список використаних джерел має 531 найменувань, з них 

74 іноземною мовою. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  

З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

1.1. Особливості підготовки магістрів у педагогічній літературі 

 

Професійна підготовка магістрів у закладах вищої освіти України 

посідає вагоме місце серед пріоритетних завдань сучасної освіти, а отже, 

набуває особливого значення. Актуальність цього питання визначено 

необхідністю модернізації системи вищої освіти у зв’язку з вибором 

європейського вектору розвитку, норм і стандартів в освіті, що бере напрям 

на поєднання освіти і науки. Основні ідеї підрозділу вперше було 

представлено в авторській статті «Загальні питання професійної підготовки 

магістрів у вищих закладах освіти України» [113]. 

Зокрема, проблему професійної підготовки магістрів у системі вищої 

освіти України вивчали науковці О. Антонова [10], А. Балюк [19], 

Н. Батечко [22], І. Бацуровська [26], В. Бобрицька [35], В. Бондар [42], 

Н. Брюханова [48], С. Вітвицька [57], Н. Внукова [58], І. Гавриш [67], 

О. Гура [82], Р. Гуревич [83], Т. Данилишена [86], О. Ігнатюк [154], 

Л. Кліх [167], О. Ковальчук [170], Г. Козлакова [172], Д. Козлов [174], 

В. Кравченко [195], С. Кубіцький [201], В. Курок [208], Л. Лебедик [214], 

Д. Луп’як [227], Ю. Лянной [229], О. Макаренко [232], Н. Мелюхіна [248], 

О. Мороз [266], Н. Мирончук [255], С. Погоріла [324], Г. Ржевський [360], 

О. Самборська [372], А. Сбруєва [379], З. Слєпкань [386], 

Г. Сомбаманія [390], А. Цапко [431], С. Ящук [456] та ін. Увага вітчизняних 

науковців приділялася широкому спектру питань, а саме: формуванню 

науково-дослідницької роботи з магістрами (А. Балюк, І. Бацуровська, 

В. Бобрицька, Г. Сомбаманія); педагогічній підготовці магістрів (Н. Батечко, 

Н. Брюханова, С. Вітвицька, О. Гура, Р. Гуревич, Н. Мирончук, Л. Лебедик); 

інноваційній діяльності магістрів (І. Гавриш, Р. Гуревич, Т. Данилишена, 
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О. Ковальчук, Д. Козлов, В. Курок, Д. Луп’як, А. Сбруєва); підготовці 

магістрів технологічної освіти (О. Самборська, С. Ящук); пошукам шляхів 

підвищення результативності підготовки студентів магістратури (В. Бондар, 

З. Слєпкань) та ін.  

Важливою проблемою дослідження є вирішення суперечності між 

необхідністю вдосконалення підготовки магістрів в Україні та можливістю 

модернізації навчання в умовах магістратури. 

Для повного розуміння сучасної ситуації щодо підготовки магістрів з 

УНЗ важливим для нашого дослідження є аналіз нормативних підстав 

підготовки магістрів в Україні та відстеження відповідного змістового 

наповнення для подальшого використання потенціалу магістратури у 

розвитку, підготовці та забезпеченні конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців. 

Магістерську підготовку (магістратуру) було введено в систему 

ступеневої вищої освіти України з 1999 року, що стало результатом процесу 

зближення й гармонізації систем освіти країн Європи в рамках Болонської 

угоди задля створення єдиного Європейського простору вищої освіти, 

підвищення її привабливості та конкурентоспроможності, яка стала світовим 

стандартом для визнання європейських ступенів. У зв’язку з переходом на 

дворівневу систему вищої освіти, що передбачає базову (три-чотири роки) 

підготовку за програмою бакалаврату й наступну за нею додаткову, 

поглиблене навчання в магістратурі (тривалістю на сьогодні 1 рік 4 місяці) 

відбулося приєднання до єдиних європейських стандартів, розширення 

наукових і кар’єрних можливостей студентів в Україні. Як бачимо, у 

результаті переходу вітчизняної вищої школи на ступеневу освіту підготовка 

магістрів стала її інноваційним завданням та пріоритетом [113, с. 3]. 

Передісторія поняття «магістр» починається з Давнього Риму, де 

магістром вважали посадову особу (магістр вершників), згодом у Європі 

магістр був головою деяких світських і церковних закладів (наприклад, 

Великий Магістр – голова духовно-лицарського ордену).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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У галузі освіти в деяких країнах магістр – це освітньо-кваліфікаційний 

рівень, середній між бакалавром і доктором філософії. Ступінь магістра 

присуджується особам, які закінчили університет або еквівалентний заклад 

освіти й уже є бакалаврами, а також пройшли додатковий курс навчання 

(термін навчання залежить від спеціальності та напряму науки), склали 

спеціальні іспити й захистили магістерську (кваліфікаційну) роботу. По суті 

магістерська підготовка – це перший серйозний крок студента до науково-

дослідної та науково-педагогічної діяльності, що логічно може завершитись 

вступом до аспірантури та підготовкою дисертаційної роботи [113, с. 3].  

Наприклад, у Нідерландах існує декілька магістерських програм, що 

різняться за змістом та тривалістю. Так, академічна (професійна) 

магістерська програма триває один рік. Дослідницька магістерська 

програма – два роки. Такий розподіл програм дає можливість розмежувати 

зорієнтованість студентів на наукові або професійні програми здобуття 

освіти. Педагогічна магістерська програма триває один рік, проте передбачає, 

що студент вже має ступінь академічної або дослідницької магістратури з 

предмету, який збирається викладати. За цей рік навчання готується 

методична база профільної дисципліни та здійснюється педагогічна 

практика, що, на наш погляд, є корисним досвідом у посиленні практичної 

спрямованості підготовки в магістратурі [147]. 

У Франції було створено програми магістрів-дослідників (для 

отримання подальшого ступеня доктора філософії) та магістрів-практиків 

(для професійної діяльності), які потребують дворічної післядипломної 

підготовки, що здійснюється після трирічного навчання та отримання 

ліцензії [242, с. 158].  

У США підготовка магістрів зумовлена особливостями законодавчої 

бази США та їх відповідною практичною підготовкою, тому виділяють 

магістерські програми: магістр специфічної сфери діяльності (здобувається 

на основі рівня бакалавра); магістр адміністрування (сфера бізнесу та 

управління); виконавчий магістр (сфера адміністрування) [23]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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В Європейському Союзі й у Північній Америці більшість студентів не 

продовжує навчання в магістратурі, тому що бакалаврат уважається 

підтвердженням повноцінної та завершеної вищої освіти. Продовжують 

навчання у магістратурі частіше студенти, які планують займатися 

науковими дослідженнями або педагогічною діяльністю в ЗВО.  

На відміну від європейських країн в Україні навчання в магістратурі 

вважається престижним, не обов’язковим, але бажаним. І тому студенти 

намагаються вступати до магістратури для підтвердження того факту, що 

вони здобудуть закінчену вищу освіту (раніше це відповідало рівню 

«спеціаліст»). Більшість людей в Україні досі вважають «бакалаврат» 

незакінченою вищою освітою. Як бачимо, у свідомості сучасних українських 

студентів простежується певна невизначеність у специфіці підготовки 

«бакалавра» й «магістра» та відмінності в їх підготовці на державному рівні. 

Сьогодні професійна підготовка магістрів в Україні здійснюється 

згідно з нормативно-правовими та законодавчими документами, як-от: 

Законами України «Про освіту» (2019) [349], «Про вищу освіту» (2019) [340], 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

2012-2021 роки (2013) [348], Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» (2011) [342] та Постановою 

Кабінету Міністрів «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (Національна рамка 

кваліфікацій)» (2019) [341], Концепцією організації підготовки магістрів в 

Україні (2010) [346] тощо.  

Відзначимо, що згідно з Законом України «Про вищу освіту», на 

вітчизняному освітньому просторі магістратура є «другим рівнем вищої 

освіти, відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і 

передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних 

знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), 

загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%92%D0%9E
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
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компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань 

інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності» [340]. 

Опис другого циклу вищої освіти (магістратури) викладений у 

прототипах Дублінських дескрипторів для магістрів, що були у 2002 році 

вперше запропоновані на засіданні ініціативної групи JQI – Joint Quality 

Initiative [151, с. 19]. Дублінські дескриптори спрямовані передусім на 

порівняння задля верифікації рівнів кваліфікації, а відтак, і національних 

рамок кваліфікацій. Проте вони не є повними, тому національні рамки 

можуть мати додаткові компоненти або результати навчання, а також більш 

детальні та специфічні функції. 

Практично Дублінські дескриптори є описом другого циклу через 

результати навчання, які в загальному вигляді надають визначення таких 

компетентностей:  

- знання й розуміння та їх застосування – слугують основою для 

розроблення інноваційних теорій або для використання ідей (здебільшого в 

контексті досліджень) та здатністю розв’язувати проблеми в новій або 

незнайомій галузі знань;  

- формування суджень – здатність інтегрувати знання та опрацьовувати 

їх комплексність, а також формулювати судження на основі неповних даних;  

- комунікація – здатність чітко доводити свої досягнення та висновки 

до фахівців і нефахівців, проводити обмін науковими знаннями;  

- уміння навчатися – здатність до виходу на самостійне, 

саморегульоване та самоорганізоване навчання [151].  

Отже, такий опис циклів вищої освіти робить акцент не на тривалості 

навчання, а на результатах навчання, що мають бути досягнуті для 

присвоєння відповідної кваліфікації [113, с. 4]. 

Якщо звернутися до національної рамки кваліфікацій, системного й 

структурованого за компетентностями опису кваліфікаційних рівнів, можемо 

спостерігати доповнення компетентностей, якими має володіти магістр 

наприкінці навчання. Так, серед уже перелічених (знання, уміння/навички, 
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комунікація),  виокремлено відповідальність та автономія, що містять у 

собі: управління робочими або навчальними процесами, які є складними, 

непередбачуваними та вимагають нових стратегічних підходів; 

відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або 

оцінювання результатів діяльності команд та колективів; здатність 

продовжувати навчання з високим ступенем автономії [273].  

Сформувати такі компетентності в рамках магістратури можна за 

рахунок гуманітаризації навчання, інтегративних курсів, що спрямовані не на 

засвоєння певних знань, умінь і навичок, а на пошук власного розвитку, 

професійного зростання, поєднання навчання та науково-дослідної 

роботи [113, с. 6]. 

Як бачимо, національна рамка кваліфікацій визначає можливі 

кваліфікації для магістрів певного напряму підготовки, а вже заклади вищої 

освіти обиратимуть одну чи дві з них для своїх магістерських програм. Так, 

згідно зі статтею 5 п. 2 Закону України «Про вищу освіту» [340],  ступінь 

магістра присуджується за результатами успішного виконання здобувачем 

вищої освіти відповідної освітньої програми:  

- освітньо-професійної програми (ОПП) – переліку нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених 

для їх вивчення, форм підсумкового контролю. Так, обсяг ОПП «магістр» 

становить 90-120 кредитів ЄКТС. Зауважимо, що для забезпечення 

формування загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, згідно зі 

спеціальністю, встановлених стандартом вищої освіти, має бути виділено 

мінімум 35 % обсягу освітньої програми; 

- освітньо-наукової програми – обсяг 120 кредитів ЄКТС з 

обов’язковим включенням дослідницької (наукової) компоненти обсягом не 

менше 30 відсотків, що поглиблює базову підготовку й формує практичні 

навички магістрів для подальшого навчання в аспірантурі або роботи в 

науково-дослідних установах.  
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Як було зауважено раніше дослідником А. Балюк, магістратура не 

розрахована на масову підготовку фахівців, адже основна мета магістратури 

базується на науково-дослідницькій діяльності, що, як результат, 

формуватиме науково-дослідницьку культуру випускників [19].  

Відповідно до зазначеної мети, визначено завдання, що має розв’язати 

магістр науково-дослідного спрямування: здійснення наукових досліджень і 

складних експериментів; прийняття участі в організації освітнього процесу, 

складанні планів, методичних програм досліджень; виконання статистичної 

обробки, аналізу результатів експериментів; розроблення методів оцінки 

якості; вирішення наукових і прикладних проблем при впровадженні 

інновацій у професійну діяльність у швидкозмінюваному середовищі 

тощо [390]. 

Отже, згідно з «Концепцією організації підготовки магістрів в Україні», 

освітні програми підготовки магістрів можна класифікувати на: дослідницькі – 

ґрунтовна розвідка однієї із наукових галузей; професійні – розвиток та 

формування професійних компетенцій у певній галузі фахової діяльності; 

кар’єрні – підготовка до здійснення професійної діяльності та кар’єрного 

зростання. Здебільшого кар’єрні освітні програми вважають одним із видів 

післядипломної освіти [113, с. 7].  

Такий розподіл пояснюється необхідністю розмежування підготовки 

майбутніх наукових і науково-педагогічних працівників, а також посиленням 

практичної спрямованості професійних магістерських програм [346]. 

Магістранти здобувають знання з базових та профільних дисциплін, 

іноземної мови для професійного спілкування, формують навички роботи з 

програмним забезпеченням, що необхідні для отримання високих результатів 

у професійній діяльності. 

Відзначимо, що Концепція подає структуру загального навчального 

часу. Так, для рівня магістратури, згідно з Концепцією, на теоретичне 

навчання для професійних програм виділяється 90 кредитів (при навчанні 

1,5 року) та 120 кредитів (при дворічному навчанні), для дослідницьких 
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програм (2 роки навчання) також 120 кредитів. З них 24/30 кредитів 

виокремлено для вивчення нормативних дисциплін із подальшим складанням 

іспитів: «Українська мова», «Корпоративна соціальна відповідальність». Для 

дослідницьких програм нормативними є «Історія науки», «Основи наукових 

досліджень та організація науки», «Педагогіка і методика викладання у 

вищій школі» тощо. Також передбачено час на вибіркові дисципліни: для 

професійних програм 36 кредитів (навчання 1,5 року) та 45 кредитів (2 роки 

навчання); для дослідницьких програм 60 кредитів. Дозволяється для 

професійних програм підготовки магістрів до половини навчального часу 

теоретичного навчання відвести на вивчення практично-орієнтованих 

дисциплін, залучення досвідчених фахівців-практиків без наявності наукових 

ступенів та вчених звань. Саме такий розподіл кредитів нормативних та 

вибіркових дисциплін робить підготовку магістрів гнучкою та 

адаптивною структурою [113, с. 8]. 

Після закінчення магістратури студент здобуває ступінь магістра й 

право викладати в закладах вищої освіти, а також у закладах інноваційного 

характеру. Так, ступінь «магістр» більше призначений для майбутніх 

викладачів або наукових працівників, тому значна кількість вітчизняних 

науковців приділяють увагу тенденції залучення до підготовки магістрів 

психолого-педагогічного циклу знань, пов’язуючи це із стратегічною лінією 

гуманізації освіти в Україні (Н. Батечко, Н. Брюханова, С. Вітвицька, 

Р. Гуревич, Н. Мирончук та ін.). Так, сформувати професійні компетентності 

магістрів із досвідом викладання можна через: індивідуальну науково-

практичну підготовку, що сфокусована на результативності співпраці; 

збільшення практико-орієнтованих курсів навчання, введення спецкурсів та 

тренінгів, спрямованих на формування та розвиток професійно важливих 

якостей та здібностей магістранта, професійної спрямованості, значущої 

мотивації, самовиховання, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення, 

високого рівня самоорганізації й готовності до виконання професійних 

завдань та функцій у динамічно змінюваних умовах професійної реальності; 
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формування творчого підходу до виконання професійних завдань, розвиток 

комунікативних здібностей та здатності до роботи в колективі [255]. 

Зміст педагогічної освіти магістрів визначається частинами програми: 

нормативною та вибірковою. Означені частини програми розробляються в 

установленому порядку з кожної спеціальності відповідно до «Переліку 

спеціальностей», що визначений для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» та в окремих його галузях знань. Нормативна частина програми 

має становити не менше 40 й не більше 60 відсотків загального обсягу 

навчального часу, передбаченого на підготовку магістра. Вибіркова частина 

програми визначається закладом вищої освіти з урахуванням його наукового 

потенціалу, потреб замовника фахівців та наукових (творчих) інтересів 

магістра, його можливостей щодо оволодіння розділами суміжних освітніх 

програм [390, с. 291]. 

Аналіз наукових джерел та нормативно-правових документів дав змогу 

відстежити незлагодженість між стрімким розвитком інституту магістратури 

в Україні та формуванням цілісної системи відповідної підготовки. 

Погоджуємося з думкою вітчизняних науковців С. Вітвицькою [57], 

Н. Батечко [22], які зазначають, що магістратура в Україні знаходиться на 

стадії становлення та супроводжується проблемами як в організації її 

функціонування, так і у формуванні змісту освітніх програм, їх методичного 

забезпечення. Філософією магістратури виступає єдність знань, умінь та 

навичок і постійна готовність до негайного реагування на швидкоплинні 

зміни в соціумі, науці та технологіях. Звідси очевидна потреба в постійному 

оновленні та гнучкості магістерських програм та їх здатності допомогти 

майбутнім фахівцям прогнозувати наслідки будь-якого макро- і 

мікропроцесу, передбачити зміни в природі та суспільстві.  

Доречно зауважити, що зміст та організація магістерської підготовки 

має забезпечити молодій людині здатність до глобального мислення, бачення 

місця й ролі професії, що здобувається, можливості порівняння справ у 

відповідній галузі в Україні з сучасними досягненнями країн світу [22, с. 47]. 
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Таким чином, можна стверджувати, що магістратура є спеціалізованою 

частиною підготовки за напрямами і з’єднувальною ланкою між вищою 

освітою та науково-дослідною діяльністю. Тому підготовка магістрів має 

бути орієнтована як на висококваліфіковану та інноваційну практичну 

роботу, так і на науково-дослідну й педагогічну діяльність. Магістратуру 

можна визнати стартом для мотивованих фахівців, що беруть на себе 

відповідальність за професійні знання, уміння, набуття власного досвіду й 

результат своєї діяльності в цілому, що робить актуальним пошуки нових 

підходів до підготовки магістрів та відкриває можливості для поглиблення, 

розширення та модернізації сучасної системи підготовки в магістратурі.  

 

1.2. Теоретичний аспект забезпечення якості підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом 

 

Реформаційні та трансформаційні процеси в системі вищої освіти 

України актуалізують потребу в осмисленні якості підготовки 

конкурентоспроможних фахівців із вищою освітою з урахуванням сучасного 

продуктивного досвіду і викликів суспільства [117]. 

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» зазначимо, що «система 

забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із системи 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

закладів вищої освіти та якості вищої освіти, а також системи забезпечення 

якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти» [340, розділ 5, ст. 16]. При чому «якість освіти» розкривається як 

«відповідність результатів навчання вимогам, установленим законодавством, 

відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх 

послуг» [349, розділ 1, ст. 1], а «якість освітньої діяльності» – як «рівень 

організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує 

здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, 
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установленим законодавством та/або договором про надання освітніх 

послуг» [349, розділ 1, ст. 1]. 

У «Національній доктрині розвитку освіти» наголошується на якості, 

як на національному пріоритеті. Вона зазначається як «передумова 

національної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог 

законодавства України щодо реалізації права громадян на 

освіту» [347, розділ 7, ст. 15]. Забезпечення якості освіти потребує 

матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства й 

держави. Якісна освіта передбачає взаємозв’язок педагогічної теорії та 

практики, освіти і науки.  

У дослідженні зосереджено увагу на якості підготовки майбутніх 

менеджерів, які мають компетентно управляти закладом освіти та 

безпосередньо забезпечувати якість освіти. 

Дослідження означеного питання детально розкрито у авторській статті 

«Забезпечення якості підготовки магістрів з управління закладом 

освіти» [117]. Представимо результати нашого наукового пошуку. Так, аналіз 

наукової літератури засвідчив посилення інтересу вчених до проблеми 

забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців, зокрема, 

Г. Клімова [166], Р. Кубанов [200], М. Міровська [258]. О. Герасименко, 

І. Козубцов та В. Ткач [179] вивчали якість підготовки фахівців на засадах 

компетентнісного підходу. Дослідженню підготовки фахівців із менеджменту 

освіти присвячено праці М. Лещенко [218], А. Свєтлорусова [381], 

О. Товканець [413]; зміст підготовки магістрів з управління за кордоном 

розглядали Л. Воротняк [64], Є. Куркчі [206] та ін.  

У контексті нашої розвідки заслуговують на увагу праці зарубіжних 

науковців. Так, над підвищенням якості підготовки магістрів працювали: 

Д. Будаш (D. Budash) та М. Шоу (M. Shaw) – розробили онлайн-програми для 

магістратури [465]; Е. Хейл (E. Hale), Н. Мурман (N. Moorman) висвітлили 

національний погляд на політичні та програмні інновації [480]; М. Отт 
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(M. Ott), Е. Бака (E. Baca), Дж. Ціснерос (J. Cisneros), Е. Бейтс (E. Bates) 

розглядали компетентнісний підхід у підготовці магістрів [506] та ін. 

Серед зарубіжних дослідників, які приділили увагу підвищенню якості 

підготовки магістрів з управління закладом освіти, є такі: Ф. Гесс (F. Hess), 

Е. Келлі (A. Kelly) [483], Б. Джексон (B. Jackson), К. Келлі (C. Kelley), 

К. Керолін (К. Carolyn) [487] здійснили аналіз традиційних та інноваційних 

програм підготовки керівників закладів освіти (освітнього лідерства); 

М. Ламберт (M. Lambert), Ю. Бушамма (Y. Bouchamma) [490] розкрили 

компетентнісні вимоги магістерських програм з лідерства на основі аналізу 

чотирьох стандартів якості освіти; К. Дельгадо (C. Delgado), М. Венкатеш 

(M. Venkatesh), М. Бранко Кастело (M. Branco Castelo), Т. Сільва (T. Silva) 

[474] дослідили феномен етики, відповідальності та орієнтації на стійкість 

серед студентів магістратури економіки та менеджменту; М. Орр (М. Orr) та 

О. Стеліос (О. Stelios) [505] з’ясували вплив підготовки магістрів на 

ефективне управління закладом освіти шляхом порівняння результатів 

типових та традиційних програм підготовки.  

Аналізуючи дослідження зарубіжних авторів, на увагу заслуговує 

позиція дослідників Е. Хейл (E. Hale) та Н. Мурман (N. Moorman), які в 

якість підготовки освітніх лідерів вкладають: виконання обов’язкових 

державних стандартів та інструкцій, що мотивують та залучають студентів до 

здобуття освіти; встановлення важливих зв’язків між теоретичними 

частинами освітньої програми та реальною практикою; створення 

викладачами системи підтримки студентів для пристосування до вимог 

стандартів та мотивації їх до освіти протягом життя; визначення 

пріоритетних змін, що можна моніторити та керувати ними; створення 

індивідуального освітнього середовища, яке допоможе студентам 

адаптуватися та відповідати стандартам вищої освіти; застосування наукових 

знань для вдосконалення освітньої практики; використання сучасних 

технологій для реалізації поставлених цілей освіти та управління [480, c. 12]. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Catarina%20Delgado
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mani%20Venkatesh
https://www.emerald.com/insight/search?q=Manuel%20Castelo%20Branco
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Б. Джексон (B. Jackson) та К. Келлі (C. Kelley) стверджують, що для 

якісної підготовки освітніх лідерів має бути забезпечено фундаментальні 

знання з урахуванням вимог та узгодження існуючих стандартів; переглянуті 

освітні стратегії – систематичне оновлення програм підготовки магістрів-

управлінців щодо упровадження сучасних освітніх інновацій, наголошується 

на необхідності узгодження теоретичного та практичного навантаження з 

пріоритетом на стажування упродовж повного робочого дня; 

висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом з власним 

управлінським досвідом; системою винагород як для студентів, так і для 

викладачів тощо [487]. 

На думку М. Ламберт (M. Lambert) та Ю. Бушамма (Y. Bouchamma), 

для якісної підготовки майбутніх директорів шкіл вкрай важливо адаптувати 

стандарти до мінливих потреб в освітньому середовищі [490, с. 65]. Так, 

здійснивши аналіз чотирьох офіційних стандартів для директорів шкіл, що 

стосуються вимог до професійного та поведінкового керівництва в Альберті, 

Квебеку, Австралії та США, автори дійшли висновку, що у контексті 

стандартів існує ядро універсальних професійних та поведінкових норм щодо 

обов’язків керівників шкіл, проте відсутніми вважаються такі важливі 

компетентності, як-от: здатність майбутнього керівника до прийняття та 

впровадження ІКТ, здатність до інтеграції міжкультурної компетентності в 

професійну діяльність майбутнього управлінця та здатність до збереження 

власного здоров’я, зниження рівня стресу, пов’язаний із напруженим 

графіком роботи [490, с. 63-64]. 

У дослідженні М. Орра (M. Orr) та О. Стеліоса (О. Stelios) наголошено, 

що інвестиції професорсько-викладацького складу в програму підготовки та 

якісне стажування майбутніх управлінців будуть позитивно впливати на 

лідерські знання випускників та їх управлінську практику, а також на прогрес 

у поліпшенні закладу освіти, яким вони управлятимуть [505, с. 68]. 

Таким чином, спираючись на праці зарубіжних науковців можна 

стверджувати, що якість підготовки магістрів залежить від виконання вимог 
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стандартів, оновлення змісту та програм підготовки, якісного процесу 

набуття нових компетентностей та якісної організації проходження практики 

(стажування). Разом із тим, у вітчизняній науковій літературі недостатньо 

уваги приділено проблемі підготовки магістрів з УНЗ у контексті 

забезпечення якості вищої освіти. 

Згідно з Національною доктриною, «якість освіти визначається на 

основі державних стандартів освіти та оцінки громадськістю освітніх 

послуг» [347, п. 7].  

Зупинимося на розкритті дефініції «якість освіти», оскільки 

ефективність подальшого дослідження а відтак і його результати залежать від 

змісту, який вкладається в означене поняття:  

- з філософської позиції, «якість» розуміють як сутність об’єкту чи 

процесу, що розглядається. У нашому дослідженні це «система професійної 

підготовки магістрів, де якість виражається в сукупності його властивостей, 

при чому об’єкт не складається з них, а володіє ними, тому якість виступає як 

його цілісна характеристика» [117];  

- з економічної та управлінської позиції, «якість» розглядається як 

«рівень досягнення поставлених цілей, відповідність визначеним стандартам, 

ступінь задоволення очікувань споживача» [102];  

- з педагогічної позиції, «якість» – це «комплексна характеристика, яка 

відображає діапазон і рівень освітніх послуг, що надаються системою освіти 

відносно до інтересів особи, суспільства й держави» [100].  

Аналіз наукових праць, що детально представлений у статті 

автора [117], щодо сутності поняття «якість» освіти, засвідчує неоднозначну 

його трактовку сучасними вченими. Зокрема, зазвичай «якість освіти» 

узгоджують з освітнім процесом: кадровим складом, методами, формами, 

змістом. Згодом розуміння поняття «якість освіти» трансформувалося, що 

пов’язано із процесом переходу на ринкові відносини й потребою 

конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг у вищій освіти.  
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Наукові розвідки засвідчують, що питанням якості вищої освіти 

приділяли увагу вітчизняні вчені В. Загорський [420], Д. Ільницький [156], 

Г. Клімова [166], Р. Кубанов [200], В. Лунячек [225], М. Міровська [258], 

Н. Островерхова [310], І. Станкевич [394], М. Терованесов [405], 

С. Шевченко [445], С. Шишов [449] та ін.  

Дослідницею Г. Клімовою  відзначено три підходи до визначення 

поняття «якість вищої освіти» в сучасній науковій теорії: «об’єктивістський – 

передбачає здійснення аналізу якості вищої освіти на основі вхідних 

параметрів освітньої системи ЗВО (вхідний рівень знань студентів на 

початковому етапі навчання, професійний рівень професорсько-викладацького 

складу, рівень матеріально-технічного забезпечення і т. ін.) і вихідних 

параметрів (рейтинг випускників закладу освіти, перспективи 

працевлаштування); релятивістський – опора на досягнення цілей навчання, 

виявлення відповідності рівня навчальних досягнень студентів запланованому 

результату у вигляді вимог освітніх стандартів; компетентнісний – орієнтація 

на вдосконалення якості освітнього процесу в поточний період. При 

оцінюванні якості вищої світи вивчають рівень сформованих у них 

компетентностей, творчу пізнавальну активність студентів» [166, с. 70]. 

Відзначимо інші погляди на трактування змісту означеного поняття 

«якість вищої освіти»:  

- «сукупна, комплексна, системна, цілісна характеристика, яка містить 

у собі, окрім якості навченості, ще й цілу низку параметрів, завдяки 

врахуванню яких оцінка результатів навчання може бути й підвищена, і 

зведена до нуля або навіть стати негативною» (Н. Островерхова) [310, с. 110]; 

- «збалансована відповідність вищої освіти численним потребам, цілям, 

умовам, прийнятим нормам і стандартам, що встановлюються для виявлення 

причин порушення цієї відповідності й управління процесом підвищення 

якості» (В. Лунячек) [225]; 

- «відповідність якісних і кількісних результатів вищої освіти вимогам 

особистостей та інших зацікавлених сторін» (І. Станкевич) [394, с. 62]. 
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Уважаємо за доцільне звернути увагу на розгляд якості вищої ocвіти 

через зовнішній та внутрішній аспекти. Так, на думку Р. Кубанова до 

зовнішнього аспекту належить якість результату освітнього процесу – 

«відповідність рівня підготовки випускників попиту роботодавців (вимогам 

стандартів)» [200, с. 28], внутрішньому аспекту відповідає характеристика 

системи забезпечення якocтi: «зміст ocвіти, рівень підготовки абітурієнтів, 

студентів, викладацьких кадрів, інформаційно-методичний супровід, 

матеріально-технічне забезпечення якості підготовки, використані освітні 

технології, наукова діяльність» [200, с. 28] тощо. 

На підставі узагальненого вище, вважаємо, що можливе таке 

тлумачення поняття «якість вищої освіти», як «досягнення результату, 

максимально наближеного до поставленої мети, відповідність вимогам, 

умовам, нормам та стандартам, а також громадську оцінку ступеня 

задоволення освітніми послугами» [117].  

Важливим для нашого дослідження є підходи до трактування якості 

вищої освіти з позиції системності та структурованості. Зокрема, якість 

вищої освіти як цілісну систему розглядають у своїх дослідженнях 

Н. Батечко [25], К. Гнезділова [76], Г. Клімова [166], О. Ляшенко [230], 

М. Терованесов [405] та ін. Відтак, Г. Клімова в систему якості вищої освіти 

вкладає три елементи: якість потенціалу, процесу та результату. Деталізуємо 

ці процеси: 

1) до якості потенціалу вищої освіти авторка відносить «якість 

освітнього стандарту, освітніх програм, матеріально-технічної та 

інформаційно-методичної бази, науково-педагогічних кадрів, викладання 

дисциплін, якість підготовки та виховання студентів різних рівнів освіти»;  

2) до складу якості процесу вищої освіти включено: «якості освітньої 

діяльності, контролю освітнього процесу, використання активних форм 

навчання, мотивації викладацького складу, інтенсивності освітнього процесу, 

ставлення студентів до навчання»;  
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3) в якість результату вищої освіти вкладається 

«конкурентоспроможність, осягнення професіоналізму, розпізнання й 

реалізація індивідуальних здібностей та особливостей, задоволення вимог 

споживачів, працевлаштування, кар’єра й зарплатня, оволодіння 

методологією самоосвіти, наявність гарантії застосування здобутих знань і 

практичних навичок із вигодою для дипломованого фахівця» [166, c. 70]. 

Своє трактування представляє дослідниця Н. Батечко, яка підкреслює, 

що «якість вищої освіти є складною системою, що поєднує організаційну 

структуру, методики, процеси й ресурси, необхідні для функціонування 

системи вищої освіти з метою її відповідності вимогам та соціальним 

нормам, державним освітнім стандартам» [25, с. 15]. 

Зазначимо, що дотримання структури якості освіти підвищує якість 

освітнього процесу.  

Досліджуючи Стандарти й рекомендації, що стосуються забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти, встановлено, що в основу 

Європейської системи забезпечення якості вищої освіти покладено три 

складові: внутрішнє та зовнішнє забезпечення якості, агенції із забезпечення 

якості. Зокрема,  

- внутрішнє забезпечення якості вищої освіти становить, перш за все, 

визначена, як частина стратегічного управління, оприлюднена політика 

закладу і процедури забезпечення якості; моніторинг, розробка, періодичний 

огляд та затвердження своїх освітніх програм; забезпечення якості 

викладацького складу; студентоцентричне  навчання; оцінювання студентів; 

інформаційний менеджмент; публічна інформація; навчальні ресурси та 

підтримка студентів; зарахування, досягнення, визнання та атестація 

студентів; інформаційні системи;  

- зовнішнє забезпечення якості (урахування процедур внутрішнього 

забезпечення якості; розроблення та втілення процесів зовнішнього 

забезпечення; розроблення доцільних методологій, що відповідають меті; 

критеріїв для висновків та прийняття рішень; періодичні перевірки; 
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незалежні зовнішні експерти; процеси, що відповідають своєму призначенню 

(досягненню цілей); подання скарг і апеляцій; звітування; загальний аналіз 

системи); 

- агенції із забезпечення якості (офіційний статус агенції; використання 

процедур зовнішнього забезпечення якості у вищій освіті; політика, процеси 

та заходи забезпечення якості; ресурси (людські та фінансові); незалежність 

та автономія; внутрішнє забезпечення якості та професійна поведінка; 

циклічна зовнішня перевірка (1 раз на 5 років) агенцій з метою 

підтвердження своєї відповідності стандартам); тематичний аналіз та 

звітування; циклічна зовнішня перевірка агентств [393]. 

Надзвичайно важливою у цьому контексті вважаємо позицію 

В. Ніколаєвського та інших сучасних учених, які визначають такі ключові 

завдання забезпечення якості вищої освіти, як: «отримання необхідних 

ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, 

навчально-методичних тощо); організація навчального процесу, що найбільш 

адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової 

економіки та освіти; контроль освітньої діяльності ЗВО та якості підготовки 

фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях» [278]. 

До того ж, до ключових завдань забезпечення якості вищої освіти 

відносять і впровадження освітньої діяльності на найвищому рівні. Це 

забезпечить «здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за 

обраними ними спеціальностями» (ст. 26) [342].  

У нашому дослідженні під якістю освітньої діяльності будемо розуміти 

рівень можливості закладів вищої освіти і державних органів, які здійснюють 

управління в цій галузі, задовольнити потреби населення у здобутті вищої 

освіти. Отже, роль якості вищої освіти стає вирішальною передусім у 

підготовці фахівців. Варто зауважити, що підготовка магістрів має 

прогнозувати не лише оволодіння певними компетентностями, а й 

максимальне задоволення інтересів і прагнень самої особистості магістранта, 
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освітянських потреб. Важливим стає розвиток його інноваційного мислення, 

креативних здібностей тощо [117, с. 4].  

Забезпечення якості підготовки магістрів належить системі 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності – низки різноманітних 

заходів і процедур, завдань, моніторингу й аналізу результатів такої 

діяльності на кожному рівні організаційної структури закладу освіти, а також 

забезпечення якісного здобуття компетентностей згідно зі стандартами вищої 

освіти. Цільову установку цього дослідження спрямовано на підвищення 

якості підготовки професійних управлінців закладами освіти (магістрів з 

управління навчальним закладом), які мають забезпечувати та здійснювати 

освітній процес, підвищувати рівень керованої організації. 

У ході нашої наукової розвідки було встановлено, що забезпеченню 

якості підготовки магістрів з управління навчальним закладом було присвячено 

праці дослідників: Ю. Атаманчука [10] – вивчав інформатизацію управлінської 

діяльності, П. Баранова [20] – приділив увагу оцінюванню й управлінню 

конкурентоспроможністю як науково-педагогічним продуктом навчання в 

магістратурі, В. Береки [29] – розглядав управління в межах менеджменту 

освіти, О. Боднар [36] – досліджувала підвищення якості підготовки фахівців з 

управління закладом освіти в умовах магістратури через навчання адаптивному 

управлінню, Л. Даниленко [85] – окреслила модернізовані функції управління, 

які вимагають змін у підготовці магістрів управління, адаптації підготовки до 

вимог сьогодення, С. Калашнікової [160] – зосередила увагу на модернізації 

програм професійної підготовки управлінців-лідерів на основі концептуальних 

засад, П. Кошелєва [192] – окреслив проблему проєктування управлінських 

якостей, які є професійно важливими, Н. Меркулової [249] – досліджувала 

готовність магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління 

закладами освіти, науковці М. Лещенко та А. Свєтлорусової [218] – розглядали 

проблему фахової підготовки керівних кадрів освіти з опорою на інноваційно-

рефлексивний підхід, В. Лунячека [225] досліджував підвищення якості освіти у 

контексті управлінського підходу та інші.  
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Зауважимо, що отримані результати вітчизняних науковців, які 

своєчасно реагують на зміни в сучасній освіті, зміни та вимоги замовників, 

збагачують систему забезпечення якості вищої освіти в галузі підготовки 

менеджерів освіти. Спостерігається певна екстенсивність, оскільки якість 

освіти досягається за рахунок уведення нових ресурсів в освітню діяльність, 

переважно – розширенням змісту освітніх програм та методології підготовки 

[117, с. 8]. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,  підготовка магістрів 

з управління навчальним закладом здійснюється за освітньо-професійною 

програмою, що становить 90 кредитів ЄКТС та власною освітньо-науковою 

програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність – 

120 кредитів ЄКТС. Також у Законі України «Про вищу освіту» 

підкреслюється, що «наукові установи можуть здійснювати підготовку 

магістрів за освітньо-науковою програмою, узгодженою із закладом вищої 

освіти. У такому разі наукова складова програми здійснюється в науковій 

установі, а освітня – у закладі вищої освіти» [340]. 

Одним із компонентів створення внутрішньої системи забезпечення 

якості магістерської підготовки (зокрема УНЗ) є формування змісту освіти 

відповідно до вимог ринку праці та ринку освітніх послуг, потреб 

суспільства, роботодавців та здобувачів освіти, що прописується у 

відповідних стандартах та програмах [117, с. 9]. 

Якість вищої освіти реалізується через розроблення освітніх програм, 

що знаходяться у центрі місії закладу вищої освіти. Зупинимося на розкритті 

освітніх програм підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

Метою освітньої програми підготовки магістрів-управлінців визначено 

«підготовку фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі 

й проблеми у сфері менеджменту або в процесі навчання, які передбачають 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються 

невизначеністю умов і вимог» [345]. Водночас наголосимо, що така 

підготовка потребує певної адаптивності у зв’язку з невизначеністю умов і 
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вимог, що зумовлює пошук цілеорієнтованих методів навчання й розвиток 

уміння ухвалювати рішення й відповідати за якість його виконання. 

Освітня програма підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом містить два цикли – загальний та професійний. Такий поділ має на 

меті вдосконалення професіоналізму магістрантів, умотивованість, формування 

компетентностей, що призводить до підвищення якості підготовки фахівців. 

Цикли програми загальної теоретичної підготовки складаються з основних 

дисциплін і дисциплін за вільним вибором студента. Загальний обсяг дисциплін 

обов’язкових компонент варіюється від 58 до 72 кредитів (у кожному закладі 

освіти він різний), решта кредитів відводиться на компонент дисциплін 

вільного вибору. 

У ході аналізу освітніх програм підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом було виокремлено теоретичний нормативний зміст та 

компетенції, до яких мають бути обізнані здобувачі освіти.  

Результати аналізу освітніх програм висвітлено в авторській статті 

«Забезпечення якості підготовки магістрів з управління закладом освіти» 

[117, с. 10]. Зокрема, «теоретичний нормативний зміст предметної галузі 

програми становлять: закони, закономірності, принципи менеджменту; 

інноваційні концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 

антисипативного, антикризового, проєктного менеджменту; функції, методи, 

технології управління організаціями та їх підрозділами, управлінські рішення 

в менеджменті, методологію наукових досліджень.  

Компетенції, які інтегровані на основі стандартів з урахуванням 

ринкових вимог, потреб суспільства та мають бути опановані студентами під 

час навчання в магістратурі: 

1. Спроможність набути навчальну компетентність та розвивати 

ключові компетентності з метою навчання впродовж життя через опанування 

таких компетенцій: 
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- здатність до здобуття спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень, які є підґрунтям для нестандартного, комплексного 

мислення та інноваційної діяльності; 

- здібність до самоорганізації в навчанні: визначення мети, 

довгострокове та поточне планування, самоспрямування своїх дій на 

здійснення планів, самоконтроль і саморегулювання власної 

освітньої діяльності. 

2. Спроможність набути особисту, соціальну та професійну 

компетентності керівника закладу освіти за опанування таких компетенцій: 

- змога структурувати заклад освіти, розробляти концепцію 

його розвитку; 

- здатність до стратегічного та поточного планування, організації та 

контролю за діяльністю закладу освіти; 

- володіння технологіями набору вихованців/учнів/слухачів/студентів; 

- здібність до формування кадрової політики, доцільного використання 

можливостей кожного учасника освітньої організації для досягнення її мети й 

виконання місії; 

- здатність створювати й підтримувати належні умови навчання й 

професійної діяльності для всіх учасників освітнього процесу; 

- здатність до створення й управління освітніми проєктами та 

керування багатоканальною діяльністю закладу освіти; 

- здатність до використання сучасних моніторингових, ІТ- та інших 

інноваційних технологій управління освітнім закладом; 

- спроможність брати на себе відповідальність за прийняття рішень у 

традиційних і непередбачуваних ситуаціях; 

- здатність до формування й розвитку соціальних і особистих якостей, 

необхідних керівнику закладу освіти: стресостійкість, адаптивність, 

людяність, моральність, гнучкість у досягненні соціальної мети, 

організаторські якості тощо; 
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- набуття фінансово-економічних компетенцій із питань управління 

закладом освіти; 

- володіння ринковими методами антикризового та корпоративного 

управління; 

- здатність здійснювати самоаналіз та коригувати особисту діяльність 

як складову колективної діяльності» [117, с. 11-12]. 

Таким чином, означені ключові компетенції та компетентності 

передбачають опанування вміннями своєчасно адаптуватися до життя в 

сучасних умовах та вимог ринку праці, досягти поставленої мети у 

змінюваних постійно умовах.  

Подальший аналіз освітніх програм дозволив визначити, що у них 

наявна взаємозалежність та відповідність між компетентностями, які мають 

набути магістранти, та начальними дисциплінами. Приміром, з метою 

забезпечення опанування здатності здійснення досліджень на відповідному 

рівні; здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу до переліку 

компонент освітньої програми загального циклу підготовки (від 6 до 10 

кредитів) заклади вищої освіти вводять такі дисципліни: «Філософія», 

«Методи та форми наукового пізнання» (ВНЗ «Університет імені Альфреда 

Нобеля» [288]) або «Методологія та організація наукових досліджень» 

(Українська інженерно-педагогічна академія [302], Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка [289], Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка [297]), 

«Психологія управління» (Національний університет біоресурсів та 

природокористування України [295]), «Договірне право» (Українська 

інженерно-педагогічна академія [301], Херсонський державний аграрний 

університет [305]) тощо.  

До циклу професійної підготовки, що забезпечує фахові 

компетентності, вміщено такі дисципліни: «Теорія і менеджмент 

організацій», «Техніка управлінської діяльності», «Менеджмент і 

адміністрування», «Публічне адміністрування», «Кадровий менеджмент. 
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Управління конфліктами в сфері освіти» або «Управління трудовими 

ресурсами», «Управління навчальною та виховною діяльністю», «Освітні 

технології», «Стратегічне управління в сфері освіти», «Правові та фінансово-

економічні основи управління навчальним закладом», «Фінансовий 

менеджмент» (в освіті), «Соціологія та психологія управління закладом 

освіти», «Корпоративне управління», «Специфіка управління закладом освіти 

різного типу», «Управління інформаційними зв’язками», «Технології в 

управлінні організацією», «Охорона праці та цивільний захист», 

«Інформаційні системи й технології», «Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності» [117, с. 13]. 

Уважаємо за доцільне звернути увагу на здійснення кроків до 

осучаснення програми підготовки магістрів-управлінців певними ЗВО. Так, 

до циклу професійної підготовки введені такі дисципліни: «Фандрейзинг в 

освітній діяльності» (ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля»), 

«Управління проєктами» (Херсонський державний аграрний університет, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця), 

«Управління освітніми проєктами» (Українська інженерно-педагогічна 

академія). Глибоко переконані, що означені дисципліни уведені в 

професійний цикл підготовки магістрів з метою підвищення рівня сучасної 

підготовки магістрів, а також для наближення здобувачів освіти до реалій 

своєї майбутньої праці. Це пов’язано з тим, що в управлінні ЗО їм доведеться 

розробляти комплекси взаємопов’язаних заходів, які будуть спрямовані на 

досягнення стратегічних, а також тактичних цілей, протягом лімітованого 

часу та за умови обмежених фінансових, трудових і матеріальних ресурсів; 

залучати зовнішні, сторонні для ЗО ресурси, що необхідні для реалізації 

будь-якої задачі; постійно знаходитися в умовах проєктної діяльності 

тощо [117, с. 13]. 

Надзвичайно важливим в контексті нашого дослідження є зміст 

вибіркового компоненту освітніх програм, що містить дисципліни вільного 

вибору студента. Зауважимо, що всі, які пропонуються у вибірковому блоці, 
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стають обов’язковими для вивчення. Наприклад, один блок за вибором може 

містити трикредитні 2 або 3 дисципліни. У вибіркову компоненту виносять 

такі дисципліни: «Освітологія», «Теорія прийняття рішень», «Комунікативні 

процесі в управлінській діяльності», «Іноземна мова», «Конфлікти в 

управлінській діяльності», «Психологія управління», «Управління 

навчальною та виховною діяльністю», «Управління фінансово-економічною 

діяльністю навчального закладу», «Техніка управлінської діяльності», 

«Моніторинг якості освіти», «Самоменеджмент», «Психологія ведення 

переговорів», «Кризи та деформації професійного розвитку освітянина», 

«Новітні технології в освіті і управлінні», «Управління проєктами в сфері 

освіти» тощо. У нашому переліку обов’язково та вибіркового циклів 

дисципліни можуть повторюватися. Це пояснюється самостійним 

визначенням обов’язкових та вибіркових дисциплін закладами освіти при 

складанні програм [117, с. 14]. 

Необхідно відмітити, що в законодавчих документах України 

рекомендовано використання як блочних форм вибору, так і дисциплін 

повністю вільного вибору здобувачами освіти. Проте організація вибору 

дисциплін у ЗВО, як нам видається, повною мірою не задовольняє потреб 

сучасних здобувачів вищої освіти. Фактично можливість зробити вибір 

дисциплін здобувачем освіти враховується номінально, оскільки вибір 

здійснюється закладом освіти, а не студентом. У тому випадку, коли вибір 

дисципліни здійснює сам студент, тоді її вивчає вся навчальна група або 

потік загалом, а не окремий студент. В означеній ситуації порушується 

індивідуалізація фахової підготовки здобувачів вищої освіти. 

Таким чином, нами здійснено аналіз здебільшого теоретичного 

нормативного змісту предметної  галузі освітньої програми професійної 

підготовки магістрів з УНЗ та компетенції, які вони мають засвоїти. 

Констатуємо, що наповнюваність змістової частини освітньої програми 

професійної підготовки магістрів з УНЗ уможливлює формування в 

магістрантів комплексних знань, умінь та необхідних компетентностей, а 



66 

також підвищення показників результативності професійної діяльності, що в 

цілому спрямовано на забезпечення якості освіти.  

Незаперечним є той факт, що дієвим інструментом забезпечення якості 

вищої освіти України визначено відповідність системи внутрішнього та 

зовнішнього забезпечення якості стандартам і рекомендаціям Європейського 

простору вищої освіти. З’ясовано, що забезпечення якості підготовки 

магістрів з УНЗ можливе за таких умов, як моніторинг якості освітніх послуг 

та оновлення програм; наявність людських, матеріальних і технічних 

ресурсів; отримання випускниками компетентностей, які визначено в 

освітній програмі відповідно до стандартів вищої освіти; створення 

освітнього середовища орієнтованого на студента. 

На наш погляд, традиційний підхід у підготовці магістрів з управління 

навчальним закладом лімітує повною мірою можливість забезпечення якості 

вищої освіти, не сприяє підвищенню її результативності. Саме тому сучасний 

стан і модернізація вищої освіти стимулює освітян удосконалювати наявні та 

добирати інноваційні методи навчання магістрів, відшуковувати 

результативну систему підготовки фахівців. 

 

1.3. Специфіка підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом в умовах ринкової економіки 

 

Сучасні зміни вищої освіти, її модернізація та реформування 

націлюють освітян на «сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 

підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов 

для освіти протягом життя» [342]. Основні ідеї щодо специфіки підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом в умовах ринкової економіки 

уперше було висвітлено в авторській статті «Умови ринкової економіки у 

підготовці магістрів з управління навчальним закладом» [141].  

У пропонованому дослідженні було акцентовано увагу на тому, що на 

сьогодні в Україні визначним напрямом змін у професійній підготовці 
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майбутніх конкурентоспроможних фахівців є тісна взаємодія вищої освіти та 

ринку праці в умовах трансформації ринкової економіки. У статті висловлено 

думку про те, що до якості, змісту й форм підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом ринок висуває свої особливі вимоги. Це також 

обумовлює і якість самих ринкових відносин, і підготовку фахівців. 

Недостатньо освічена людина сьогодні може стати незатребуваною у системі 

ринкових відносин. Сучасний управлінець, від якого очікують творчу, якісну, 

ініціативну роботу, стає потужним чинником підвищення якості послуг, 

інтенсифікації виробництва і одержання прибутку. У результаті, змінюється 

ставлення як суспільства, так і особистості до процесу освіти. Переконані, що 

заклади вищої освіти мають оперативно перелаштовуватися та гнучко 

взаємодіяти з економічною сферою, оскільки сьогодні цього вимагає 

динаміка ринкового середовища й соціального оточення. Саме тому 

актуальним завданням закладів вищої освіти стає трансформація механізму 

підготовки фахівців. Виникає необхідність підготувати таких фахівців, які 

будуть спроможні розвиватися й ефективно працювати в сучасних 

динамічних умовах ринкової економіки [141, с. 128].  

Проведений аналіз останніх досліджень щодо проблеми управління 

вищою освітою в умовах ринкової економіки показав значний інтерес 

науковців до означеної проблеми. Так, О. Бабічева надала пропозицію 

«застосування маркетингового управління в діяльності суб’єктів системи 

вищої освіти, а саме: формування комплексу маркетингу ЗВО – маркетинг-

міксу послуг» [16]. Н. Батечко запропонувала спосіб, що уможливить ЗВО 

витримати жорстку конкуренцію на ринку послуг у галузі вищої освіти – це 

«розроблення та запровадження систем менеджменту якості, що ґрунтуються 

на принципах TQM (загальної якості управління)» [24]. Д. Загірняк здійснив 

аналітичне дослідження ринку освітніх послуг, що надають заклади вищої 

освіти Полтавської області, в якому відстежено «залежність реалізації 

освітнього потенціалу закладами вищої освіти від ступеня конкурентної 

боротьби в сфері освітніх послуг у різних галузях знань» [146]. С. Кучеренко 
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дослідила сучасний стан ринку вищої освіти України й визначила проблеми 

та тенденції його розвитку на сучасному етапі [209]. Н. Мосьпан розкрила 

«механізм регулювання взаємодії вищої освіти та ринку праці» [269]. Нову 

парадигму управління ЗВО з позиції суб’єкта ринку обґрунтувала 

О. Моргулець [264].  

Зупинимося на більш детальному розкритті наукових позицій авторів, 

ідеї яких було розглянуто у статті [141, с. 128]. Так, О. Моргулець зазначає, 

що «при прискоренні змін середовища функціонування й виживання закладів 

вищої освіти на ринку освітніх послуг вимагає знаходження все нових 

ресурсів для успішної конкуренції» [264]. Дослідник стверджує, що 

управляти закладам вищої освіти необхідно як суб’єктом ринкових відносин, 

що дозволить забезпечити ринок праці відповідними кадрами. Це потрібно 

для забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти на ринку 

освітніх послуг, а також для виживання в ситуації економіко-політичної 

кризи в країні, що, у свою чергу, сприятиме автономізації та самостійності 

щодо функціонування та розвитку. Така система стає адаптивною, 

самоосвітньою, ефективно взаємодіє з зовнішнім середовищем. Проте, 

більшість ЗВО ще не адаптувалися до необхідності самостійного ведення 

фінансово-господарської діяльності, до швидкої зміни сценаріїв глобального 

розвитку [264]. 

Нами встановлено, що у сегменті магістратури рівень конкуренції 

послуг закладів вищої освіти досліджував Д. Загірняк [146, с. 107]. Автором 

акцентовано увагу на наявності конкурентної боротьби в різних галузях 

знань як результат ринкових реформ та відносин. Дослідник узгоджує 

освітній потенціал (ліцензійний обсяг) ЗВО з вимогами реального попиту на 

освітню послугу. Різниця потенціалів зумовлює перемогу одних і поразку 

інших ЗВО. Однак, як вважає вчений, зайвої конкуренції можна уникнути за 

умови поділу сегментів на «зони впливу» ЗВО, але наголосимо, що при 

цьому завжди є небезпека появи «іміджевих» цін [141, с. 128]. 
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Проблема управління й розвитку ЗВО в умовах ринкових відносин 

зацікавила і низку зарубіжних учених, як-от: Л. Білонь (Польща) [461], яка 

стверджує, що відомі та високорозвинені університети в управлінській 

діяльності використовують елементи маркетингу. Дослідник пропонує 

створення тривимірної маркетингової стратегії (маркетингові інструменти) 

для ЗВО, ефективність яких буде залежати від правильної ідентифікації 

ринку освіти, а також від обізнаності громадськості щодо переконання, що 

завдяки набутим ґрунтовним знанням випускник здатен ініціювати багато 

соціальних змін [141, с. 128].  

Маркетингові перспективи системи вищої освіти, що застосовуються з 

метою вивчення змін з акцентом на з’ясування нових можливостей, 

досліджено Марком Д. Анклз (Австралія) [522]. Учений переконує, що 

завдяки переходу на відносини партнерства зі студентами, з’являються нові 

джерела вартості, пов’язані з цінністю в процесі розвитку, вартістю в 

доставці та в споживанні. У наукових розвідках М. Мунро (Велика 

Британія) [501] так само порушено питання маркетизації вищої освіти 

Великої Британії та зауважено, що ринкова конкуренція стимулює ЗВО бути 

ефективнішими, інноваційнішими та підприємливішими, підвищує якість 

дослідницької роботи та забезпечення освіти, продукує різноманітність 

освітніх послуг (а відтак, студенти мають більший вибір), стимулює 

регулювання результатів вищої освіти та соціально-економічних 

потреб [141, с. 129]. 

Таким чином, у результаті аналізу сучасних публікацій із 

досліджуваного питання доходимо висновку, що сьогодні заклад освіти 

необхідно визнати суб’єктом ринкових відносин, який вимагає адаптованого 

до умов ринкової економіки кваліфікованого управління. На особливу увагу 

заслуговує вивчення впливу ринкової економіки на зміст підготовки 

управлінців закладом освіти (магістерський рівень), які саме й мають 

працювати в умовах сучасних ринкових перетворень, управляти закладом 

освіти умови грамотного використання маркетингових стратегій, 
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витримувати конкурентну боротьбу серед інших закладів освіти, надавати 

якісні освітні послуги тощо [141, с. 129].  

З метою виявлення готовності сучасного закладу вищої освіти, що 

здійснює підготовку менеджерів в умовах магістерської освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним закладом» за спеціальністю 073 

«Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування до 

професійної діяльності в ринкових умовах, потрібно дослідити провідні 

положення економічних механізмів, ринкових умов, які впливають на вищу 

освіту, проаналізувати якість освітніх послуг, що надаються студентам, та 

підготовку кваліфікованих фахівців, відстежити ознаки ринкової економіки, 

дії ринкового механізму в сфері вищої освіти та встановити їх взаємозв’язок 

із системою підготовки магістрів з УНЗ. Результати проведеного 

дослідження також висвітлені в авторській статті «Умови ринкової економіки 

у підготовці магістрів з управління навчальним закладом» [141]. 

Представимо деякі з них: 

Проведений аналіз наукової літератури економічного спрямування дає 

підстави для твердження, що поняття «ринок» пропонується потрактовувати 

як «певний тип господарських зв’язків між суб’єктами економічної системи» 

[323]. Виокремлюють два типи господарських зв’язків, як-от: натурально-

речові – безоплатні відповідно до обсягу та структури потреб, і товарні, які 

відбуваються через ринок. При чому ринкові зв’язки здійснюються лише за 

умови вільної купівлі-продажу товарів і послуг. До того ж, в основу 

функціонування ринку покладено товарні відносини, які відображають як 

прямі (виробництво-ринок-споживач), так і зворотні господарські зв’язки. 

Вважається, що механізм зворотних зв’язків є обов’язковою умовою 

стійкості й ефективності економічної системи (характеризують обсяг і 

структуру виробництва) [141, с. 129].  

М. Площик визначає такі ознаки сучасного ринку: 

1) розвиток ринку покупців, який означає, що збільшення власного 

доходу можливо лише за умови надання високоякісної продукції на ринку за 
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доступними цінами. Отже, ринок змушує підприємців шукати джерело своїх 

доходів насамперед у сфері виробництва, а не у сфері купівлі-продажу. У 

такому разі заклади вищої освіти повинні підвищувати якість освітніх послуг 

шляхом виходу на ринок освітніх послуг із продукцією високої якості, але за 

таку саму ціну, як інші; 

2) конкурентний характер ринку – кожний суб’єкт є конкурентом до 

всіх інших суб’єктів. Як підкреслює М. Площик, можливість ринкової 

конкуренції між учасниками ділових відносин закладена в їх економічній 

незалежності, основою якої є перевага управляти об’єктами ринкових 

відносин. На ринку продавців спостерігаємо ринок, характерний для 

вітчизняної сучасної дефіцитної економіки, де за увагу продавців 

конкурентну боротьбу ведуть між собою покупці. Конкуренція охоплює 

також відносини між підприємцями й споживачами. Це конкуренція ціни та 

якості продукції. Успіх конкретної сторони залежить від рівня розвитку 

економіки в цілому, а також від ступеня розвитку ринкових відносин 

[323, c. 73]. Так, заклади освіти, вступаючи в конкурентну боротьбу за 

абітурієнта, мають можливість зробити пропозицію щодо спеціальності, яка 

не пропонується іншими закладами освіти. Або взяти до уваги загальний 

рейтинг між закладами освіти, приміром, абітурієнт подаватиме документи в 

той заклад, який посідає вищі рейтингові позиції, є більш відомим; 

3) стабілізація відносин між суб’єктами ринку на основі інтеграції. 

Сьогоденний ринок пов’язаний з процесом суперництва підприємців та 

інших незалежних суб’єктів економіки (приміром, покупців), кожному з яких 

має бути забезпечений його суверенітет і збереження конкурентного 

потенціалу. Таке можливо тільки за наявності протидії монополізації 

економіки й широкої інтеграції суб’єктів-конкурентів ринкових відносин. 

Можна стверджувати, що ринок розвивається й функціонує ефективно при 

збереженні взаємного суперництва суб’єктів ділових відносин та при 

збереженні взаємної зацікавленості у протидії монополізації. У закладах 

вищої освіти це може проявлятися у відкритті факультетів, спеціальностей, 
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що конкурують. Приміром, підготовку магістрів за спеціальністю 073 

«Менеджмент» здійснюють не тільки економічні, але й ЗВО педагогічного, 

юридичного, технічного спрямування тощо. 

Важливо підкреслити, що, по-перше, ринок розуміється як місце, де 

здійснюється процес купівлі-продажу результатів людської діяльності, для 

прикладу, інтелектуальної діяльності (інформація). По-друге, ринок 

визначається як сукупність економічних відносин між людьми у сфері 

обміну, посередництвом яких відбувається реалізація результатів діяльності, 

по-третє, ринок констатується як місце, де здійснюється остаточне визнання 

суспільством праці, утіленої в результати. Ринок показує виробникам, що 

виробляти та в якій кількості. У сфері освіти це можна побачити на прикладі 

кількості випускників ЗВО, які працевлаштувалися за спеціальністю. 

Зокрема, якщо більшість випускників після закінчення навчання 

працевлаштовується за спеціальністю, то це показує 

конкурентоспроможність закладу, якість підготовки фахівців у цьому закладі 

та вміння враховувати реальні перспективи працевлаштування своїх 

випускників, попит на робочу силу з цієї професії тощо. Якщо випускник не 

влаштовується за спеціальністю, то це підтверджує незатребуваність професії 

на ринку праці або неспроможність (неготовність) випускника працювати за 

набутою спеціальністю. Отже, так демонструється кількість затребуваних 

фахівців на ринку праці та затребуваність спеціальності, регулюється 

виробництво й постачання освітніх послуг. Таким чином, стає зрозумілим 

ринковий механізм, що є взаємодією попиту, пропонування, ціни й 

конкуренції [141, с. 130]. 

Звернімо увагу на визначення С. Корецької, що зміст ринкового 

механізму в чистому вигляді містить три важливі компоненти: 1) вільне 

виробництво (нерегульоване пропонування); 2) вільну купівлю 

(нерегульований попит); 3) вільну (нерегульовану) ціну, яка врівноважує 

попит і пропонування. Якщо немає хоча б одного з цих елементів, то немає і 

не може бути повного ринку, не діють сили самонастроювання, 
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саморегулювання. Замість ринкового механізму починають діяти неринкові 

механізми регулювання попиту й пропонування, а відповідно виробництва й 

споживання. Ринок, за визначенням автора, це «добровільна економічна 

угода, купівля-продаж (або контракт-замовлення). Регулювання ж означає 

нав’язування своєї волі якимось одним суб’єктом іншому. У результаті 

економічні зв’язки поступаються місцем неекономічним. Таке можливо в 

адміністративно-командній системі, але зовсім не припустимо в науковій 

економіці; інакше це вже не ринок, бо він не здатний виконувати 

свої функції» [187]. 

Ми переконані, що перевагами ринку є гнучкість та висока 

адаптивність (тобто пристосованість) до умов, що змінюються; ефективний 

розподіл ресурсів; свобода вибору та дій виробників і споживачів; 

максимальне використання досягнень НТР; спроможність до задоволення 

різноманітних потреб, підвищення якості товарів і послуг [141, с. 131]. 

В означеному дослідженні звернено увагу на якісно нову ланку в 

функціонуванні ринкової економіки – це виникнення й розвиток маркетингу. 

Нами з’ясовано, що маркетинг активізується, коли попит перенасичується 

надмірним пропонуванням. Він показує, як узгодити попит і пропонування, а 

також регламентує діяльність організації щодо захоплення й утримання свого 

місця на ринку. Маркетинг з’явився в США на початку XX ст. на ґрунті 

вивчення й узагальнення практики нецінової конкуренції. Запорукою 

досягнення мети бізнесменом є визначення потреб імовірних покупців та 

задоволення їх ефективнішими способами порівняно з конкурентами. 

Сучасний маркетинг – це така науково обґрунтована організація роботи 

підприємства чи організації, за якої всі господарські рішення приймаються на 

основі спеціального вивчення вимог ринку, прогнозу й управління 

ними [141, с. 131]. 

Більшість закладів вищої освіти України активно використовують 

маркетингові інструменти. Допускаємо, що закладам освіти це необхідно для 

збереження своїх ринкових позицій та розвитку. Наприклад, 
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Н. Мосьпан [269, с. 151] пропонує впровадити у ЗВО маркетингові служби, 

що вивчають потреби ринку праці як невід’ємної складової закладу освіти. 

Маркетингова служба ЗВО складається з таких відділів: збору інформації та 

маркетингових досліджень; працевлаштування випускників; маркетингових 

комунікацій; планування підготовки за новими спеціальностями [141, с. 131]. 

Згідно з дослідженням О. Бабічевої, виокремлено такі маркетингові 

складові/маркетинг-мікс для закладу вищої освіти:  

- «освітня послуга» (продукт): реалізація товарної політики ґрунтується 

на наданні послуг високої якості, затребуваних сучасним ринком. Наприклад, 

більшість ЗВО шукають додаткові освітні можливості, розширюють реєстр 

спеціальностей, форм навчання, збільшують додаткові послуги, 

удосконалюють соціальну інфраструктуру, їдальні, гуртожитки тощо; 

- «ціна» (процес ціноутворення): основним чинником на етапі 

ухвалення рішення споживачем щодо доцільності або недоцільності 

отримання послуги в сучасних ринкових умовах є ціна. ЗВО мають 

запропонувати вигідну ціну послуги на навчання з урахуванням цінової 

політики закладів-конкурентів, її собівартості, положення на ринку, місця та 

часу реалізації, тощо; 

- «просування»: освітніми організаціями використовуються 

інформування, переконання чи нагадування споживачам про заклад освіти та 

його освітні послуги, їх переваги та вигоди у будь-якій формі повідомлень, 

що продукують у свідомості споживачів позиціювання закладу освіти: 

реклама, прямий маркетинг, зв’язки з громадськістю, особисті продажі, 

профорієнтація, тощо; 

- «місце» (місце надання послуги) стає вирішальним, оскільки 

розглядається з позиції досяжності та зручності послуги для споживачів. 

Логічне розташування своїх філій і забезпечення їх усім необхідним для 

більш якісного надання послуг. Так, сучасне внутрішнє середовище освітньої 

установи забезпечує комфортність та успішність навчання, реалізацію 

продуктивних освітніх технологій; 
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- «люди» (корпоративна культура) за концепцією «маркетингу 

відносин»: формування організаційної (корпоративної) культури, що 

зорієнтована на споживача, а також високий рівень підготовки 

професорсько-викладацького складу [16, c. 9]. Підкреслимо, що невід’ємною 

складовою маркетингу освіти є інвестиції в розвиток співробітників 

(навчання, відрядження, участь у міжнародних проєктах, мотивація). 

Відомість і репутація закладу створюється саме за умови ефективного 

маркетингу особистостей [141, с. 132]. 

Отже, ураховуючи зазначене вище, підкреслюємо необхідність 

упровадження ринкових методів та інструментарію в діяльність закладів 

вищої освіти. Оновлення системи управління ЗВО має забезпечити його 

адаптацію до нових економічних умов, визначення стратегічного 

позиціонування закладу в конкурентній боротьбі. Проведений аналіз ознак 

ринкової системи дозволяє відстежити їх взаємозв’язок із системою 

підготовки магістрів УНЗ (табл. 1.1), ураховуючи, що умови – це і є 

середовище. Адаптивним середовищем буде пристосування до ринкових 

умов [141, с. 132]. 

Таблиця 1.1 

Взаємозв’язок ознак ринкової системи й системи підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом  

№ 
Ознаки ринкової 

системи 
 

 
Ознаки системи підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом, затребуваних ринковою економікою 
1 2 3 
1 Нестабільність  Система підготовки магістрів постійно знаходиться в режимі 

пошуку та оновлення, намагається вчасно реагувати на зміни й 
запити суспільства, постійно набуває якісно інших 
властивостей у вигляді нових магістерських програм та 
наповнення їх оновленим змістом, зміни навчальних планів, що 
враховують сучасні потреби ринку праці.  

2 Необмежена 

кількість 

учасників 

ринкових 

відносин, вільний 

вхід та вихід на 

ринок 

Держава контролює кількість магістрантів, що бажають 

здобути ступінь магістра-управлінця, здійснюючи це через ЗНО 

з іноземної мови (з 2019 року) та фахового випробовування. 

Складання іспитів дає можливість відібрати кращих студентів 

для навчання, проте зменшує можливість вступу людей, які 

дійсно потребують здобуття другого рівня освіти, але 

недосконало володіють іноземною мовою. На нашу думку, це 

обмежує право громадян на здобуття професійної освіти та 

вільний розвиток особистості.  
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 

3 Реальна свобода 

форм власності 

(колективна 

власність) 

Поява закладів вищої освіти приватної та колективної форм 

власності. 

4 Вільна 

конкуренція  

Багато ЗВО пропонують навчання за спеціальністю 073 

«Менеджмент», але кожен заклад освіти самостійно визначає, у 

якому сегменті він працює, які методи й засоби донесення 

освітньої послуги до абітурієнта він обирає.  

Наприклад, викладання таких дисциплін, що не представлено в 

інших закладах, або штат відомих прогресивних викладачів, 

або віртуальна/наближена до реальної база практики, що 

дозволить магістрантам набути цінних практичних навичок 

тощо. 

5 Доступність 

інформації про 

ринок для 

кожного учасника 

(суб’єкта) 

Розроблення навчально-методичного й інформаційного 

забезпечення професійної підготовки магістрів у контексті 

майбутньої професії. Управління безпосередньо пов’язане з 

інформацією, інформаційними процесами, тому зовнішнє та 

внутрішнє інформаційне поле має бути повним, достовірним, 

об’єктивним.  

Наприклад, до зовнішньої інформації належить розроблення 

нормативно-правових, організаційних та управлінських основ 

для використання в практичній діяльності інноваційних 

методик і технологій, що підвищують якість освітнього 

процесу, забезпечують інтеграцію науково-методичної роботи 

в управлінському полі. До внутрішньої інформації належать 

відомості про стан та результати навчальної діяльності 

магістрантів: здатність магістранта до розв’язання різного рівня 

складності професійно-соціальних завдань; рівень 

сформованості дослідницьких умінь та розвиток навичок, їх 

застосування в розробленні різноманітних проєктів, освоєнні та 

створенні інновацій у сфері власної професії; рівень 

сформованості комунікативних і організаторських умінь, що 

проявляються в здібності працювати в колективі, групі, 

приймати відповідальні рішення, управляти людськими 

ресурсами в період проходження практики; здатність до 

безперервної самоосвіти, професіоналізму й особистісного 

саморозвитку [39]. 

6 Самостійне 

встановлення ціни 

на послуги  

Цінова політика закладу освіти має бути спрямована на 

беззбиткову роботу закладу й у той же час задовольняти 

можливість покупців купувати освітні послуги за прийнятними 

для них цінами. Згідно з ринковими умовами, необхідно 

враховувати вартість матеріалів, плату за роботу та прибуток. 

У той же час заклад освіти може знизити ціну на навчання за 

рахунок більшої кількості прийнятих на навчання студентів, 

але не має права, адже обмежений певною кількістю 

ліцензійних місць за цією спеціальністю та має фіксовану 

стартову межу, нижче якої заклади не можуть установлювати 

ціни за навчання. 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 

7 Просування  Реклама, профорієнтаційні заходи, рейтинги, конкурси, 

виставки, відкриття платних тренінгів, курсів, будь-які інші 

заходи, що привертають увагу майбутніх абітурієнтів. 

8 Надання послуги Освітньою послугою вважається особливий інтелектуальний 

товар, що надається магістранту впродовж освіти й задовольняє 

його потребу в набутті управлінських компетентностей. 

Високий рівень освітньої послуги є основою 

конкурентоспроможності магістрів на ринку праці. Так, заклад 

вищої освіти виходить на ринок праці з результатами своєї 

освітньої діяльності – товаром, який набирає форму послуг, 

програм, курсів тощо, опосередкованими в компетентностях 

випускників, підтвердженими дипломом або сертифікатом і 

конкурентоспроможністю на ринку праці. 

9 Корпоративна 

культура 

Здійснення освітньої діяльності на основі прийнятої системи 

лідерства, орієнтація на індивідуальну траєкторію розвитку 

магістранта, на пошуки нових можливостей, формування 

здатності не боятися ризику, поточно змінювати правила, 

генерувати ідеї, заради яких люди готові працювати. 

10 Неможливість 

кожного із 

суб’єктів 

ринкових 

відносин 

безпосередньо 

впливати на 

рішення, які 

приймаються 

іншими 

суб’єктами  

Не може заклад освіти за допомогою простої агітації щодо 

вступу на навчання залучити велику кількість абітурієнтів, для 

цього краще зробити оплату за навчання нижче, ніж в інших 

ЗВО, і розвивати імідж закладу шляхом підвищення якості 

надання освітніх послуг. Не можна просто закликати науково-

педагогічних працівників розміщати свої наукові праці в 

світових наукометричних інформаційних базах, краще це 

зробити умовою для здобуття вченого звання. Не можна 

працівників фірми просто агітувати підвищувати кваліфікацію. 

Краще оновити обладнання, подальша робота на якому 

потребує додаткових знань. Активізація роботи студентів у 

формі дистанційної освіти (ДО) може бути здійснена за 

рахунок виставлення заліку за результатами виконання всіх 

завдань ДО тощо. 

 

Таким чином, ринкова економіка суттєво впливає на сучасну освіту й 

посилює прагнення осмислити та змінити процес підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом, адаптувати його до нових вимог 

суспільства, потреб вступників, вимог ринку праці. Успішність майбутнього 

керівника в сучасному суспільстві багато в чому залежить від сформованих 

підприємницьких компетентностей магістрів з УНЗ, готовності майбутнього 

лідера до маркетингового управління, права самостійного визначення 
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напрямів свого розвитку, цілей та методів їх досягнення. Таке можна 

сформувати лише в сучасних умовах ринкових перетворень.  

Отже, реальна потреба в сучасному управлінці зумовлює підвищення 

інтересу до проблеми підготовки таких фахівців. 

 

1.3.1. Аналіз стану практичної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом 

 

Управління в ринкових умовах вимагає тісної взаємодії закладу освіти 

з економічною сферою і сучасний освітній лідер має бути підготовлений до 

такої діяльності. Ринок висуває свої характерні вимоги і до організації 

підготовки майбутніх управлінців. Саме тому виникає інтерес до сучасного 

стану підготовки магістрів з УНЗ для визначення траєкторії подальших змін.  

У ході дослідження було здійснено аналіз стану практичної підготовки 

магістрів з УНЗ, який висвітлено у авторській статті «Аналіз стану 

практичної підготовки магістрів з управління навчальним закладом в 

сучасних ринкових умовах» [129]. Наведемо результати проведеного аналізу. 

Стан підготовки магістрів з УНЗ досліджували Л. Міськевич [260], у 

праці якого розглянуто аспекти організації освітнього процесу закладів вищої 

освіти, що здійснюють підготовку майбутніх керівників навчальних закладів; 

Н. Меркулова [250], Н. Сас [375] приділили увагу підготовці майбутніх 

керівників закладів освіти до інноваційного управління. Н. Сас зазначає, що 

ключем до конкурентоспроможності економіки й країни в цілому або 

установи чи організації визнається безперервний інноваційний розвиток. 

Дослідниця наголошує, що «основним завданням професійної освіти 

менеджерів стає навчання методології та інструментів інноваційної 

діяльності, зокрема й колективної, а ключовим елементом професійної освіти 

стає формування та розвиток інноваційного мислення» [375, с. 18]. 

Ю. Тимцуник [408] досліджено проблему підготовки магістрів з УНЗ до 

маркетингової діяльності та проаналізовано зміст навчальних програм ЗВО 
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України. Авторкою наголошено на відсутності цілеспрямованої підготовки 

магістрів з УНЗ до маркетингової діяльності, без якої «процес управління в 

сучасних соціально-економічних умовах функціонування ринку освіти не 

може бути ефективним» [408, с. 235].  

Узагальнюючи результати аналізу наукових праць, зауважимо, що 

особливу увагу вітчизняних дослідників зосереджено на тенденції 

стимулювання ЗВО ставати більше результативними, інноваційними та 

підприємливими, й на цій основі здійснювати підготовку фахівців. 

Подібну позицію можна спостерігати і серед зарубіжних досліджень, де 

піднімаються питання необхідності підготовки інноваційних керівників, які 

мають володіти компетентностями трансформаційного та харизматичного 

лідера, здатного до індивідуальної роботи з підлеглими, їхньої мотивації, 

інтелектуального стимулювання та спонукання на досягнення 

екстраординарних цілей для подальшого впровадження інновацій в освітній 

процес (Д. Аджей (Adjei, D.)) [457].  

Підготовкою шкільних лідерів до мінливого світу, вивченням програм 

підготовки зі шкільного лідерства займалася група дослідників Л. Дарлінг-

Хаммонд (L. Darling-Hammond), М. ЛаПуант (M.LaPointe), Д. Мейєрсон 

(D. Meyerson) та М. Орр (M. Orr), які наголошували на необхідності ретельно 

підходити до виявлення перспективних кандидатів на керівні посади на 

відміну від традиційного набору, приділяти більше уваги педагогічному 

лідерству, краще інтегрувати теорію та практику, забезпечувати кращу 

підготовку майбутніх керівників до ефективної роботи зі шкільною 

спільнотою, проводити стажування з можливістю практичного 

керівництва [473]. У дослідженні авторами було проаналізовано вісім 

зразкових програм, які показували високі результати у підготовці майбутніх 

управлінців середнім закладом освіти. Наприклад, у державному університеті 

Дельти (Delta State University) було переглянуто організацію освітнього 

процесу підготовки управлінців з метою включення очного стажування 

(повний робочий день) і фінансовою підтримкою вчителів, які планують 
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працювати директорами в основному у сільських районах. Програма 

підготовки керівників Університету Коннектикуту змінює традиційну 

університетську програму на інноваційну, що все більше інтегрує курсову 

роботу випускників та накопичений досвід на місцях, готує директорів, які 

можуть використовувати відомості та практичні матеріали з аудиторних 

занять для організації змін. В основі магістерської програми підготовки 

майбутніх керівників закладу освіти в університеті Сан Дієго закладено 

організація навчання, що підкріплено активним стажуванням, коучингом та 

взаємодією в  мережі «Інтернет».  

У представлених зарубіжних магістерських програмах з підготовки 

освітніх лідерів можна простежити основні елементи: комплексна та 

послідовна освітня програма, що узгоджена з державними та професійними 

стандартами; філософія освітньої програми, що спрямована на лідерство у 

навчанні та удосконалення закладу освіти; активна, орієнтована на студента 

підготовка, що об’єднує теорію та практику, стимулює рефлексію; освітній 

процес, що містить проблемне навчання, практичні дослідження, ведення 

щоденників і портфоліо з використанням зворотного зв’язку з викладачем; 

професійні викладачі та спеціалісти-практики, які мають досвід 

адміністративної роботи у закладі освіти; наявність соціальної та професійної 

підтримки у вигляді наставництва та консультування керівників-експертів; 

професійний відбір професорко-викладацького складу, що має лідерський 

потенціал; добре розроблене та контрольоване адміністративне стажування, 

що дозволяє магістрантам протягом тривалого часу виконувати обов’язки 

адміністрації під керівництвом досвідчених наставників [473, с. 6]. 

Дослідники Американського інституту підприємництва (Вашингтон, 

округ Колумбія США) Ф. Гесс (F. Hess) та Є. Келлі (A. Kelly) [483] 

досліджували зміст програм з підготовки освітніх лідерів, та порушували 

питання щодо опанування майбутніми керівниками необхідними 

компетентностями, від яких залежатиме ефективне сучасне керівництво 

закладом освіти: управління, що зорієнтовано на результат (починаючи з 
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продуманої мети, моніторингу прогресу, розподілу та перерозподілу 

ресурсів, а також управління шкільними програмами), управління 

персоналом, «технічні знання» в області освітнього законодавства, фінансів, 

стану приміщень, зовнішнього лідерства (вирішення зовнішніх питань, 

налагодження зовнішніх зв’язків), управління освітнім процесом, 

управлінська та освітня культура. При аналізі програм підготовки майбутніх 

керівників, авторами було відстежено, що навчання за цими напрямами 

відбувалося за так званими тематичними тижнями курсів. Проте перелічені 

напрями не мали рівномірний розподіл часу, наприклад, дисциплінам, що 

присвячені вивченню технологій як інструментів поліпшення управління 

закладом освіти,  було визначено лише 6-7% загального начального часу, 

15% часу було надано управлінню персоналом з невеликою кількістю часу, 

що присвячено навчанню нових директорів методам найму, оцінки, 

винагороди або звільнення співробітників. Найбільше навчального часу – 30-

45% було приділено «технічним знанням», що містили право на освіту та 

фінанси закладу освіти, адміністративні знання, забезпечення безпеки у 

закладі освіти, управління приміщеннями, ресурсами, координацію 

проведення нарад і надання послуг в області продовольства й транспорту 

тощо. Варто погодитись з дослідниками у тому, що відсутність належної 

уваги до важливих напрямів сучасного управління можуть підготувати 

майбутніх директорів до традиційного мікроменеджменту, проте вони не 

будуть готові до виконання нових обов’язків у сучасних ринкових умовах.  

Представники Честерського університету у Великій Британії Р. Холл та 

К. Роуленд (R. Hall, C. Rowland) [481] також піднімали дискусію щодо оцінки 

відповідності нинішньої підготовки управлінців потребам організацій в 

динамічних і високоефективних лідерах. Виходячи з теорій нестабільності, 

невизначеності та мінливості, автори простежили їх вплив на формування 

необхідних компетентностей майбутніх управлінців, та з’ясували, в якій мірі 

це підкріплюється нинішніми програмами підготовки в галузі освітнього 

управління. Автори доходять висновку, що існує невідповідність між 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Caroline%20Ann%20Rowland
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результатами роботи підготовки освітніх лідерів і очікуваннями організацій, 

навчальні плани не відображають характеристики, що, як очікують 

організації, повинні мати лідери, й орієнтовані на контент, а не на процеси. 

Таким чином, аналіз зарубіжних досліджень щодо стану підготовки 

майбутніх освітніх менеджерів свідчить про необхідність значного 

реформування існуючих традиційних програм, зміст яких дозволить 

майбутнім освітнім менеджерам вирішувати управлінські проблеми 

сьогодення, швидко реагувати на зміни в суспільстві та грамотно ухвалювати 

рішення в нестандартних ситуаціях.  

Для відстеження відповідності закладу освіти до здійснення якісної 

освітньої підготовки магістрів-управлінців у ринкових умовах та ґрунтовного 

осмислення сучасного стану професійної підготовки магістрів з УНЗ 

проаналізуємо основні ознаки ринкової економіки:  

- «нестабільність ситуацій на ринках праці та освітніх послуг» 

будемо розуміти як зміни й запити суспільства, оновлення магістерських 

програм, що враховують сучасні потреби ринку праці;  

- «реальна свобода» – різноманітність форм власності закладів освіти 

(державна, комунальна, приватна), свобода вибору програм, навчальних 

планів, форм навчання тощо;  

- «доступність інформації про ринок для кожного учасника» – 

розроблення навчально-методичного й інформаційного забезпечення 

професійної підготовки магістрів з УНЗ, повнота, об’єктивність та 

достовірність інформаційного поля (зовнішнього та внутрішнього);  

- «просування» – профорієнтаційні заходи, виставки, реклама, 

рейтинги, конкурси, відкриття платних тренінгів, курсів, будь-які інші 

заходи, що привертають увагу абітурієнтів. 

Прослідкуємо аналіз впливу визначених ознак ринкової економіки на 

практичну систему підготовки магістрів з УНЗ. 

«Нестабільність ситуацій на ринках праці та освітніх послуг». 

У результаті постійних змін сучасного ринку праці до змісту й процесу 
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підготовки магістрів з УНЗ висуваються нові вимоги до управлінців. «На часі 

трансформаційний лідер, здатний спокійно управлятися з невизначеністю та 

невпевненістю, бути відкритим до нових ідей, думок, професійно й соціально 

мобільний, здатний до самоменеджменту, самовдосконалення. Тому 

державна освітня політика спрямувала освітній процес на досягнення 

інтегральних результатів у навчанні, якими є загальні й спеціальні 

компетентності магістрів, що втілюються в освітніх магістерських 

програмах» [129, с. 229].  

У дослідженні було проаналізовано освітні програми підготовки 

магістрів у закладах освіти та з’ясовано їхню відповідність запитам ринку.  

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» (Ст. 9
1
), освітня програма 

має містити такі складові: «перелік освітніх компонентів; їх логічну 

послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані програмні результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти» [340].  

Для аналізу використано освітні програми «Управління навчальним 

закладом» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування», що представлені на сайтах таких закладів освіти: 

Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ) (далі 

БДПУ) [285];  Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне) (далі 

РДГУ) [299];  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка (Дрогобич) (далі ДДПУ) [289]; Українська інженерно-педагогічна 

академія (Харків) (далі УІПА) [301]; Університет менеджменту освіти (Київ) 

(далі УМО) [292]; Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький, Кіровоградська 

область) (далі ЦДПУ) [296]. 

До циклу загальної підготовки у зазначених вище ЗВО до обов’язкових 

дисциплін входять: «Методологія та організація наукових досліджень в 

освіті», «Менеджмент» (стратегічний, організаційний, інноваційний, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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проєктний, фінансовий, міжнародний, антикризовий, кадровий). 

Спостерігаємо різні підходи до включення в обов’язковий компонент таких 

предметів, як: «Психологія управління», «Договірне право», «Публічне 

адміністрування», «Управління освітніми проєктами», «Керівник закладу 

освіти» (може виноситися до вибіркову компоненту), «Інформаційні системи 

й технології в управлінні організацією». У деяких програмах ці навчальні 

дисципліни входять в обов’язковий цикл, в інших – у вибірковий. 

Підхід до комплектації вибіркових дисциплін також різний. До 

вибіркових компонент програми підготовки магістрів з УНЗ належать такі 

дисципліни: «Іноземна мова», «Педагогіка та освітні технології», 

«Контроль в управлінській діяльності», «Лідерство та управління 

конфліктами» або «Психологія ведення переговорів», «Моніторинг якості 

освіти», «Основи інтелектуальної власності», «Комунікації в 

професійній діяльності». 

З метою встановлення відсотка задоволеності магістрантів 

запропонованим змістом освітніх програм було проведено опитування 

здобувачів освіти у вище визначених закладах. Так, нами було встановлено, 

що «лише 53% магістрантів повністю задоволені змістом освітніх програм, 

43% опитуваних задоволені частково й 4% взагалі не задоволені змістом 

програми підготовки. Проте майже 65% реципієнтів зазначили, що 

здобувають достатньо фундаментальну підготовку в магістратурі. Інші 35% 

опитуваних задоволені підготовкою частково» [129, с. 229]. Під час 

проведення дослідження було висунуто припущення, що визначиться деяка 

частка магістрантів, не задоволених змістом програми підготовки, тому 

було запропоновано опитуваним дати відповідь на питання «Які 

дисципліни Ви б додали до навчального плану для підвищення рівня 

підготовки магістрів з УНЗ?». У своїх пропозиціях магістрантами було 

зроблено запит на предмети, що їм знадобляться в майбутній професії. Так, 

наприклад, в Українській інженерно-педагогічній академії, 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
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Володимира Винниченка та Бердянському державному педагогічному 

університеті більшість опитуваних магістрантів відзначила, що їм не 

вистачає в навчальному плані дисциплін психологічного циклу. В 

Університеті менеджменту освіти та Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка виділяють дисципліни 

управлінського циклу, а вже на другому місці, за необхідністю, реципієнти 

виділили дисципліни психологічного циклу. 

Установлено дисципліни, що необхідно додати для підвищення рівня 

підготовки магістрів (див. рис. 1.1):  

1) дисципліни управлінського циклу, їх обрали 40% респондентів;  

2) дисципліни психологічного циклу – відзначено 30% опитуваних; 

3) дисципліни економічного циклу, їх обрали 20% опитуваних. 

 

 

Рис. 1.1. Запит магістрантів на затребувані цикли дисциплін.  

 

Представлений розподіл затребуваних дисциплін пояснюємо 

«необхідністю формування в майбутніх керівників комунікаційних 

функцій, які вимагають професійних знань психології взаємодії при 

спілкуванні з підлеглими, налагоджуванні контактів, розвитку здатності 

переконувати інших для досягнення спільної мети тощо. Підсилення 

управлінського циклу необхідно для формування навичок управління 

людськими ресурсами при поєднанні управлінських та психологічних 

компетентностей» [129, с. 230]. 
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Відзначимо, що при опитуванні магістрантів щодо «професійно-

педагогічних умінь і навичок, необхідних для їхнього подальшого 

професійного зростання та самовдосконалення», 40% опитуваних зазначили, 

що їм бракує набуття фінансово-економічних компетентностей саме з питань 

управління закладом освіти. Приходимо до висновку, що дисциплін 

економічного циклу в навчальному плані достатньо, але вони мають 

узагальнений характер та недостатньо пов’язані з питаннями управління 

закладом освіти (наприклад, «Фінансовий менеджмент» або «Інноваційний 

менеджмент»). Найменше затребуваними залишилися дисципліни 

юридичного (5%) та педагогічного (5%) циклів. Отже, студенти задоволені 

обсягом дисциплін означених напрямів (освітні програми достатньо 

насичені економічними, юридичними та педагогічними дисциплінами).  

Серед інших пропозицій здобувачів освіти спостерігаємо такі: 

«бажано зменшити кількість теоретичних предметів та збільшити практику; 

увести дуальну систему навчання; налагодити співпрацю з керівниками 

закладів середньої, професійної та вищої освіти тощо» [129, с. 230]. Отже, 

робимо висновок про те, що «студенти потребують живого спілкування з 

менеджерами, обміну досвідом щодо вирішення існуючих проблем в 

управлінській галузі та шляхів їх розв’язання. Усвідомлення необхідності 

цілеорієнтованих змін указує на перші кроки до спрямованої самоорганізації 

магістрантів у освітньому процесі. До таких побажань необхідно 

прислухатися, адже в цій ситуації спрацьовує закон ринкової економіки, коли 

запит визначає пропозицію. Для того, щоб студенти обрали для навчання 

саме ваш заклад, необхідно додати до програми ті дисципліни, що 

задовольнять їх запит. Інакше вони постійно будуть незадоволені програмою, 

демотивовані та, у найгіршому випадку, припинять навчання (заберуть 

документи) або переведуться до іншого конкурентного 

навчального закладу» [129, с. 230]. 

«Реальна свобода». Реальну свободу у виборі магістрантам надає поява 

закладів освіти різної форми власності. Це означає, що «абітурієнт сам 
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обирає, в якому закладі здобувати освіту, за яким критерієм віддавати 

перевагу закладу освіти (ціна, територіальне розташування, освітня програма, 

професорсько-викладацький склад тощо), і це також впливає на їхню 

мотивацію в процесі здобуття освіти та результативність підготовки. Проте 

можливості обирати дисципліни або форми навчання, на наш погляд, у 

магістрантів обмежені» [129, с. 230].  

Подальший аналіз програм зосередимо на дисциплінах за вибором 

(вибірковий блок – далі ВБ). У блок виносяться три-чотири дисципліни, що 

не можна змінити або замінити. Так, наприклад в Українській інженерно-

педагогічній академії у ВБ 1 пропонуються дисципліни ВБ 1.1. «Контроль в 

управлінській діяльності», ВБ 1.2. «Керівник навчального закладу», ВБ 1.3. 

«Методологія, методи та засоби УНЗ» (курсова робота) та ВБ 1.4. «Техніка 

управлінської діяльності» (курсова робота). Як бачимо, у цьому блоці 

представлено дисципліни тільки управлінського циклу. Вони формують 

компетентності одного напряму. В іншому ВБ пропонуються дисципліни 

психологічного та комунікативного характеру: ВБ 2.1. «Комунікативні 

процеси в управлінській діяльності / Іноземна мова спілкування в 

академічному та професійному середовищі» та ВБ 2.2. «Конфлікти в 

управлінській діяльності / Психологія управління». З означеного переліку 

дисциплін робимо такий висновок: «якщо магістрант обирає блок 2.1, то 

він буде розвивати більше комунікативні компетентності, а якщо обере 

блок 2.2, то розвиватимуться психологічні компетентності. Проте, за 

результатами нашого опитування, з’ясовано, що магістранти запитують 

обидві компетентності: і психологічну, і комунікативну. Як бачимо, 

магістрант потрапляє в ситуацію вибору і має вирішувати, що для нього 

найважливіше: опанувати здібності здійснювати комунікації з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті або 

опанувати вміння впливати на поведінку людей» [129, с. 231].  

У програмі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України [295] також є розподілення за блоками із 
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визначеними дисциплінами. Так, у ВБ 1 виносяться дисципліни: ВБ 1.1. 

«Ділова іноземна мова», ВБ 1.2. «Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної власності», ВБ 1.3. «Стратегічний 

менеджмент». Зауважимо, у представленому переліку підібрані 

різнопланові дисципліни, що одразу дає можливість сформувати декілька 

компетентностей.  

Цікавим, на наш погляд, є інші вибіркові блоки, що розподілені за 

основними складниками системи освіти: ВБ 2.1. «Управлінська діяльність у 

закладах загальної середньої освіти», ВБ 2.2. «Управлінська діяльність у 

закладах професійно-технічної освіти», ВБ 2.3. «Управлінська діяльність у 

закладах вищої освіти».  

Уважаємо, що такий розподіл є зручним для магістрантів і дає 

можливість зорієнтувати їх саме на ту сферу діяльності, в якій вони 

планують працювати, або розширювати знання в тій сфері, в якій вони вже 

працюють. Дисципліни в цих блоках теж мають цікаву особливість: у 

кожному блоці є дисципліна «Педагогіка та освітні технології» та 

комплексний курс на 5 кредитів, що містить такі дисципліни: «Техніка 

управлінської діяльності», «Моніторинг якості освіти», «Освіта за 

кордоном», «Адміністративний менеджмент». Третя дисципліна в кожному 

вибірковому блоці вже різна, і не можна сказати, що вона відповідає саме 

тому складнику системи освіти, до якого її внесли (окрім ВБ 

2.6 «Організація діяльності ЗЗСО», де вивчаються наукові засади 

управління закладом загальної середньої освіти). Наприклад, дисципліна 

«Конфліктологія», що вивчає формування толерантного ставлення до 

людей, стратегії взаємодії в конфліктних ситуаціях, основи попередження 

конфліктів, буде цікавою не тільки для майбутніх керівників закладу 

професійно-технічної освіти, але й керівникам систем середньої та вищої 

освіти, те саме стосується й дисципліни «Сучасні програмні продукти та 

Інтернет технології в освіті». На жаль, такого розподілу дисциплін у 

досліджуваних закладах не спостерігаємо. 
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«Доступність інформації». Аналіз програм щодо дотримання 

наступної ринкової ознаки, як «доступність інформації» показав, що у 

Бердянському державному педагогічному університеті в програмі взагалі 

не оприлюднюються вибіркові дисципліни (відсутні назви дисциплін за 

вибором). Там зазначається, що для вибору навчальних дисциплін 

здобувачам вищої освіти надається перелік дисциплін за спеціалізацією 

підготовки – управління закладом освіти, які розширюють можливості 

їхнього працевлаштування. Вважаємо, що це порушує право студента на 

вільний доступ до інформації та право вибору дисциплін, яких він 

потребує. Наприклад, при плануванні вступу до магістратури 

потенціальний абітурієнт може зайти на сайт закладу освіти та 

ознайомитися із переліком дисциплін освітньої програми. Така інформація 

повинна бути у вільному доступі, адже після ознайомлення із освітньою 

програмою абітурієнт може зробити певний вибір на користь того закладу, 

що повністю задовольняє його потреби. 

Отже, вільний доступ до переліку обов’язкових та вибіркових 

дисциплін надає повне уявлення про врахування закладами освіти сучасних 

ринкових умов. Проте простежується часткове дотримання наданої 

магістрантам реальної свободи щодо вільного вибору необхідних їм 

дисциплін та доступності інформації.  

«Просування». Відстеження відповідності реального освітнього 

процесу очікуванням магістрантів згідно з рекламою ЗВО є наступним 

кроком нашого дослідження. На основі перегляду сайтів ЗВО, визначимо, 

що в кожному закладі освіти існує свій маркетинговий відділ, який 

спеціалізується на рекламі закладу або спеціальностей, організовує 

профорієнтаційні заходи, дні відкритих дверей, виставки, налагоджує 

міжнародні відносини, надає платні або безкоштовні послуги, що 

привертають увагу майбутніх абітурієнтів. На сайтах закладів можна 

спостерігати багато пропозицій, яскравої реклами, привітні співробітники 
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закладу переконують у перевагах перед іншими закладами-конкурентами, 

надають консультації щодо вступу тощо.  

Для з’ясування того, як насправді спрацьовують маркетингові заходи 

ЗВО, магістрантам було запропоновано оцінити наступний критерій 

задоволення: «відповідність реального освітнього процесу очікуванням на 

основі реклами ЗВО» (див. Додаток Д.4). Так, згідно з опитуванням, 

отримано такий відсоток відповідей: «повністю задоволені очікуванням на 

основі реклами – 61% опитуваних, частково задоволені – 39% респондентів. 

Незадоволених немає. Оскільки надання додаткових освітніх послуг 

(тренінги, курси, рекламні заходи) є також і засобами підвищення рейтингу 

та обізнаності ЗВО, магістрантам було запропоновано оцінити цей критерій 

задоволення. Отримано такі результати: повністю задоволені – 49% 

респондентів, 25% опитуваних задоволені частково і 26% опитуваних 

зовсім не задоволені такими освітніми послугами» [129, с. 232]. 

Резюмуємо, що усі заклади освіти активно використовують 

маркетингові інструменти. Це необхідно для зовнішньої привабливості 

ЗВО, для інформування та переконання здобувачів освіти у перевагах та 

вигодах своїх освітніх послуг. Проте згодом студенти виявляють 

невідповідність обіцяному, деяке завищення можливостей ЗВО та іноді 

навіть і розчарування в зробленому виборі.  

Таким чином, проведений аналіз стану практичної підготовки магістрів 

з УНЗ в сучасних умовах ринкових перетворень дає можливість зробити 

висновок про те, що: 1) «сучасний заклад вищої освіти є повноправним 

суб’єктом ринкової економіки і користується правом самостійно визначати 

напрями свого розвитку, цілі та методи його досягнення; 2) розвиток 

ринкової економіки має суттєвий вплив на розвиток системи підготовки 

магістрів з УНЗ, де спостерігаються позитивні тенденції щодо її автономії та 

осучаснення; 3) оновлення змісту підготовки магістрів з УНЗ відбувається 

шляхом розроблення професійних стандартів, наповнення програм 

сучасними дисциплінами тощо» [129, с. 232].  
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Однак, згідно з опитування, не всі заходи щодо модернізації системи 

підготовки магістрів з УНЗ досягли високих результатів. За визначенням 

магістрантів, організація освітнього процесу в магістратурі досі залишається 

на недостатньому рівні. Так, відбувається надмірна теоретизація навчального 

матеріалу, що не спонукає магістранта до підвищення якості власного 

навчання; простежується наповненість освітніх програм дисциплінами, що не 

затребувані магістрантами; слабка (або розпливчата) інформованість 

магістрантів як до вступу в магістратуру, так і безпосередньо під 

час навчання. Саме тому виникає необхідність у перегляді системи 

професійної підготовки магістрів з УНЗ та організації для них специфічного 

освітнього середовища, яке буде адаптоване до специфіки навчання в 

магістратурі та матиме гнучку структуру для самого магістранта, 

формуватиме готовність майбутніх управлінців до роботи в умовах ринку. 

 

1.3.2. Сучасний стан надання освітніх послуг майбутнім магістрам 

з управління навчальним закладом та ступінь задоволення їхніх освітніх 

потреб 

 

Нестабільний стан економічного розвитку України автоматично змінює 

організацію надання якісних освітніх послуг у ЗВО, що безпосередньо 

формує професійну діяльність конкурентоспроможного фахівця, який буде 

затребуваним на ринку праці. Згідно з Законом України «Про освіту», 

поняття «освітня послуга» розуміється як «комплекс визначених 

законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта 

освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на 

досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання» [349].  

У системі підготовки магістрів з УНЗ вагому роль мають освітня 

політика й система надання якісних освітніх послуг ЗВО. Професійна доля 

майбутнього керівника, який здатний вирішувати складні управлінські 

завдання у фаховій діяльності на сьогодні залежить від якості надання 
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відповідного спектру освітніх послуг та спроможності ЗВО швидко 

адаптуватися до потреб студентів-магістрантів.  

Зауважимо, що рівень освітніх послуг не завжди відповідає 

очікуванням магістрантів. У цьому випадку необхідно встановити стійкий 

комунікативний зв’язок ЗВО зі споживачами освітніх послуг, для оцінки 

попиту та якості пропонованих освітніх продуктів [88]. 

Проведений нами аналіз основних публікацій та досліджень з 

порушеної проблеми підрозділу було розкрито у авторській статті «Сучасний 

стан надання освітніх послуг магістрам з управління навчальним 

закладом» [140].  

Уважаємо за доцільне звернути увагу на те, що система освіти буде 

розвиватися в необхідному напрямі лише тоді, коли є попит і пропонування 

на її освітні послуги. Крім того, важливим є й орієнтування на поточні 

потреби та задоволення користувачів освітніх послуг [367]. Подібної думки 

дотримуються автори Я. Гришова, Н. Демчук, Я. Кошкалда, Н. Стеблюк, 

Н. Волосова [478] у дослідженні, присвяченому збалансованості попиту і 

пропонування освітніх послуг у сфері вищої освіти. Автори пропонують 

здійснювати розподіл бюджетних місць з урахуванням попиту серед 

абітурієнтів, попиту на спеціальності з точки зору економічної ситуації в 

регіоні та попиту на ринку праці, а також пропозиції ЗВО та Міністерства 

освіти і науки України. Такий підхід дозволить досягти оптимального 

балансу між попитом на фахівців за конкретними спеціальностями та їх 

пропонуванням. 

М. Колодяжна та В. Польова досліджували стан надання якісних 

освітніх послуг ЗВО [184]. Авторами зазначено, що процес передачі знань та 

досвіду повинен наблизитися до принципу ланцюгової реакції з постійним 

виміром проміжних та підсумкових результатів. Підкреслено, що орієнтація 

на споживача (наприклад, магістранта) та налагодження реального 

зворотного зв’язку між студентами та адміністрацією ЗВО є необхідним 

засобом підвищення якості освітніх послуг. Забезпечити високий рівень 
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підготовки магістрів дозволить упровадження системи моніторингу якості 

освітніх послуг. При цьому вища освіта стане привабливою та корисною як 

для студентів, так і для викладачів [140, с. 180]. 

Значний інтерес до означеної проблеми простежується і серед 

зарубіжних дослідників. Так, П. Мадзік (P. Madzik), П. Будай (P. Budaj), 

Д. Мікулас (D. Mikulas), Д. Зімон (D. Zimon) [494] вивчали можливості 

кращого розуміння вимог студентів та роботодавців у процесі створення 

освітніх послуг закладами вищої освіти. Автори звертають увагу на те, що 

заклади вищої освіти зараз стикаються з проблемами, пов’язаними з 

конкурентоспроможністю їхнього освітнього пропонування. Оцінювання 

якості освітніх послуг закладу вищої освіти може здійснюватися різними 

суб’єктами: органами державної влади та державними установами, 

суспільством, роботодавцями, споживачами та покупцями освітніх послуг. 

Варто зазначити, що у системі моніторингу якості освіченості часто 

використовують думки студентів для виявлення їхніх очікувань, вимог, 

приділяють увагу результатам їхнього навчання. Отже, зарубіжні дослідники 

запропонували проводити оцінювання якості освітніх послуг за сімома 

основними вимогами студентів: якісні ресурси; орієнтація на обов’язки та 

якість персоналу; дослідницька орієнтація; інноваційна орієнтація; орієнтація 

на практику; етична орієнтація. Дослідження авторів показало, що 

найбільший вплив на задоволеність студентів має дотримання вимоги 

«орієнтація на практику». Таке співвідношення відбиває їхнє стремління 

швидко адаптуватися після закінчення ЗВО до реальних умов виробництва. 

Найстійкішими вимогами автори визначили «орієнтацію на практику» та 

«якісні ресурси», у той час як «якісний персонал» є найменш стабільним 

показником [140, с. 180]. 

Розглядати студентів як замовників якісних освітніх послуг 

запропонувала М. Гільбо із Нью-Джерського технологічного інституту [479]. 

Дослідниця підкреслює, що на середовище вищої освіти вплинула 

маркетизація (орієнтація на задоволення потреб споживачів). До такого 
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висновку призвело багато факторів: посилення конкуренції, зменшення 

державного фінансування та збільшення вартості освіти. Заклади вищої 

освіти були вимушені швидко реагувати та створювати привабливі умови для 

того, щоб залучити (і утримати) студентів. Спираючись на рамки ринкової 

орієнтації, орієнтації на споживача та послуги (включаючи співтворчість), 

маркетинг відносин, дослідниця рекомендує реагувати на студентів як на 

клієнтів. Такий підхід призводить до загального аргументу, що якщо студент 

розглядається як клієнт, йому потрібно дати те, що він хоче. Також, для 

результативного здійснення освітньої діяльності необхідна думка клієнта 

(студента): задоволеність студента змістом освіти, середовищем закладу 

освіти, умовами навчання, викладанням – все це істотно впливає, з одного 

боку, на успішність у навчанні, а з іншого – на підвищення якості освітньої 

послуги [479, с. 134]. 

Результати проведеного аналізу останніх наукових розвідок щодо 

означеного питання було також презентовано в авторській статті «Сучасний 

стан надання освітніх послуг магістрам з управління навчальним 

закладом» [140]. Наведемо їх.  

Зокрема, для з’ясування стану надання освітніх послуг ЗВО, вимог 

здобувачів освіти до навчання, задоволеність результатом освітньої 

діяльності дослідники часто зверталися до думки студентів. У нашому 

дослідженні також поставлено за мету проаналізувати результати 

проведеного опитування магістрантів щодо з’ясування стану надання 

освітніх послуг за освітньо-професійною програмою «Управління 

навчальним закладом» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» у досліджуваних ЗВО. Було визначено 

критерії, за якими буде здійснюватися оцінювання якості надання освітніх 

послуг; розроблено анкети для визначення стану надання освітніх послуг у 

магістратурі; підібрано бази опитування; проведено анкетування магістрантів 

з УНЗ та здійснено аналіз результатів опитування. 
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Для опитування було обрано споживачів освітніх послуг (магістри 

з УНЗ) із шести закладів вищої освіти, що знаходяться в різних регіонах 

України: Бердянський державний педагогічний університет (далі БДПУ); 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (далі 

ДДПУ); Рівненський державний гуманітарний університет (далі РДГУ); 

Українська інженерно-педагогічна академія (далі УІПА); Університет 

менеджменту освіти (Київ) (далі УМО); Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка (далі ЦДПУ). 

Для здійснення оцінювання якості надання освітніх послуг було 

визначено такі критерії: «надійність (належний рівень знань, 

фундаментальність підготовки магістрів); знання та досвід викладацького 

персоналу; організація освітнього процесу; культурний рівень викладацького 

персоналу (ввічливість, тактовність, увага до магістрантів); рівень 

комунікації (комунікабельність викладачів); реакція викладачів та 

адміністрації закладу вищої освіти на додаткові вимоги 

магістрантів» [140, с. 180]. 

Свідченням високої якості організації освітнього процесу в ЗВО та 

загальнопрофесійної підготовки магістрів є відповідний рівень знань [166]. 

Для встановлення задоволеності здобутим рівнем знань магістрантам було 

запропоновано дати відповідь на питання «Чи вважаєте Ви достатньо 

фундаментальною підготовку, яку отримуєте в період навчання в 

магістратурі?» (див. Додаток Д.4). У ході опитування встановлено, що «80% 

респондентів повною мірою задовольнили свої освітні та професійні потреби 

та вважають підготовку фундаментальною, решта 20% опитуваних відповіли, 

що частково задоволені підготовкою. На питання «Чи використовуєте Ви 

знання та навички, набуті в освітньому процесі, у своїй професійній 

діяльності?» 87% опитуваних надали відповідь «так»; інші 13% респондентів 

відповіли, що не використовують набуті знання в професійній діяльності. 

Реальний результат навчання не вплинув на їхні професійні дії. Це означає, 

що підготовка магістрів з УНЗ має фронтальний та поверховий характер, 
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вона недостатньо зорієнтована на індивідуальний підхід до особистих потреб 

магістрантів» [140, с. 181]. Вважаємо, що орієнтованість на потреби 

студентів та робота за «адаптивним індивідуальним сценарієм» [528] 

підвищила б рівень задоволеності магістрів освітнім результатом.  

Саме тому, магістрантам було запропоновано дати відповідь на 

питання: «Чи хотіли б Ви навчатися за власним адаптивним індивідуальним 

сценарієм підготовки?». При обробці відповідей з’ясовано, що 65% 

респондентів відповіли «ні», 35% опитуваних дали відповідь «так». Такі 

результати означають, що магістранти не зовсім розуміють сутність та 

призначення «адаптивного індивідуального сценарію». Подібна трактовка 

для них не зрозуміла, оскільки магістранти ніколи в такому режимі не 

працювали на заняттях. Натомість, коли магістрантам було запропоновано 

питання «Чи вважаєте Ви доцільним використання інтерактивних форм 

самостійного пошуку за індивідуальним завданням у процесі навчального 

заняття замість традиційних лекційних та практичних занять?», результат 

змінився, 93% дали відповідь «так». Зокрема 7% реципієнтів, які дали 

відповідь «ні» на це питання, були згодні на роботу за «адаптивним 

індивідуальним сценарієм». Тобто, отримано майже 100% готовність 

магістрантів до роботи в спеціально організованому адаптивному освітньому 

просторі [140, с. 181]. 

Незаперечним є факт, що фундаментальність та надійність підготовки 

магістрів з УНЗ забезпечується правильно підібраним навчально-методичним 

забезпеченням. У нашому дослідженні магістрантам було запропоновано 

оцінити критерій «якість підготовки, простота і доступність для 

користування навчально-методичного забезпечення (конспект лекцій, 

методичні вказівки, роздавальний матеріал тощо) за шкалою: 3 бали – 

критичний рівень; 4 бали – середній; 5 балів – високий. Аналіз відповідей 

показав такий результат: 46% респондентів оцінили «якість підготовки 

навчально-методичного забезпечення» на високому рівні, 48% опитуваних 

оцінили матеріали на середньому рівні, 6% респондентів надали негативну 
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оцінку (критичний рівень). Безперечно, у кожному закладі вищої освіти 

особливу увагу приділяють розробленню навчально-методичного 

забезпечення і, на думку магістрантів, воно доступне для користування і 

зрозуміле, проте не зникає необхідність в оновленні матеріалів, адаптації до 

сучасних вимог змішаного навчання [140, с. 181]. 

За отриманими відповідями магістрантів можна резюмувати, що 

загальна підготовка більшою мірою їх влаштовує. Утім, студентами було 

виділено напрями, що не відповідають їхнім очікуванням. Так, 50% 

опитуваних магістрантів зазначили матеріально-технічне забезпечення 

освітнього процесу; 35% – визначили соціальний захист, адаптацію, 

збереження та зміцнення здоров’я в ЗВО. Такі результати викликані 

подвійним навантаженням магістрантів, адже більшість із них паралельно з 

навчанням у ЗВО вже працюють. У зв’язку з цим, у студентів виникають 

утруднення в освітній та виробничій адаптації, з’являється необхідність у 

виконанні додаткових самостійних завдань навчального та дослідницького 

характеру, збільшуються витрати часу на опрацювання інформаційних 

матеріалів. Відтак, утворюється дезорганізація, що, як наслідок, призводить 

до демотивації, та з’являється невдоволення перебігом освітнього 

процесу [140, с. 181]. 

На особливу увагу заслуговує надання оцінки магістрантами щодо 

рівня професійної компетентності професорсько-викладацького складу ЗВО. 

За результатами опитування з’ясовано, що 86% студентів відзначили 

компетентне, професійне викладання в закладах. Викладачі доступно 

пояснюють інформацію, мають високі ораторські здібності, добре знають 

державну мову. Високо оцінено вимогливе та об’єктивне ставлення 

викладачів до магістрантів. Утім сьогодні до викладача висуваються інші 

вимоги. Тепер недостатньо лише просто знати й транслювати інформацію. 

Викладачеві необхідно встановити такі відносини із магістрантом в 

освітньому процесі, які будуть давати поштовх здобувачу освіти до 

організації власного розвитку [140, с. 181].  



98 

Для визначення готовності магістрантів до самовдосконалення 

впродовж навчання магістрантам було запропоновано дати відповідь на таке 

питання: «Чи готові Ви до самоорганізації та саморозвитку?». За 

результатами опитування з’ясовано, що майже 83% опитуваних магістрантів 

підтвердили своє бажання самоорганізовуватися та саморозвиватися, утім 

17% опитуваних визначили негативне ставлення до самостійного 

вдосконалення. Однак, на жаль, отримавши високий рівень готовності 

магістрантів до саморозвитку, усі здобувачі освіти вважають незручним 

збільшувати окремі самостійні завдання в процесі підготовки [140, с. 182]. 

На нашу думку, пріоритетною та результативною формою в підготовці 

магістрів з управління навчальним закладом вважаємо самостійну роботу. 

Тому важливим було з’ясувати ступінь задоволення магістрантів 

організацією самостійної роботи. Студентам магістратури було 

запропоновано дати відповідь на питання «Чи раціонально, на Ваш погляд, 

організований час самостійної роботи?». Опитування показало, що 94% 

магістрантів надали позитивну оцінку організації зазначеній формі. Однак, 

такі результати отримано при традиційному освітньому процесі, де час, що 

визначений для самостійної роботи в середньому досягає не більше 50% від 

загального навчального часу. Вважаємо, що для зростання професійної 

самостійності майбутнього управлінця, підвищення здатності до 

самоуправління власною освітньою діяльністю, самостійна робота має бути 

більш активована [140, с. 181]. 

Важливе місце в нашому дослідженні посідає «практична підготовка 

магістрів, що визначає їх конкурентоспроможність на ринку праці» [146]. 

З метою визначення рівня «задоволеності організацією практичної 

підготовки» магістрантам було запропоновано дати відповідь на питання «Чи 

ефективно організована, на Ваш погляд, практична підготовка магістрів з 

управління закладом освіти?». За результатами опитування отримано такі 

результати: так – 51% опитуваних, ні – 49%. Можна зробити висновок, що 

сучасна налагоджена практична підготовка магістрів у ЗВО потребує 
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детального перегляду, оскільки влаштовує не всіх здобувачів освіти. В 

анкетах опитувані в графі «інше» дописували таке: «варто співпрацювати з 

роботодавцями», «більше інтеграції в заклади освіти», «необхідно вводити 

дуальну систему навчання», «більше практичних занять» тощо. 

Припускаємо, що затребуваних та очікуваних магістрантами практичних 

навичок з управління закладом освіти вкрай не вистачає в ході їхньої 

підготовки [140, с. 182]. 

У дослідженні також було виявлено негативне ставлення магістрантів 

до запропонованого закладом освіти дистанційного навчання. Зокрема, 42% 

магістрантів виступають проти дистанційного навчання, оскільки вважають 

таку форму навчання неефективною. Подібне ставлення магістрантів 

простежується до змішаного навчання – при поєднанні дистанційного 

навчання посеред робочого тижня із очними заняттями по суботах, коли 

магістранти, які працюють, не задіяні на основній роботі та можуть бути 

присутніми на заняттях. Опитуваним було запропоновано дати відповідь на 

таке питання «Чи подобається Вам система поєднання дистанційного 

навчання протягом тижня та очних занять по суботах?». Отриманий 

результат (так – 51%, ні – 49%) дає підстави для висновку, що 

найактуальніша на сьогодні форма дистанційного або змішаного навчання, 

на жаль, не досконало організована або не підтримується 

самими магістрантами [140, с. 182]. 

Аналіз отриманих відповідей опитаних магістрантів продемонстрував 

їхнє чітке бачення ролі викладача. Так, на питання «У якій ролі Ви хотіли б 

бачити викладача магістратури: наставник, координатор, експерт, помічник, 

інформатор?» 79% респондентів бажають, щоб викладач виконував роль 

інформатора або наставника, а не партнера, експерта чи помічника. Отже, 

констатуємо, що студенти ще не готові до усвідомленого самовпливу й 

бажають спростити собі навчання за рахунок викладача. І тому викладачеві 

необхідно створити такі умови навчання, щоб магістрант не мав іншого 
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вибору, як активізуватися та діяти самостійно, на користь власному 

розвитку [140, с. 182].  

Для з’ясування рівня орієнтованості занять на стимулювання 

магістрантів до підвищення якості освіти, опитуваним студентам було 

запропоновано дати оцінку критерію «заняття спонукають студента до 

підвищення якості навчання» за такими рівнями: критичний, середній, 

високий. Середньо виважені оцінки дають такі діаграми (див. рис. 1.2. – 

у поданій діаграмі цифрами позначено відсоток).  

Як бачимо, 75% магістрантів УІПА та РДГУ визначили «проведення 

занять, що спонукають їх до підвищення якості навчання» на середньому 

рівні, решта 25% обрали високий рівень. Магістранти ДДПУ відмітили 18% 

високого рівня, 69% середнього і 13% опитуваних зазначили критичний. 

Можна стверджувати, що певні заняття не викликають у свідомості слухачів 

бажання творчо діяти, зацікавленості до навчального матеріалу та активізації 

творчого мислення. 10% опитуваних БДПУ та ЦДПУ визначили низький 

рівень мотивації до активності на занятті. 50% відповідачів УМО оцінили 

як високий рівень і 50% – середній рівень мотивації на занятті [140, с. 183]. 

 

 

Рис. 1.2. Рівень активізації за визначенням студентів щодо підвищення 

якості їхньої освітньої діяльності. 
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Магістрантам було запропоновано надати свою оцінку «рівню 

викладання навчальних дисциплін із застосуванням активних методів 

навчання на заняттях»: обговорення, проблемних дискусій, огляду 

спеціалізованих журналів, проведення інтерактивних занять, ділових ігор 

тощо. Так, 30% магістрантів указали на низький рівень викладання 

дисциплін, 45% – середній рівень і лише 25% опитуваних оцінили заняття 

на високому рівні [140, с. 183]. Отримані результати означають, що 

викладачі часто проводять заняття з магістрантами на традиційних засадах 

із монологічним стилем викладу навчальної інформації, і дуже рідко або 

вибірково використовують у своїй освітній практиці активні методи 

навчання. Такий вибірковий та несистематичний підхід не відповідає 

сучасним вимогам побудови освітнього середовища, гальмує вироблення 

управлінських навичок, а головне, не стимулює магістранта до 

саморозвитку. Проте 50% опитуваних магістрантів відмітили, що 

викладачами створюється та підтримується позитивний мікроклімат під час 

занять, який сприяє продуктивній освітній діяльності та відповідає, на їхню 

думку, достатньому рівню. 

Уважаємо за доцільне також звернути увагу на реакцію викладачів та 

адміністрації ЗВО на потреби, додаткові вимоги магістрантів в організації 

навчання. Здобувачі освіти мали надати оцінку такому критерію, як 

«викладач прислуховується до побажань студентів, не переслідує за 

критику, не розв’язує проблеми зопалу». Опитування дозволило з’ясувати, 

що означений критерій оцінили на високому рівні лише 25% опитуваних, 

середній рівень – 62%, і 13% усіх опитуваних визначили критичний 

рівень [140, с. 183]. Такі результати свідчать про існування випадків, коли 

студентів обмежують у їхніх висловлюваннях, в активній участі в побудові 

освітнього процесу, що неприпустимо в сучасному освітньому середовищі.  

Необхідно звернути увагу на тенденцію уникнення консультування 

магістрантів викладачами. У ході опитування з’ясовано, що в усіх 

досліджуваних закладах освіти середнього (60%) та критичного (30%) рівня 
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оцінки отримав пункт «надання викладачем достатньої кількості 

консультацій у зручний для студентів час» [140, с. 183]. Можна допустити, 

що при складанні розкладу консультацій, враховується зайнятість тільки 

викладача, і зовсім не звертається увага на зайнятість магістранта, або 

взагалі проводиться мало консультацій. Як бачимо, спостерігається 

порушення «правил побудови студентоцентричного середовища» [216]. 

Як зазначає М. Ручкіна, підготовка магістрів-управлінців ґрунтується 

на «сукупності загальних, професійних та специфічних компетентностей, 

опанувати, які має магістр упродовж навчання» [365]. У Національній рамці 

кваліфікацій зазначені компетентності «прописані до кожного рівня освіти і, 

надалі, мають бути доповнені закладами освіти» [343]. Підкреслимо, що 

єдиного узгодженого визначення та переліку ключових компетентностей не 

існує, оскільки для кожної спеціалізації робляться акценти на окремі 

компетентності.  

З метою з’ясування освітніх потреб магістрантів визначено 

орієнтовний перелік специфічних компетентностей (1 – «самоорганізація в 

навчанні»; 2 – «уміння структурувати заклад освіти, розробляти концепцію 

його розвитку»; 3 – «стратегічного та поточного планування, організації та 

контролю за діяльністю закладу освіти»; 4 – «знання та використання 

сучасних моніторингових, ІТ- та інших інноваційних технологій управління 

закладом освіти»; 5 – «володіння технологіями набору 

вихованців/учнів/слухачів/студентів»; 6 – «формування кадрової політики, 

доцільне використання можливостей кожного учасника освітньої організації 

для досягнення її мети й виконання місії»; 7 – «уміння створювати й 

управляти освітніми проектами та керувати багатоканальною діяльністю 

закладу освіти»; 8 – «створення та підтримки належних умов навчання й 

професійної діяльності для всіх учасників освітнього процесу»; 9 – «брати на 

себе відповідальність за прийняття рішень у традиційних і непередбачуваних 

ситуаціях»; 10 – «формування та розвиток соціальних й особистих якостей, 

що необхідні керівнику закладу освіти: стресостійкість, адаптивність, 
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людяність, моральність, гнучкість у досягненні соціальної мети, 

організаторські якості тощо»; 11 – «набуття фінансово-економічних 

компетентностей з питань управління закладом освіти»; 12 – «володіння 

ринковими методами антикризового та корпоративного управління»; 13 – 

«здійснення самоаналізу та коригування власної діяльності як складовою 

колективної діяльності») (див. додаток Д.5).  

Магістрантам було запропоновано надати відповідь на питання: «Яких 

професійно-педагогічних компетентностей бракує магістрантам з УНЗ для 

подальшого професійного зростання та самовдосконалення?» і виділити 

важливі для них. Як наслідок, маємо такі результати:  

- 58% опитуваних магістрантів вважають необхідною компетентність 

«володіння ринковими методами антикризового та корпоративного 

управління»;  

- 55% магістрантів проголосували за «набуття фінансово-економічних 

компетентностей із питань управління закладом освіти»;  

- 48% надали пріоритет «плануванню, організації, контролю за 

діяльністю закладу;  

- 45% акцентували на «формуванні кадрової політики, доцільного 

використання можливостей кожного учасника освітньої організації для 

досягнення її мети й виконання місії»;  

- 42% проголосували за компетентність «відповідальність за прийняття 

рішень як у традиційних, так і непередбачуваних ситуаціях»;  

- 41% віддали голоси за компетентності «знання та використання 

сучасних моніторингових, ІТ- та інших інноваційних технологій управління 

освітнім закладом» та «створення й підтримка належних умов навчання й 

професійної діяльності для всіх учасників освітнього процесу»;  

- по 38% визначили компетентність «уміння структурувати заклад 

освіти, розробляти концепцію його розвитку» та «володіння технологіями 

набору вихованців/учнів/слухачів/студентів»;  
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- 31% віддали компетентності «створення й управління освітніми 

проєктами, керування багатоканальною діяльністю закладу 

освіти» (див. рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Запит магістрантів на професійно-педагогічні компетентності. 
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економічного, адміністративного та стратегічного управління закладом 

освіти. А також демонструють таким чином запит на ті предмети, що будуть 

ними затребувані в навчанні. Найменшу кількість голосів магістранти надали 

компетентностям, що пов’язані з особистісними якостями, культурою 

спілкування та власною самоорганізацією. Зокрема, 26% опитуваних 

проголосували за компетентності «формування й розвиток соціальних і 

особистісних якостей, необхідних керівнику закладу освіти: стресостійкість, 

адаптивність, людяність, моральність, гнучкість у досягненні соціальної 

мети, організаторські якості» та «самоаналіз та коригування власної 

діяльності як складової колективної діяльності; і 25% визначили 

«самоорганізація в навчанні». Така пріоритетність, очевидно, пов’язана з 
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тим, що магістранти потребують поповнення знань з економіки, 

адміністрування, і вважають таку інформацію більш важливою для 

майбутньої професії. Проте, упускають той факт, що без розвитку 

самостійності та відповідальності за результати своєї праці не може існувати 

жодний робочий колектив. Очевидно, що магістранти надмірно самовпевнені 

у власних можливостях щодо управління персоналом. Адже перше, з чим 

вони зустрінуться на управлінській посаді, буде колектив, налагодження 

міжособистісних стосунків, мотивація на плідну та відповідальну роботу 

колективу, проведення аналізу та коригування. У цьому випадку майбутнім 

магістрам знадобляться навички самоорганізації, адаптації, гнучкості та 

стресостійкості [101]. 

Провідною необхідністю процесу підготовки сучасних фахівців у 

закладі вищої освіти є надання якісних освітніх послуг. Для прикладу 

звернемося до ринкових важелів, де поширеним явищем є те, що кожний із 

суб’єктів ринкових відносин не може безпосередньо впливати на рішення 

інших суб’єктів [264]. Відповідно й у процесі підготовки, суттєвим сигналом 

до дій щодо підвищення якості освітніх послуг, може стати не постійні 

висловлювання здобувачів освіти про свою незадоволеність освітнім 

процесом у магістратурі, а просто переведення до іншого закладу-

конкурента. В результаті таких дій заклад освіти отримує реальну оцінку 

дійсного стану підготовки магістрів у ЗВО, що стає поштовхом для 

оновлення освітніх послуг.  

Така ринкова ознака суттєво впливає й на організацію та 

результативність навчання. Зокрема, для мотивації магістрантів до 

здійснення усвідомленої освітньої діяльності викладач має організувати так 

освітнє середовище, щоб магістрант активізувався на досягнення освітніх 

цілей через задоволення своїх власних потреб. Таким чином, викладач не 

здійснює вплив на рішення магістранта, а створює умови, в яких магістрант 

адаптується, активізується й сам починає шукати способи дій у 

запропонованих умовах.  
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У цьому контексті розглянемо ситуацію, спричинену спалахом 

коронавірусної хвороби COVID-19. Через небезпечну для життя хворобу весь 

світ змушений був тривалий час залишатися на карантині. Усі заклади освіти 

отримали академічну автономію, були вимушені переосмислити організацію 

освітнього процесу та перейти на дистанційне навчання. Усі учасники 

освітнього процесу опинилися в однакових умовах і проходили адаптацію до 

навчання на карантині в повноцінній дистанційній освіті. Вважаємо, що в цей 

період викладачі отримали екстрене підвищення кваліфікації, оскільки за 

короткий проміжок часу вони активізували у своїй роботі використання 

інноваційних технологій, підвищили власні технічні компетентності: робота 

у системі дистанційної освіти, за комп’ютером у ZOOM, знімання 

відеолекцій, проведення занять онлайн тощо. Студенти перейшли на 

індивідуальний графік роботи та самостійне опанування навчальної 

інформації. У такій ситуації жоден із суб’єктів освітнього процесу не мав 

безпосереднього впливу на рішення іншого. Відбулася активізація 

адаптивних процесів у діяльності як викладачів, так і студентів, що призвела 

до взаємопристосування, до змін середовища та самоорганізації. 

Незаперечним є факт, що це саме той шлях удосконалення організації 

освітнього процесу в підготовці магістрів з УНЗ, що реально забезпечує 

адаптивну освітню діяльність. Працювати у таких умовах, на нашу думку, 

допоможе розроблення адаптивного індивідуального сценарію освітньої 

діяльності магістранта, що забезпечує ситуацію вільного вибору за рахунок 

розробленого комплексу моделей поведінки в різних ситуаціях і в межах 

певного діапазону змін [140, с. 185]. 

Таким чином, у ході нашого дослідження було визначено критерії 

оцінювання магістрантами якості надання освітніх послуг ЗВО: надійність; 

рівень знань та досвід викладацького персоналу; організація освітнього 

процесу; культурний та комунікаційний рівень викладачів; реакція 

викладачів та адміністрації закладу вищої освіти на додаткові вимоги 

магістрантів. Проведене опитування магістрантів з УНЗ та аналіз відповідей 
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щодо стану надання освітніх послуг у магістратурі показав часткову 

задоволеність загальнопрофесійною підготовкою в досліджуваних закладах 

освіти.  

Встановлено, що магістрантами визначено основні запити на 

підвищення рівня освітніх послуг, а саме: зменшення теоретизації навчальної 

інформації; орієнтація на практику; широке використання викладачами 

сучасних технологій; удосконалення матеріально-технічної бази ЗВО; 

збільшення дисциплін за вибором магістрантів; підвищення рівня надання 

додаткових освітніх послуг; збільшення можливостей індивідуального 

консультування; залучення до викладання дисциплін зовнішніх 

практикуючих фахівців, експертів тощо.  

Доведено, що суттєвий вплив на систему підготовки магістрів з УНЗ 

має розвиток ринкової економіки. Ринкові умови стимулюють адміністрацію 

ЗВО та викладачів переосмислити організацію освітнього процесу в 

магістратурі, взяти орієнтир на потреби магістрантів, гнучко реагувати на 

сучасні виклики. У зв’язку з цим виникає необхідність у створенні 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ. 

 

1.3.3. Стан задоволеності викладачів умовами праці з 

магістрантами з управління навчальним закладом 

 

Актуальним завданням вищої освіти України є «забезпечення її 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг» [343]. Ринкові відносини 

сьогодні визначають поведінку нових постачальників освітніх послуг і 

змінюють місію ЗВО. Нині акцент робиться на вмінні вчитися й працювати 

віддалено, встановлювати ефективні зв’язки з іншими людьми, залучати 

ресурси, ідентифікувати та розв’язувати проблеми, опановувати нові знання 

самому й надавати допомогу в опануванні знань іншим – допомога в 

проєктуванні, моделюванні та реалізації життєвої траєкторії в хаотичному, 

складному, мінливому світі [377, с. 116].  
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Відповідь закладів на вимоги ринку полягає в змістовій адаптації, а 

саме: у збільшенні автономності; створенні інноваційного персонального 

освітнього простору; підвищенні професіоналізму та кваліфікаційного рівня 

викладачів. Велика відповідальність в адаптивних процесах ЗВО 

накладається на викладача. Від ступеня задоволеності науково-педагогічних 

працівників (НПП) умовами праці, матеріально-технічним забезпеченням, 

психологічною безпекою залежить ефективність освітньої діяльності в ЗВО. 

Тому, менеджерам ЗВО вкрай важливо дотримуватися прозорих і 

справедливих процедур кадрового забезпечення, визнавати й підвищувати 

значущість викладання, мотивувати викладачів на вдосконалення освітньої та 

наукової діяльності, забезпечувати охорону праці в нестабільному 

освітньому просторі. 

Основні ідеї та положення цього підрозділу було вперше опубліковано 

в авторській статті «Сучасний стан задоволеності науково-педагогічних 

працівників умовами праці в процесі підготовки магістрів з управління 

закладом освіти» [139]. 

Зокрема, проведений аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, 

що стан задоволеності НПП умовами праці досліджувала І. Аннєнкова [9] 

через моніторинг задоволеності професійною діяльністю науково-

педагогічних працівників ЗВО на основі розробленої факторно-критеріальної 

моделі. Це дало змогу авторові відстежити динаміку показників 

задоволеності персоналу й на основі отриманих результатів ухвалити 

управлінські рішення, що сприяють підвищенню рівня якості професійної 

діяльності викладачів . Дослідниця визначила та обґрунтувала такі параметри 

моделі, як «задоволеність діяльністю», що охоплює чинники управління 

діяльністю ЗВО, умов праці, роботи підрозділів ЗВО, психологічного 

клімату, доступності інформації, організації освітнього процесу; параметр 

«задоволеність професією», що визначено за такими показниками, як 

професійні здобутки та умови підвищення кваліфікації [9, c. 134].  
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Ми погоджуємося з автором у тому, що чинник «задоволеність 

умовами праці» має критерії: матеріально-технічне забезпечення робочого 

місця; оплата праці; визнання заслуг і досягнень науково-педагогічних 

працівників; охорона та безпека праці; система мотивації професійної 

діяльності [139, с. 332].  

Чинник «задоволеність організацією навчального процесу» містить такі 

критерії: розподіл навчального навантаження; розклад занять; методичне 

забезпечення; стан навчальних аудиторій [9, c. 135]. 

Група дослідників Г. Дзяк, Т. Перцева, Л. Науменко, Г. Горбунова, 

С. Захаров, Г. Канюка, Н. Ліхолетова [91] виявила готовність викладачів 

виконувати складні функції за освітнім, організаційним, виховним, 

дослідницьким та іншими напрямами для подальших позитивних змін і 

вдосконалення педагогічної праці. Автори вивчали думки НПП щодо умов і 

змісту праці, психологічного клімату в колективах кафедр, стилю та методів 

керівництва на різних рівнях управління, ставлення до нових форм контролю 

знань студентів. Також у дослідженні порушувалися проблеми ЗВО в 

освітній сфері, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, 

можливості оптимізації навчально-методичної роботи та рейтингової 

системи оцінки роботи викладачів тощо. Цікавим є той факт, що 

керівництвом ЗВО було проаналізовано відповіді, ураховано висвітлені 

викладачами проблеми та вдосконалено умови праці. Це, на нашу думку, 

важливий показник дотримання корпоративної культури та поваги до запитів 

НПП з боку керівництва [139, с. 332]. 

На особливу увагу заслуговує робота О. Лазорка [213], в якій 

розглянуто психологічний конструкт задоволеності працею як особистого 

ресурсу професійної безпеки викладача. Автором приділено увагу поняттю 

«професійна безпека» та запропоновано структурно-ієрархічну модель 

професійної безпеки особистості. Дослідник зазначає, що задоволеність 

працею складає зміст особистісно-професійної безпеки людини та продукує 

домінантний психологічний стан, який забезпечує захист її професійних 
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інтересів. Поділяємо точку зору автора про те, що задоволеність працею 

можна вважати інтегральною ознакою прояву професійної безпеки 

особистості викладача [139, с. 332]. 

Продовжуючи наукові розвідки з дослідження задоволеності НПП 

умовами праці в ЗВО, звернімося до зарубіжного досвіду. Литовськими 

дослідниками Р. Алондеріене та М. Майаускаіте [458] проведено емпіричне 

дослідження щодо впливу стилю управління керівника закладу освіти на 

задоволеність роботою науково-педагогічного складу. Авторами доведено, 

що підвищити рівень задоволеності роботою НПП можна за рахунок 

визнання керівниками важливої ролі співробітників в управлінських 

процесах та демонстрації певних лідерських якостей підлеглих. Зазначено, 

що при надмірному контролі діяльності НПП задоволеність роботою 

знижується [139, с. 333]. 

Групою дослідників з Португалії Маріа де Лоурдес Мачадо-Таyлор, 

Віргіліо Меіра Соарес, Руі Брітес, Йосе Брітес Ферреіра, Міноо Фархангмехр, 

Оділіа Маріа Роча Гоувеіа та Марвін Петерсон [493] проведено 

загальнонаціональне дослідження задоволеності та мотивації НПП. 

Дослідники наголошують, що задоволений і вмотивований науково-

педагогічний склад працівників може створити національну й міжнародну 

репутацію для себе та своїх установ. Крім того, продуктивність науково-

педагогічного складу впливає на результативність підготовки студентів. У 

цьому контексті вивчення задоволеності НПП умовами праці та їхньої 

мотивації до виконання професійної діяльності стає особливо важливим у 

період численних змін у вищій освіті [139, с. 333]. 

Цікаві результати для нашого дослідження було знайдено в роботі 

П. А. Церці та Д. Думлудаг [468]. Авторами простежено вплив факторів, що 

стосуються роботи (мобінг, безпека праці та опікування роботою); факторів, 

пов’язаних із науковою діяльністю (публікації, час на дослідження, тиск); 

відносного впливу доходу (соціальне порівняння, оцінка доходу) на 

задоволення життям та загальне задоволення роботою молодих викладачів, 
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які працюють у провідних університетах Туреччини. Так, авторами 

підтверджено, що задоволеність життям та загальна задоволеність роботою 

корелюються з мобінгом, часом на дослідження, формальним та 

неформальним тиском та суб’єктивною безпекою праці тощо [139, с. 333]. 

Нами простежено занепокоєність вітчизняних та зарубіжних 

дослідників щодо виявлення зв’язків, причин, факторів незадоволеності 

науково-педагогічних працівників ЗВО умовами праці. Проте, серед 

численних досліджень, не охоплено питання задоволеності НПП працею та 

результатом освітнього процесу в магістратурі в умовах економічної 

нестабільності для подальшого з’ясування їхньої готовності до адаптивних 

змін середовища. 

Інструментом ефективного менеджменту в ринкових умовах є 

корпоративна культура, яку розглядають як систему формальних і 

неформальних правил та норм діяльності, звичаїв і традицій закладу освіти, 

індивідуальних та групових інтересів, особливостей поведінки співробітників 

освітньої організації, стилю керівництва, показників задоволеності НПП 

умовами праці, рівнем взаємного співробітництва та сумісності працівників 

між собою і з організацією. Досліджуючи сучасний стан підготовки магістрів 

з управління закладом освіти, доцільно звернути увагу на кадровий склад, що 

працює з магістрантами-управлінцями та відстежити їхній рівень 

задоволеності працею шляхом анкетування.  

Для проведення опитування НПП було розроблено 2 анкети: Анкета 1. 

«Результативність освітнього процесу в магістратурі» (див. Додаток Д.2); 

Анкета 2. «Рівень задоволеності умовами праці» (див. Додаток Д.1). 

Анкети було розіслано в ЗВО України, де здійснюється підготовка 

магістрів з управління навчальним закладом (УНЗ). Опитування працівників 

ЗВО проводилося анонімно. Результати дослідження висвітлено в авторській 

статті «Сучасний стан задоволеності науково-педагогічних працівників 

умовами праці в процесі підготовки магістрів з управління закладом 

освіти» [139, с. 333].  
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Аналіз відповідей НПП на Анкету 1 свідчить про оптимальний рівень 

організації освітнього процесу в їхніх закладах освіти. У наявності якісні 

стандарти професійної підготовки студентів. Науково-методичне 

забезпечення освітнього процесу на оптимальному рівні майже в усіх 

досліджуваних закладах. Однак, при детальному аналізі відповідей 

респондентів, нами виявлено, що 28% викладачів не задоволені процесом 

підготовки магістрів УНЗ. Реальний результат навчання та ступінь 

задоволення освітніх і професійних потреб учасників освітнього процесу теж 

на низькому рівні та не відповідає їхнім очікуванням. Лише 47,5% викладачів 

зазначили, що процес підготовки магістрів відповідає їхнім очікуванням, 

проте, на нашу думку, це не означає, що НПП задоволені саме реальним 

результатом навчання [139, с. 333].  

Важливим критерієм успішної підготовки магістрів з УНЗ уважаємо 

матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу в ЗВО. За отриманими 

даними, достатньо невелика частка працівників (26%) уважають, що 

матеріально-технічне забезпечення в їхньому закладі освіти знаходиться на 

оптимальному рівні. 21,7% визначили критичний рівень забезпеченості. 

52,3% викладачів зазначили, що матеріально-технічне забезпечення 

відповідає їхнім очікуванням. Проте можемо припустити, що ці 52,3% 

викладачів задовольняються тим, що мають, наприклад, звичайну дошку із 

крейдою, замість інтерактивної, проводять традиційну лекцію без 

використання дидактичного мультимедійного комплексу, електронних 

бібліотек, не мають комп’ютерів для індивідуальної або групової роботи 

магістрантів на занятті тощо [139, с. 334]. 

Не варто ігнорувати ступінь захищеності НПП у закладі вищої освіти. 

Так, 40%, а це, на нашу думку, уже велика частка опитуваних, зазначили, що 

соціальний захист, адаптація, збереження та зміцнення здоров’я НПП 

залишаються на критичному рівні. Такий показник свідчить про необхідність 

проведення робіт щодо підвищення захищеності та соціального статусу 
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науково-педагогічних працівників, а також створення безпечного освітнього 

середовища не тільки для магістрантів, але й для викладачів[139, с. 334].  

Безпечне освітнє середовище для НПП можна умовно розділити на 

два напрями:  

- матеріальні заохочення як засіб захищеності – гідна заробітна плата, 

пільги, премії, оснащення робочого місця та умови організації праці, 

можливість підвищення кваліфікації, система харчування, медичне 

обслуговування, охорона праці та її безпека тощо; 

- нематеріальні заохочення як засіб захищеності – ставлення з боку 

керівництва, можливість участі в прийнятті управлінських рішень, визнання 

заслуг та успіхів, цінності, політика закладу, стосунки в колективі та робоча 

обстановка, доступність інформації.  

Проведене нами опитування НПП, які працюють з магістрантами (за 

анкетою 2), містило мікс матеріальних та нематеріальних символів захисту, 

що дало змогу зрозуміти та проаналізувати рівень їхньої задоволеності 

умовами праці (див. табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Рівень задоволеності науково-педагогічних працівників  

умовами праці 

№з

/п 
Критерії задоволеності 

Відповіді респондентів: 

Повністю 

задоволені 

Частково 

задоволені 

Не 

задоволені 

1 2 3 4 5 

Матеріальні критерії задоволеності 

1 Охорона праці та її безпека 55% 45% - 

2 Можливість отримання пільг 15% 45% 40% 

3 
Система харчування, медичного та 

іншого обслуговування 
20% 30% 50% 

4 
Умови організації праці та оснащення 

місць 
50% 45% 5% 

5 
Умови оплати праці (гідна заробітна 

плата, пільги, премії) 
25% 75% - 

6 
Діяльність керівництва (щодо 

матеріального забезпечення керівника) 
35% 55% 10% 

7 Можливість підвищення кваліфікації 55% 40% 5% 

Усього: 36,4% 47,9 % 15,7% 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 5 

Нематеріальні критерії задоволеності 

1 
Цінності, місія, бачення, політика та 

стратегія 
25% 60% 15% 

2 Принципи, цілі, завдання та політика 35% 60% 5% 

3 Ставлення з боку керівництва 60% 25% 15% 

4 Визнання заслуг, успіхів та досягнень 20% 70% 10% 

5 

Можливість участі викладачів і 

співробітників у прийнятті 

управлінських рішень 

10% 80% 10% 

6 Доступність інформації 30% 60% 10% 

7 
Стосунки в колективі та робоча 

обстановка 
50% 40% 10% 

Усього: 32,9% 56,4% 10,7% 

Усього (по Україні): 34,7% 52,1% 13,2% 

 

Державні гарантії, що проявляються в наданні НПП можливості 

отримувати ті чи інші матеріальні та нематеріальні блага, забезпечують 

більшу стабільність їхнього положення, заохочують до інновацій та 

вдосконалення освітнього процесу. Соціальна захищеність НПП є 

підтримкою в їхній специфічній професійній діяльності та має також певною 

мірою компенсувати науково-педагогічному працівнику ті матеріальні 

втрати, які обумовлені економічними, правовими та соціальними 

обмеженнями. Відчуття захищеності дозволяє не тільки компенсувати 

обмеження, але й утримати професіоналів у закладі освіти [318]. 

Проте, за результатами опитування, спостерігаємо, що 40% викладачів, 

які працюють із магістрантами, не задоволені такою соціальною 

захищеністю, а 45% опитуваних задоволені частково. Лише 15% 

респондентів залишаються задоволеними подібною ситуацією [139, с. 335]. 

Системою «правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що 

спрямовані на збереження здоров’я, життя й працездатності людини у 

процесі трудової діяльності» (із Закону України «Про охорону праці») [352], 

більшість науково-педагогічних працівників задоволена повністю або 

частково. Утім, при уточненні, спостерігаємо зовсім інші відповіді. Так, 
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система харчування, медичного та іншого обслуговування, охорона праці та 

її безпека також належать до соціального захисту працівника освіти. 

Виходячи з відповідей викладачів, 50% не задоволені сферою 

обслуговування (харчування, медичний сервіс тощо) та 30% частково 

задоволені. Такий сервіс влаштовує лише 20% опитуваних. Отже, подібна 

ситуація зовсім не мотивує НПП до нових звершень та інноваційних змін, а 

залишає їх у стані нестабільності, де вони вимушені заощаджувати свої 

професійні ресурси або шукати інші, зручні для них умови праці – 

інше місце роботи [139, с. 335]. 

Важливим елементом організації праці в закладі вищої освіти є 

організація робочих місць із метою створення на кожному з них необхідних 

умов для високопродуктивної та високоякісної інтелектуальної праці при 

якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні 

НПП. Умовами організації праці та оснащенням місць повністю задоволено 

50% респондентів, 38% викладачів задоволені частково, і лише 5% 

опитуваних визначили незадоволення умовами, у яких вони працюють. 

Звісно, організація робочого місця залежить від фінансування закладу й від 

господарської політики керівництва [139, с. 335].  

Умови оплати праці мають бути стимулом і мати систему винагороди 

для НПП. Держава постійно реформує оплату праці освітянам, утім, за 

результатами нашого опитування, бачимо, що задоволених оплатою праці 

лише 25% викладачів. Це може означати, що з магістрантами мають 

працювати науково-педагогічні працівники зі званням доцента або 

професора, з великим досвідом роботи. Це обумовлює надбавки за звання та 

стаж роботи, що значно підвищують заробітну плату викладачів. Більшість 

опитуваних – 75% – частково задоволені оплатою своєї праці. Цей факт 

гальмує мотивацію НПП постійно (не один раз на п’ять років) змінювати 

освітнє середовище магістратури, підвищувати власну кваліфікацію, 

відвідувати тренінги, семінари, курси, опановувати сучасні методи роботи з 

магістрантами, адже всі ці заходи потребують додаткового фінансового 
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вкладення. Отримуючи зарплату, що не відповідає реальним прожитковим 

вимогам, викладач просто не може собі дозволити додаткові 

витрати [139, с. 335]. 

Суттєво впливає на продуктивну роботу НПП діяльність керівництва. 

Керівник закладу вищої освіти безпосередньо формує колектив, що здатен 

ефективно здійснювати й розвивати освітню діяльність у ЗВО. Від керівника 

закладу залежить налаштування особливої структури відносин між членами 

педагогічного колективу, опосередкованого змістом спільної педагогічної 

діяльності, її цінностями, принципами, цілями, завданнями. Розуміння 

колективу – основа ефективного керівництва. Так, з нашого опитування 

видно, що повністю задоволені діяльністю та політикою управління в 

досліджуваних ЗВО 35% респондентів, частково задоволені 55% опитуваних 

і лише 10% повністю не задоволені діяльністю керівництва [139, с. 335]. На 

нашу думку, такі показники мають мотивувати керівників закладів освіти 

провести моніторинг напрямів власної діяльності. Необхідно відстежити, що 

не влаштовує співробітників, бо, якщо респонденти обрали середній 

показник (частково задоволені), а їх більшість, то це означає, що вже є 

деякий дискомфорт у відносинах із керівництвом, що гальмує ефективну 

роботу викладачів із магістрантами. Ігнорування нестабільної ситуації в 

закладі буде тільки нарощувати незадоволення НПП і тим самим порушувати 

позитивне ставлення до керівника та взагалі до подальшої роботи в закладі 

освіти. Керівники ЗВО, самі того не усвідомлюючи, створюють у колективі 

певну атмосферу, яка може перешкоджати або сприяти його розвитку. Тому 

необхідний пильний аналіз ситуації, а потім її планомірна зміна [238, с. 129]. 

Конкурентною перевагою серед інших ЗВО є висококваліфіковані 

працівники закладу. Заклад вищої освіти зацікавлений у систематичному 

підвищенні кваліфікації працівників освіти, що дозволяє вдосконалити їхні 

можливості та оволодіти перспективним педагогічним досвідом. Нині 

заклади освіти прагнуть здійснювати не просто традиційну підготовку 

співробітників, а їх навчання й розвиток, що відповідають потребам закладу.  
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Науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію  

- за такими формами: інституційна, очна, денна, вечірня, заочна, 

дистанційна, мережева, дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо;  

- за такими видами: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у 

т. ч. участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-

класах та ін. 

Підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених у кошторисах закладів освіти, здійснюється фінансування 

підвищення кваліфікації в обсязі, установленому законодавством, і 

відповідно до плану підвищення кваліфікації [90]. Наше опитування 

показало, що такими умовами підвищення кваліфікації задоволено 55% 

опитуваних, частково задоволено 40%, а не задоволено лише 5% 

респондентів. Це означає, що право науково-педагогічних працівників на 

професійний розвиток реалізується не повною мірою [139, с. 336].  

На нашу думку, доцільніше було б розширити доступ НПП до ринку 

якісних освітніх послуг із підвищення кваліфікації та надати їм більшої 

свободи у виборі напряму та місця професійного вдосконалення. Особливої 

допомоги викладач потребує у фінансуванні обраної ним освітньої послуги.  

Заклад освіти підвищує свою ефективність завдяки працівникам, які 

розуміють місію закладу, принципи, цілі розвитку, стратегію та політику. У 

результаті підвищується причетність НПП до реалізації завдань закладу, 

росте мотивація, а співробітники різних відділів докладають зусилля для 

досягнення спільних цілей. Так, серед викладачів, які працюють із 

магістрантами з УНЗ, 25% розуміють політику закладу й діють у її межах, 

60% респондентів частково задоволені місією закладу, і 15% опитуваних не 

задоволені принциповими позиціями та баченням закладу [139, с. 336]. 

Невеликий відсоток супротивників, так само як і працівники, що 

дотримуються нейтральної позиції, заважають керівництву ЗВО досягати 

поставлених цілей, гальмують розвиток закладу та виштовхують його із 

конкурентної боротьби. Цінності, місія, бачення, політика та стратегія 
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закладу освіти мають відповідати або збігатися з цінностями, принципами та 

цілями НПП, тоді відбувається злиття ідей, активізується креативне 

колективне мислення, здійснюється якісна педагогічна діяльність. Для того, 

щоб НПП цінували свою роботу та намагалися виконувати її якомога краще, 

необхідно активізувати свідоме ставлення до праці, запевнити, що викладач є 

членом команди, що від його зусиль залежить кінцевий результат роботи 

всього колективу. 

Важливу роль у задоволенні роботою відіграє ставлення керівництва до 

НПП та його професійної діяльності. Так, 60% опитуваних повністю 

задоволенні ставленням до них з боку керівництва, 25% – частково 

задоволені, 15% респондентів не задоволені ситуацією на роботі, піддавалися 

трудовій експлуатації або психологічному тиску з боку керівників щодо їх 

професіоналізму й компетентності [139, с. 336]. Керівники мають поважати 

людську гідність, цінувати професіоналізм та опікуватися психологічною 

безпекою працівників на робочому місці. Одним із найпотужніших засобів 

прояву поваги до співробітників та стимулювання до творчої, активної праці 

є визнання їх заслуг, успіхів та досягнень. Результати опитування нам 

показали, що лише 20% опитуваних НПП задоволені таким видом 

заохочення, проте 70% частково задоволені та 10% або зовсім не отримували 

позитивної оцінки своїх дій, або не задоволені такою системою 

стимулювання [139, с. 336]. Такі показники свідчать про те, що керівники 

нехтують наданням зворотного зв’язку НПП за їхніми результатами праці 

або що є в наявності організаційні бар’єри, які заважають налагодженню 

культури спілкування та нарощують непорозуміння між керівниками й 

підлеглими. 

Формуванням атмосфери взаєморозуміння та взаємної підтримки в 

системі «керівник-науково-педагогічний працівників» є дотримання балансу 

інтересів НПП при наданні їм можливості брати участь у прийнятті 

управлінських рішень. У переважній більшості, 80% опитуваних, НПП 

частково задоволені наданою можливістю брати участь в управлінських 
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рішеннях, 10% респондентів зовсім не отримують шансу колегіального 

прийняття управлінського рішення, і 10% опитуваних НПП повністю 

задовольняє така ситуація заохочення ініціативи [139, с. 336]. Це демонструє 

віддаленість або навмисну відстороненість НПП від реальних управлінських 

процесів, що свідчить про відсутність командної роботи. 

Здійснення ефективної педагогічної діяльності передбачає задоволення 

інформаційно-комунікаційних потреб усіх учасників освітнього процесу. 

Інформаційне забезпечення стає основним виробничим ресурсом для НПП, 

яких цікавить інформація щодо змін у розкладі занять, наукових видань ЗВО, 

вимог до оформлення публікацій, проведення конференцій, новин та анонсів 

різноманітних заходів ЗВО тощо. Нами з’ясовано, що 10% НПП не 

задоволені доступністю інформації в закладі (наприклад, у деяких ЗВО досі 

має місце розроблення розкладу занять у паперовому вигляді, що призводить 

до незручностей як викладачів, так і студентів). 60% респондентів частково 

задоволені каналами комунікації в ЗВО. 30% опитуваних повністю 

задоволені поширенням інформації у закладі [139, с. 336]. На сьогодні 

інформаційно-інноваційні технології стимулюють до безперервного 

вдосконалення інформаційної інфраструктури закладів вищої освіти, і 

можемо сподіватися на подальше збільшення НПП, задоволених доступністю 

інформації. 

Професійній діяльності НПП присвячують значну частину свого життя, 

тому важливо почуватися серед колег комфортно й упевнено, адже сфера 

міжособистісних відносин пов’язана з реалізацією потреби в спілкуванні та 

самоствердженні особистості в педагогічному колективі, мірою задоволення 

своєю професійною діяльністю, формальним і неформальним статусом. 

Напружені відносини між колегами можуть негативно відбиватися на роботі 

окремого відділу, кафедри, факультету, навіть усього ЗВО, й у результаті 

погіршувати якість підготовки магістрів, слугувати негативним прикладом 

для майбутніх управлінців. За нашим опитуванням, стосунки в колективі та 

робоча обстановка влаштовують 50% опитуваних НПП, 40% – задоволені 
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частково своїми відносинами з колективом і 10% опитуваних відверто 

зазначають, що вони не задоволені сформованою морально-психологічною 

атмосферою між членами колективу [139, с. 337]. Отримані відповіді 

засвідчують, що більшість викладачів працюють у досить сприятливих 

відносинах із колективом, що позитивно впливає на результати їхньої праці. 

Таким чином, проведений нами аналіз стану задоволеності НПП, що 

здійснюють підготовку магістрів з управління навчальним закладом, 

роботою в сучасних умовах ринкових перетворень дає можливість дійти 

таких висновків. Сучасна ринкова економіка суттєво впливає на розвиток 

ЗВО, стан забезпечення НПП умовами праці, а також на систему підготовки 

магістрів УНЗ.  

На основі проведеного дослідження припускаємо, що результативність 

підготовки магістрів УНЗ значно підвищиться, якщо приділити особливу 

увагу комфортизації умов праці кадрового складу, який працює із 

магістрантами-управлінцями.  

Наше опитування засвідчило, що не всі дії для покращення роботи з 

НПП мають високі результати. На думку викладачів, досі на недостатньому 

рівні залишаються: матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; 

соціальна захищеність і статус НПП; підвищення кваліфікації НПП за 

інноваційними програмами; створення безпечного освітнього середовища; 

доступність інформації та можливість прийняття управлінських рішень, 

психологічна безпека. Відчуття захищеності НПП в умовах ЗВО є однією з 

базових потреб, проте аналіз анкет показує середній рівень суб’єктивного 

добробуту.  

У зв’язку з цим, виникає необхідність у перегляді освітнього 

середовища, яке має бути адаптоване до специфіки роботи з магістрантами, 

мати гнучку структуру як для НПП, так і для самого студента магістратури, 

формувати їхню готовність до роботи в умовах ринку. 
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1.4. Професійна підготовка магістрів з управління навчальним 

закладом як педагогічна проблема 

 

Професійна підготовка магістрів з УНЗ здійснюється вже більше 20 

років поспіль, проте досі залишається недостатньо дослідженою сучасними 

науковцями. Актуальність досліджуваної теми зумовлено тим, що 

відбуваються постійні реформування системи освіти на різних рівнях згідно з 

вимогами Європейського освітнього простору.  На особливу увагу заслуговує 

якість професійної підготовки майбутніх управлінців, від якої значною мірою 

залежить ефективність функціонування й розвитку закладу освіти, яким вони 

мають управляти, та безконфліктне прийняття інноваційних ідей, які 

втілюватимуться в закладі освіти. 

Основні ідеї цього підрозділу було апробовано на науково-практичних 

конференціях [128; 137]. 

Сутність понять «підготовка» та «професійна підготовка» в науково-

педагогічних дослідженнях трактуються по-різному. Так, поняття 

«підготовка» є терміном загальним і тлумачиться як «запас компетентностей, 

набутих в освітньому процесі» [6]. Набуті компетентності дозволяють 

виконувати роботу в певній галузі діяльності.  

Згідно зі словником професійної освіти [355], термін «підготовка» 

базується на поняттях «навчання» – формування готовності до здійснення 

завдань, що мають бути поставлені, та «готовність» – наявність 

компетентностей, що необхідні для виконання поставлених задач. У більш 

вузькому значенні поняття «підготовка» тлумачиться як спеціалізоване 

навчання й використовується в контексті розглянутої професії, до якої вона 

належить.  

Дослідник Ю. Ненько розкриває поняття «підготовка» як процес, у 

якому формуються та вдосконалюються професійні компетентності й 

особистісні якості, що необхідні для майбутньої діяльності [276]. 
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Продовжуючи занурення в сутність поняття «підготовка», науковці 

відзначають, що термін ототожнюється із фаховою освітою та спирається на 

концепцію безперервної освіти, доповнює поняття «готовність» [67]. Також 

маємо таку трактовку: «підготовка до професії розглядається як процес 

формування готовності до неї, а готовність – як результат професійної 

підготовки» [368].  

Аналіз наукової літератури свідчить, що поняття «підготовка» 

деталізується в термінах «професійна готовність», «підготовка фахівця», 

«професійна підготовка» тощо. Наприклад, «професійна готовність» уже є 

результатом підготовки фахівця, проте «підготовка фахівця» визначається як 

«система організаційних та педагогічних заходів, що забезпечують 

формування в особистості професійної спрямованості знань, навичок, умінь і 

готовності до професійної діяльності» (Словник педагогічних термінів) [5]; 

«професійна підготовка» трактується як «сукупність спеціальних 

компетентностей, якостей, трудового досвіду й норм поведінки, які 

забезпечують можливість успішної роботи за певною професією» 

(Енциклопедія професійної освіти) [453]. 

Зауважимо, що сучасні дослідники професійну підготовку розглядають 

по-різному: як результат професійного становлення особистості, як процес 

оволодіння певними компетентностями, як готовність майбутнього фахівця 

до професійної діяльності, як систему заходів тощо.  

Зокрема, С. Ящук поняття «професійна підготовка» розуміє як 

«спрямованість суб’єкта на певну професійну діяльність через формування 

творчої особистості та оволодіння нею певною системою професійних 

компетентностей та особистісних якостей у закладах вищої та професійно-

технічної освіти. Це суб’єкт, здатний до саморозвитку, самовдосконалення та 

продуктивної діяльності» [456].  

С. Сисоєва визначає професійну підготовку як «готовність майбутнього 

фахівця до професійного й особистісного розвитку» [384].  
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О. Фонарюк професійну підготовку розуміє як «цілеспрямований 

процес формування в закладі освіти системи професійних компетентностей, 

мотивів, стосунків та особистісних рис» [425]. 

Т. Танько в професійній підготовці вбачає «систему організаційних та 

педагогічних заходів, які забезпечують формування в особистості 

професійної спрямованості, системи компетентностей і професійної 

готовності, що визначається як суб’єктивний стан особистості, яка вважає 

себе здатною та підготовленою до виконання певної професійної діяльності 

та прагне її виконати» [400]. 

О. Єгоршин зазначає, що професійна підготовка здійснюється з метою 

оволодіння певною професією або спеціальністю тим або іншим працівником 

і обов’язково передбачає різні рівні підготовки: вищий, середній 

спеціальний, професійно-технічний і елементарний (підготовка працівників 

нижчої кваліфікації на професійних курсах). Професійна підготовка може 

вдосконалюватися в процесі трудової діяльності, у системі підвищення 

кваліфікації протягом життя й надалі переходить на рівень 

самоосвіти [98, с. 122]. Проте аналіз поданих визначень, упевнює в 

необхідності інтеграції різних напрямів, що розкривають професійну 

підготовку. 

Погоджуємося з представниками педагогічної думки, які розглядають 

професійну підготовку як цілісну, оптимальну й динамічну систему 

оволодіння компетентностями та особистісними якостями задля здійснення 

майбутньої професійної діяльності. На думку Н. Мукан, система професійної 

підготовки – багатогранний феномен, що передбачає розвиток професійних 

знань, установлення мінімальних меж компетентності на етапі завершення 

підготовки, а також реалізацію відповідної системи оволодіння 

компетентностями [270]. 

Проте чим глибше розкриваємо поняття «підготовка», тим більше 

розширюється коло проблем, пов’язаних із цим процесом. Простежується 

невідповідність традиційної підготовки майбутніх керівників закладів освіти 

http://vseslova.com.ua/word/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-82102u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-82102u
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сучасним вимогам і змісту професійної підготовки магістра УНЗ, що висуває 

суспільство. Дослідник В. Хоменко [427] зазначає, що підготовка магістрів 

УНЗ має здійснюватися на основі системного підходу, який забезпечує 

відповідність змісту освітнього процесу системі управлінських завдань 

керівника закладу освіти. На думку автора, система підготовки магістрів має 

базуватися на декількох теоретичних положеннях, а саме: 

- здійснюватися з урахуванням сучасної соціально-економічної 

освітньої ситуації та тенденцій її розвитку (сучасна підготовка магістрів УНЗ 

зараз знаходиться під впливом ринкових важелів); 

- базуватися на сучасних вітчизняних та зарубіжних прогресивних 

концепціях управління (вичерпує себе філософія «впливу», натомість – 

філософія взаємодії, партнерства, лідерства, адаптивності та особистісної 

спрямованості); 

- зміст підготовки магістрів має системно охоплювати всі основні 

напрями управлінської діяльності керівника закладу освіти та відбивати 

загальні основи та особливості управління навчальними закладами 

(організація процесу підготовки має бути такою, щоб задовольнити в такий 

спосіб і потреби магістрантів, і роботодавців); 

- освітній процес має поєднувати теоретичну, практичну підготовку та 

науково-дослідну роботу (теорія і практика не дають відповідних зв’язків, і 

поступово підвищується попит на практичну орієнтацію в 

підготовці магістрів). 

Зауважимо, що сучасні вимоги до змісту професійної підготовки 

магістра УНЗ визначаються стандартом вищої освіти та сформульовані в 

термінах результатів навчання. Так, основні важелі сучасних вимог − це 

управління закладом освіти в непередбачуваних умовах, проєктування 

ефективних систем управління закладом освіти, управління проєктами, 

генерація підприємницьких ідей, прийняття та виконання управлінських 

рішень у постійно змінюваних умовах, наявність соціальної відповідальності, 

застосування інформаційних систем та спеціалізованого програмного 
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забезпечення для розв’язання задач управління закладом освіти [345]. 

Традиційна система підготовки магістрів, на нашу думку, не задовольняє 

повною мірою висунуті суспільством та самими магістрантами вимоги. Вона 

стабільна, проте не гнучка, орієнтована переважно на авторитарний вплив на 

особистість магістранта, а не на розвиток його індивідуальних особливостей, 

на формування в ньому готовності до самостійного, відповідального, 

продуктивного вирішення майбутніх професійних задач.  

Підкреслимо, що ЗВО намагаються втілити ці вимоги у своїх 

оновлених програмах, упроваджуючи нові дисципліни (наприклад, 

«Лідерство», «Фандрейзинг в освітній діяльності», «Управління проєктами», 

«Інформаційні технології», «Моніторинг освітньої діяльності» тощо). З нашої 

точки зору, необхідне постійне/безперервне збагачення змісту підготовки 

магістрів з УНЗ (щосеместру впродовж підготовки магістрів у залежності від 

контингенту вступників та поточних змін в освітньому середовищі). На нашу 

думку, важливою характеристикою безперервного збагачення змісту має 

бути наскрізність, яка охоплює ОПП; навчальні плани (у т. ч. робочі, 

індивідуальні плани здобувачів освіти); освітньо-професійні та освітньо-

наукові програми, програми навчальних дисциплін; структурно-логічні 

схеми підготовки, і т. ін. Усе це має відображатися у відповідному 

інформаційному супроводі, а саме: підручниках, навчальних посібниках, 

методичних матеріалах тощо, а також у дидактичних засобах, особливо при 

проведенні навчальних занять та інших форм освітньої діяльності. 

Мінливість соціального середовища, потреба поточного оновлення змісту 

освіти та методичного супроводу визначили пріоритет розроблення 

навчальних матеріалів на електронних носіях, розширення електронних 

бібліотек та використання інтернет-ресурсів. Усе разом обумовило розвиток 

цифровізації підготовки фахівців. Зазначене неминуче активізує потребу в 

адаптації/взаємоадаптації учасників освітнього процесу. 

Отже, сучасні вимоги до майбутніх управлінців закладом освіти 

потребують гнучкості процесу підготовки та активізації адаптивних процесів. 
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Магістранти, що постійно знаходяться в гнучкій системі підготовки, 

набувають чималого досвіду управління в нестабільних умовах. Вони здатні 

гнучко реагувати на соціокультурні зміни середовища, при цьому не 

втрачати власну цілісність, навчаються самостійно налаштовуватися на 

реалізацію поставленої реальної мети та моделювати інноваційні процеси.  

Наступна проблема пов’язана з постійним зростанням попиту 

роботодавців на професійно орієнтованих, компетентних управлінців та 

недосконалим рівнем професійної самосвідомості та самоорганізованості 

майбутніх керівників. Традиційна система підготовки магістрів зазвичай 

побудована на передачі необхідної освітньої інформації (знання, уміння, 

навички) майбутньому спеціалістові у формі лекцій та практичних занять. Це 

здійснюється протягом навчання магістрів шляхом опанування та засвоєння 

ними освітньої інформації з домінантною оцінкою результату викладачем, 

при цьому немає балансу між здійсненням контролю та самоконтролю 

магістрантом. Тому важлива складова системи супроводу індивідуальної 

траєкторії розвитку кожного студента не простежується. Цей спосіб здобуття 

знань по суті вже втратив свою перспективність.  

Необхідно зауважити, що традиційна система підготовки магістрів 

базується на педагогічному впливі, прийоми якого більше відображають 

авторитарність, що характеризується максимальною директивністю й 

концентрацією влади в руках викладача. При таких відносинах магістрантові 

важко проявити самостійність, креативність, прийняти рішення, він має 

виконувати саме те, що від нього вимагає викладач. Самостійність у ЗВО – це 

лише формальність. Тому в системі підготовки магістрів треба змінити 

джерела впливу. На сучасному етапі розвитку освіти починають діяти 

ринкові важелі. Не викладач має змусити магістранта здобувати необхідну 

освітню інформацію чи практичні навички, а ринкова конкуренція. 

Оцінюючи ситуацію на ринку праці та розуміючи, на якого фахівця є попит 

(самостійно приймає рішення, бере на себе відповідальність за власний 

розвиток та розвиток організації, якою він управляє, самоорганізований та 
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здатний генерувати нові ідеї), магістрант починає аналізувати та приймати 

рішення щодо подальшої траєкторії свого розвитку. У такий спосіб 

підвищується професійна самосвідомість та самоорганізованість магістранта. 

Викладачеві лише необхідно створити насичене освітнє середовище, яке буде 

мотивувати магістранта на самостійні дії та самоменеджмент. 

Необхідно підкреслити наявність ще однієї педагогічної проблеми, що 

пов’язана із потребою в компетентних управлінцях закладом освіти і 

недостатньою готовністю майбутніх керівників до здійснення управлінської 

діяльності на високопрофесійному рівні, а отже, набуттям професійних 

компетентностей при підготовці в ЗВО. Як стверджує дослідник В. Локшин, 

професійна компетентність фахівця з управління закладом освіти 

розкривається через призму єдності теоретичної та практичної готовності до 

управлінської діяльності. Основну структуру компетентності становлять 

численні вміння, які характеризують готовність до розвитку [222]. Це 

пов’язано з тим, що управління закладом освіти є складним процесом і 

потребує спеціальної теоретико-практичної обізнаності навіть тих 

викладачів, які здійснюють підготовку магістрів з УНЗ. Проте найчастіше в 

ЗВО працюють викладачі, які ніколи не мали досвіду управління закладом 

освіти, вони володіють тільки управлінською теорією, і це є великою 

педагогічною проблемою. Не маючи управлінського досвіду, навряд чи такі 

викладачі можуть підготувати компетентних управлінців, готових до 

прийняття та забезпечення реалізації управлінських рішень у 

непередбачуваних, постійно змінюваних умовах. Отже, виникає проблема 

недостатньої компетентності педагогічних кадрів, які готують магістрів з 

УНЗ, і, як наслідок, заклади освіти отримують недостатньо 

компетентних управлінців. 

Дефіцит управлінського досвіду при підготовці магістрів з УНЗ 

порушує ще одну педагогічну проблему: затеоретизованість процесу 

підготовки магістрів з УНЗ та нестача практико-орієнтованих дисциплін. 

Збільшення останніх дозволяє зробити процес підготовки гнучким та 
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динамічним, переорієнтувати знання магістрантів у навички і досвід 

практичної діяльності, зробити освіту студентів більш пізнавальним і 

творчим процесом.  

Як стверджує дослідниця Є. Садурська, зі збільшенням частки 

предметів практичного спрямування зростає і зв’язок між студентом та 

викладачем, студентом і колективом, студентом і професійною діяльністю. 

На основі цих зв’язків і формується ідеальна модель конкурентоздатної 

особистості майбутнього управлінця [370]. Отже, наступну проблему бачимо 

в оновленні моделі відносин у системі «викладач-магістрант». Практика 

показує, що в традиційних взаємовідносинах викладача та магістранта 

створюється специфічна дистанція, а також у магістранта чітко 

простежується відчуття певної залежності від викладача, що не дозволяє 

повноцінно розкритися магістрантові в освітньому процесі.  

Поділяємо точку зору дослідника К. Багрій, який стверджує, що одна з 

функцій педагога полягає в створенні умов для студентів, які дозволяють їм 

вийти на новий рівень самоорганізації та розкрити нові індивідуально-

особистісні якості [17]. Викладач має створити такі умови (організувати 

освітнє середовище), в яких магістрант зможе розкрити свій потенціал, буде 

готовий до осмисленого здобуття знань, а також матиме можливість 

навчатися, маючи будь-який рівень попередньої підготовки. Таке можливо 

при переході на адаптивно-партнерську взаємодію між магістрантом та 

викладачем у процесі професійної підготовки магістрів з УНЗ. Мається на 

увазі наповнення освітнього простору різнорівневим дидактичним 

матеріалом для того, щоб магістрант мав можливість вибору складності 

завдань, вироблення власної моделі поведінки, завдяки якій йому не буде 

складно вийти на рівень подальшого самоконтролю та самоорганізації. Проте 

виникає проблема недостатньої розробленості відповідних технологій. Тому 

вважаємо, що необхідно впровадити в процес підготовки магістрів з УНЗ 

технологію розроблення індивідуального адаптивного сценарію. 

Запропонований сценарій міститиме набір різнорівневого інструментарію, 
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що дозволяє проводити ефективну підготовку магістрів з урахуванням як 

поточних змін в освітньому середовищі, так і потреб та індивідуальних 

можливостей магістрантів.  

Ще однією з педагогічних проблем є відсутність можливості виходу 

магістрантів на самостійну, саморегульовану та самоорганізовану освіту при 

традиційній системі підготовки магістрів з УНЗ, яка характеризується 

спеціально організованою діяльністю та зовнішнім управлінням. Науковці 

стверджують, і повністю погоджуємося з ними, що лише в процесі 

самостійної діяльності магістрантів виробляються міцні, раціональні 

компетентності, що ведуть до успішних управлінських дій.  

Отже, потребують кваліфікованого вирішення зазначені вище 

проблемні питання, а саме: 

1. Зміна сутності підготовки фахівців (не накопичення знань, умінь, 

навичок, а формування готовності до практичної професійної діяльності 

майбутніх управлінців та до професійного й особистісного розвитку). 

2. Ринкова та суспільна потреба в підвищенні якості підготовки 

керівників закладів освіти. 

3. Необхідність постійної орієнтації підготовки управлінців на розвиток 

соціально-економічних ситуацій (ринкові умови). 

4. Урахування в сучасному процесі підготовки керівників освітньої 

сфери прогресивних концепцій управління, що змінюють суб’єкт-об’єктний 

традиційний вплив на суб’єкт-суб’єктну взаємодію. 

5. Особистісний розвиток майбутніх управлінців має бути спрямований 

на людські й світові цінності, ураховувати положення академічної 

доброчесності, що складаються із загальноприйнятих принципів, статутних 

та законодавчих правил, яких мають дотримуватися усі учасники освітнього 

процесу під час навчання, а також спрямований на «викладання та 

впровадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або творчих досягнень» [349]. 
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6. Зміст підготовки має системно охоплювати всі основні напрями 

управлінської діяльності керівника закладу освіти (оновлення ОПП). 

7. Підвищення мобільності викладачів і здобувачів освіти, розширення 

міжнародних зв’язків, запровадження перспективного зарубіжного 

управлінського досвіду. 

8. Організація освітньо-професійної підготовки управлінця має 

органічно поєднувати теорію і практику, забезпечувати практичну 

орієнтацію цього процесу.  

9. Необхідність відбору науково-педагогічних працівників, які мають 

досвід управлінської діяльності в закладах освіти різного рівня організації 

для викладання спеціальних предметів при підготовці майбутніх керівників. 

10. Зміна умов здійснення професійної діяльності керівника закладу 

освіти (перехід від стабільних до непередбачуваних) потребує розвитку 

здатності майбутнього управлінця приймати рішення в режимі мінливості. 

11. Ущільненість часу в ринкових умовах висуває на перший план 

розроблення електронних підручників, посібників, методичного 

забезпечення, розширення електронних бібліотек, запровадження 

цифровізації підготовки фахівців. 

12. Необхідність активізації адаптивних процесів, розроблення 

адаптивних освітніх технологій для впровадження в педагогічну практику з 

метою забезпечення адаптації/взаємоадаптації учасників освітнього процесу 

в нестабільних умовах освітнього простору. 

Дослідивши наявну ситуацію щодо сучасної підготовки магістрів з 

УНЗ, вважаємо, що необхідно вирішувати проблему підвищення рівня й 

забезпечення якості підготовки магістрів з управління закладом освіти. 

Зазначені вище зміни, що відбуваються в освітньому секторі України, 

мають мінливий характер, у зв’язку з чим потребують постійного вивчення й 

реагування. Це – певна педагогічна й управлінська проблема щодо 

підвищення рівня та якості підготовки керівника закладу освіти. Вирішення 
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цієї проблеми потребує спеціального розроблення й обґрунтування 

адаптивної системи підготовки магістрів з управління закладом освіти. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Установлено, що вектор освітньої політики України стрімко 

змінюється. В освітньому просторі починають діяти ринкові важелі. Події, 

що відбуваються в сучасному суспільстві, спрямовують заклади вищої освіти 

змінювати освітнє середовище, стиль роботи з науково-педагогічними 

працівниками та студентами, а також модернізувати професійну підготовку 

фахівців. Стартом для мотивованих фахівців, що беруть на себе 

відповідальність за набуті професійні компетентності та результат своєї 

роботи можна вважати магістратуру. Студенти вступають до магістратури з 

метою здобути знання та практичний досвід як науково-дослідної, так і 

інноваційної підготовки, що дозволить їм витримати конкурентну боротьбу 

на ринку праці, вчасно адаптуватися при нестійких змінах у суспільстві та 

професійній діяльності, удосконалити навички самоорганізації для 

досягнення поставленої мети.  

Повною мірою забезпечити якість магістерської підготовки можна за 

умови наявності людських, матеріальних та технічних ресурсів, створення 

інноваційного освітнього середовища, побудови індивідуальної освітньої 

траєкторії магістранта, осучаснення освітніх програм, моніторингу якості 

освітніх послуг тощо. 

Певним науковим внеском є визначення наукової основи модернізації 

змісту підготовки магістрів з УНЗ шляхом аналізу ознак ринкової економіки 

та відстеження їх впливу на систему підготовки. Нами доведено, що ринкова 

економіка змінює освітнє середовище магістратури та активізує його 

адаптацію до нових вимог суспільства.  

Аналіз сучасного стану практичної підготовки магістрів з УНЗ в 

умовах ринкової економіки показав, що зміст підготовки магістрів 
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оновлюється шляхом розроблення професійних стандартів, наповнення 

програм сучасними дисциплінами тощо. На підставі аналізу відповідей 

магістрантів на питання анкет, було встановлено недостатній рівень 

організації освітнього процесу в магістратурі. Такий стан є результатом 

надмірної теоретизації освітньої інформації, що не спонукає магістрантів до 

підвищення якості власної освіти; наповненості освітніх програм 

дисциплінами, що не затребувані магістрантами, нестача дисциплін, що 

необхідно додати для підвищення рівня їхньої підготовки; недостатню 

інформованість магістрантів щодо вступу в магістратуру. У дослідженні було 

здійснено відстеження стану надання освітніх послуг магістрантам з УНЗ за 

такими критеріями: організація освітнього процесу; фундаментальність 

підготовки; досвід викладацького персоналу та рівень знань; культурний та 

комунікаційний рівень викладачів; реакція викладачів та адміністрації 

закладу вищої освіти на додаткові вимоги магістрантів тощо.  

Аналіз та узагальнення отриманої інформації дозволило визначити 

основні запити магістрантів з управління навчальним закладом щодо 

підвищення рівня освітніх послуг у закладі вищої освіти. Так, було означено: 

зменшення теоретизації процесу підготовки магістрів з УНЗ; орієнтація на 

практику; збільшення використання викладачами інтерактивних 

методів навчання; розширення списку дисциплін за вибором магістранта; 

збільшення можливостей індивідуального консультування в зручний час; 

запрошення до викладання дисциплін досвідчених керівників освітніх 

установ, експертів, провідних фахівців; покращення матеріально-технічної 

бази закладу; підвищення рівня надання додаткових освітніх послуг у закладі 

вищої освіти.  

Велика відповідальність у підготовці магістрів з УНЗ покладається на 

викладача. Від стану задоволеності НПП умовами праці та результатом 

освітнього процесу в магістратурі залежить успішність та якість підготовки 

фахівців. Визначено, що інструментом ефективного управління закладом 

вищої освіти в ринкових умовах є корпоративна культура, яку розглянуто як 
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систему формальних і неформальних правил та норм діяльності, звичаїв і 

традицій закладу освіти, особливостей поведінки співробітників освітньої 

організації, стилю керівництва, показників задоволеності науково-

педагогічних працівників умовами праці тощо.  

У дослідженні виокремлено та проаналізовано компоненти безпечного 

освітнього середовища: матеріальні та нематеріальні символи захищеності 

НПП на роботі. Уважаємо, що результативність підготовки магістрів 

управління закладом освіти значно підвищиться, якщо приділити особливу 

увагу комфортизації умов праці науково-педагогічного складу, який працює з 

магістрантами-управлінцями.  

За результатами аналізу анкет установлено середній рівень 

суб’єктивного добробуту НПП. Отже, доходимо висновку про те, що виникає 

необхідність у перегляді системи підготовки магістрів з УНЗ та організації 

для них специфічного освітнього середовища, яке буде адаптоване під 

особливості навчання в магістратурі, мати гнучку структуру відповідно до 

здібностей самого магістранта та формувати готовність майбутніх 

управлінців до роботи в умовах ринку. 

Основний зміст першого розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: [113; 116; 117; 119; 121; 127; 128; 129; 130; 137; 139; 140; 141].  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ РОЗРОБЛЕННЯ АДАПТИВНОЇ 

СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

 

2.1. Поняття адаптації в контексті міждисциплінарних зв’язків 

 

Перед сучасною освітою висуваються нові вимоги, пріоритетом яких є 

інноваційний розвиток. У його основі лежить забезпечення динамічної та 

системної адаптації освітнього середовища. Це є складним і відповідальним 

завданням. Швидкий темп життя, наявність великих обсягів навчально-

наукової інформації, перехід до ринкових відносин, кризовий характер 

освітніх перетворень спричиняє включення адаптивних процесів в освіті. 

Отже, останнім часом підвищується актуальність адаптації учасників 

освітнього процесу до швидкозмінюваного освітнього середовища. Основна 

задача викладача – розібратися в сутності поняття «адаптація» для 

подальшого включення її механізмів та грамотної побудови адаптивної 

траєкторії розвитку особистості. 

Провідні положення цього підрозділу було вперше висвітлено в 

авторській статті «Сутність поняття «адаптація» в міждисциплінарному 

аспекті» [138].  

Зокрема, було з’ясовано, що питанню адаптації приділяли увагу багато 

дослідників у різні часи та із різних наукових галузей: Д. Атланов [1412], 

Г. Балл [18], А. Георгієвський [72], В. Гриценко [81], Ху Жунсі [143], 

В. Зубченко [152], Д. Колесов [183], А. Маклаков [233], Е. Маркарян [235], 

Ф. Меєрсон [244], І. Микитюк [254], О. Мороз [266], В. Петровский [319], 

Ж. Піаже [320], В. Платонов [322], Л. Растрігін [358], І. Совйов [389] та ін.  

На сучасному етапі наукових досліджень питанню адаптації присвячено 

роботи К. Андросович [7], Л. Бондар [40], Т. Буяльської [52], Н. Каут [164], 

Т. Коленіченко [182], Н. Шепель [448], О. Шльонської [450] та ін.  
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Проте, незважаючи на значний інтерес учених до пояснення явища 

адаптації, однозначного формулювання цього поняття дотепер не існує. Тому 

виникає необхідність відстеження наявних підходів до тлумачення поняття 

«адаптація» в міждисциплінарній галузі на основі аналізу наукових підходів 

вітчизняних та зарубіжних дослідників для формулювання його сутності в 

межах нашого дослідження. 

Дослідження поняття «адаптація» відбувається в міждисциплінарному 

науковому просторі. Інтерес до цього поняття відстежується з боку різних 

наук – біології, медицини, філософії, соціології, кібернетики, управління, 

математики, техніки, педагогіки й психології. У кожній науці трактування 

поняття різні, наприклад: 

- розгляд поняття «адаптація» як характеристики життєдіяльності 

людського організму в нормі та навіть патології розкрито в концепції 

«хвороба-адаптація» й застосовується в медицині;  

- поняття «адаптивні системи», маються на увазі апарати, що 

самоналаштовуються зі зворотним зв’язком (приймально-передавальні 

пристрої, автоматичні системи управління виробничими процесами тощо), 

використовується у техніці та кібернетиці;  

- асоціація поняття адаптації з процесом і результатом установлення 

гармонійних взаємин між особистістю й соціальним мікросередовищем 

простежується в соціології, психології та педагогіці тощо [72, с. 41]. 

Поняття «адаптація» спочатку застосовувалося на рівні біологічних 

структур. У 1865 році німецький фізіолог Ауберт уперше ввів у науковий 

обіг термін «адаптація» у значенні пристосування. Згодом, на основі вчення 

Ч. Дарвіна поняття «пристосування» стало одним із найважливіших у науках 

про життя. В історії біологічної науки проблема адаптації отримала суто 

наукове пояснення лише в другій половині ХХ століття [448]. 

Початковий аналіз наукових джерел дає можливість відстежити 

розрізненість точок зору дослідників стосовно класифікації підходів до 

визначення поняття «адаптація». Так, дослідник еволюції адаптації 
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А. Георгіївський розподіляє всі підходи до визначення поняття «адаптація» 

на три групи:  

1)  тавтологічні – за значенням пристосування організмів до середовища;  

2) визначення через «головну» ознаку, виділення біохімічної, 

морфологічної, фізіологічної, поведінкової адаптації;  

3) полісемантичні – розгляд адаптації і як процесу, і як 

результату [72, с. 85]. 

Спрощену класифікацію пропонує Е. Маркарян [235]. Він підкреслює 

процесуальність характеру поняття адаптації та розділяє всі наявні його 

визначення в широкому (пристосування) та вузькому 

(мультидисциплінарному) сенсі. На його думку, поняття адаптації в 

широкому сенсі ґрунтується на історичному (еволюційному) принципі, що 

враховує сам генезис адаптивних норм реакцій під дією природного відбору. 

Натомість у вузькому сенсі воно відображає лише аспект, що належить до 

розвитку окремої істоти, тобто реалізацію адаптивної норми реакції в ході 

індивідуального розвитку організму. 

Розглядаючи біологічний аспект адаптації, дослідник 

В. Платонов  підкреслив, що адаптацію розуміють як здатність «усього 

живого пристосовуватися до умов навколишнього середовища» [322]. У 

цьому розумінні він виділяє 2 види адаптації: 

- генотипічну адаптацію, що лежить в основі еволюції і являє собою 

«процес пристосування до умов середовища популяцій шляхом спадкових 

змін і природного відбору» [322, с. 8]; 

- фенотипічну адаптацію – вона являє собою пристосувальний процес, 

що розвивається в окремого індивіда впродовж життя як реакція на дії різних 

факторів зовнішнього середовища. Означений вид адаптації є предметом 

досліджень у найрізноманітніших галузях практичної та наукової діяльності 

людини. 

У філософському аспекті адаптацію характеризують як особливу форму 

відображення впливів зовнішнього й внутрішнього середовища, що полягає в 
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тенденції до встановлення з ними динамічної рівноваги. Адаптація є 

процесом активного відображення, що забезпечує самозбереження системи в 

її розвитку, фіксується у своїх результатах, виробляється відносно як 

зовнішніх, так і внутрішніх дій, проявляється як тенденція до встановлення 

певної міри гармонії системи із зовнішнім та внутрішнім середовищем. 

На думку дослідника Ху Жунсі [143], адаптація з філософської точки 

зору – це атрибут будь-якої живої істоти, що виявляється тоді, коли в системі 

її взаємовідносин із середовищем виникають значущі зміни. Оскільки і 

людина, і середовище постійно змінюються, то адаптація стає 

фундаментальною основою існування. 

Також адаптацію розглядають у системі «людина-культура-середовище» 

(антропологія) як результат пристосування, що здійснюється не тільки за 

допомогою культурних удосконалень, але й у результаті перебудов 

функціональних і структурних складових організму. Будь-які подібні 

пристосувальні риси (біологічного або небіологічного порядку), що виникли 

природним чином або спеціально вироблені для успішного існування в 

запропонованих умовах, називають пристосувальними або адаптивними 

змінами. Автор ідеї пристосування (адаптацію) розуміє як сам процес, у ході 

якого організм пристосовується до умов навколишнього середовища; ступінь 

досягнутого пристосування (адаптація як результат пристосування); 

стратегію виживання, спрямовану на розв’язання «завдань», які ставить 

перед організмом середовище. Д. Атланов [14] виділяє два супідрядних рівні 

адаптації: біологічний (постійна взаємодія зі змінами культурної та 

соціальної сфер) і соціальний (синтетичний). 

Поняття адаптації пов’язують з кібернетичними категоріями 

саморегуляції та управління, де як механізм адаптації розглядається 

негативний зворотний зв’язок (реагування системи, що самоуправляється, на 

мінливі умови середовища). Термін використовується тільки до 

характеристики цілісних систем. За А. Георгієвським, адаптивною може бути 
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названа тільки внутрішньо організована система. Отже, на думку дослідника, 

поняття адаптації та організації нероздільні [72, с. 43]. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що ряд учених адаптацію 

розглядають як процес, результат і управління. Порівнюючи адаптацію з 

управлінням, зазначають, що це організація цілеспрямованого впливу на 

об’єкт, завдяки чому досягаються поставлені цілі. Визначення мети й 

способів її досягнення характеризує адаптацію як процес. Поширена думка, 

що адаптація як управління належить до оптимізації в умовах перешкод. У 

процесі адаптації параметри об’єкта мають змінюватися так, щоб його 

показник якості досягав екстремального значення, незалежно від зміни 

ситуації. Тому з урахуванням особливостей складних систем адаптацію в 

широкому сенсі визначають як процес цілеспрямованої зміни параметрів і 

структури системи, який полягає у визначенні критеріїв її функціонування й 

виконання цих критеріїв [449]. 

Адаптація розглядається як процес автоматичного пристосування 

системи до зміни зовнішніх умов. Вимоги до процесу адаптації містять свій 

алгоритм, максимально наближений для умов адаптації; має укладатися в 

певний час; склад вхідної інформації (моделі проблемної галузі) має бути 

вхідним параметром процесу адаптації та відображати всі зміни, що 

відбуваються в цій галузі [34]. 

Процеси адаптації завжди були пріоритетними для психології, де 

адаптивність розглядалася переважно як стійка властивість особистості. 

Адаптивність особистості має динамічну суть. Як зазначає ряд учених, 

поняття «адаптивність-неадаптивність» та «дезадаптивність» людини як 

суб’єкта власної життєдіяльності відображає структуру й динаміку 

адаптивної активності, перебіг адаптивних процесів. Таке розуміння 

представлено в концепції неадаптивної активності, запропонованої 

В. Петровським, який адаптивність розглядає як тенденцію відповідності між 

цілями й результатами активності особистості, що досягаються в 

процесі діяльності [319]. 
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Адаптацію як здатність організму, що допомагає впоратися з вимогами 

певної ситуації, пояснює з позиції «адаптації-дезадаптації» Ж. Піаже. На його 

думку, адаптуватися в навколишньому середовищі організмові допомагає 

інтелект. Адаптація здійснюється за допомогою двох видів діяльності, що 

взаємодоповнюють один одного – асиміляції та акомодації. За допомогою 

асиміляції людина адаптується до нового, розглядаючи це як уже щось 

знайоме. Залучення нової інформації як частини до вже наявної схеми 

поведінки характеризується засвоєнням правил середовища. Акомодація, як 

доповнення до асиміляції, допомагає змінити розумові процеси індивіда у 

випадку, коли новий об’єкт або ідея не узгоджуються з його попередніми 

поняттями. Зміна схеми залучає нові категорії, чим впливає на перетворення 

середовища. Асиміляція досвіду, що не збігається з наявними схемами, 

врешті-решт спричиняє когнітивний конфлікт і зумовлює акомодацію цього 

досвіду. Кінцевим результатом такого процесу є адаптація – стан рівноваги 

між когнітивними структурами й оточенням. Отже, рівень психологічної 

адаптації визначається рівнем активності особистості й характеризується 

єдністю акомодації та асиміляції. Середовище впливає на особистість, яка 

вибірково сприймає та опрацьовує ці впливи відповідно до своєї внутрішньої 

природи, чим активно впливає на середовище. Звідси – адаптивна й 

одночасно адаптувальна активність особистості, механізм якої стає основою 

її поведінки й діяльності [450]. 

Адаптивність як здатність особистості відповідати вимогам суспільства 

визначає В. Зубченко [152]. 

І. Совйов розуміє адаптивність як індивідуально-психологічну 

особливість особистості, що дозволяє успішно переадаптуватися до 

незвичних, змінених умов існування [389]. 

Дослідники О. Саннікова та О. Кузнецова виділяють внутрішньо 

особистісну адаптацію як здатність особистості змінювати власні 

характеристики відповідно до перетворень власного внутрішнього 

середовища, адже життєво необхідним є не тільки рівновага між індивідом та 
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навколишнім середовищем, але й рівновага внутрішньої психічної системи 

організму [374].  

Отже, у психологічному аспекті адаптацію розглядають як здатність 

особистості або індивідуально-психологічну особливість (готовність 

внутрішньої системи), що допомагає протистояти та відповідати 

на  зовнішні зміни. 

У ході нашого дослідження встановлено, що дослідники виділяють три 

форми адаптації: прогресивну – безперервне пристосування до мінливих 

умов; ідіоадаптацію – пристосування до конкретних умов існування за 

допомогою певних змін у будові організмів, що не порушують загального 

рівня їхньої організації; регресивну – збереження старого змісту в новій 

формі або формальне прийняття людиною нових форм.  

У деяких дослідженнях знаходимо уточнення щодо визначення 

прогресивної (активної) та регресивної (пасивної) форм адаптації. Так, у 

поняття адаптації активної дії (управління) зазвичай вкладають два значення: 

1) пристосування до фіксованого середовища (пасивна адаптація), у 

якому система, що адаптується, функціонує так, щоб виконувати свої функції 

в цьому середовищі якнайкраще, тобто максимізує свій критерій 

ефективності функціонування в середовищі; 

2) пошук середовища, адекватного системі, де активна адаптація, 

навпаки, має на увазі або зміну середовища з метою максимізації критерію 

ефективності, або активний пошук такого середовища, де можна досягти 

бажаного комфорту [358, с. 8]. 

Варто зауважити, що дослідник Л. Растригін формулює проблему 

адаптації як спосіб управління об’єктом в обставинах невизначеності 

середовища та самого об’єкта, що еквівалентне пошуковій оптимізації в 

обстановці перешкод. Адаптація протиставляється компенсації, для реалізації 

якої необхідно мати адекватну модель об’єкта. Також Л. Растригін розділяє 

адаптацію за способами зміни об’єкта – на параметричну адаптацію (якщо 

змінюються його параметри) і структурну (при зміні структури) [358, с. 9].  
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Низка інших дослідників пояснюють пасивну й активну адаптації 

інакше. Пасивну адаптацію вони розуміють як самопристосування до змін, у 

той час як активна адаптація відбувається з елементом управління, що 

здійснює структурну адаптацію бази знань [34]. 

Ми не можемо спиратися на таке пояснення видів адаптації, адже в 

межах нашого дослідження (освітній процес) пасивність розглядається з 

точки зору репродуктивності, тобто здобуття знань відбувається за рахунок 

прослуховування та бачення інформації (педагог вимагає від студентів лише 

слухати та дивитися), а з боку студентів активної участі не проявляється. 

Тому вважати пасивну адаптацію як самопристосування не можемо. Якщо 

студент виявляє активність, самостійно знаходить способи пошуку 

інформації, адаптується до швидкозмінюваних умов і досягає поставленої 

мети, це не може бути пасивністю. Розглядаємо цей процес як активну 

адаптацію. Пасивною адаптацією вважатимемо бездіяльність, розгубленість, 

дезадаптацію студента, який за певних причин не активізується в освітньому 

процесі та потребує додаткового супроводу викладача . 

Нашу позицію можна підсилити визначенням Г. Балла, який розглядає 

адаптацію як тенденцію до встановлення рівноваги між індивідом і 

середовищем за умови, що індивід (як активна підсистема) не руйнується, а 

визначені параметри його функціонування підтримуються [18]. 

Адаптацію дуже часто асоціюють зі стресом, реакцією на те, що 

відбувається. Так, Д. Колесов, розглядаючи адаптацію в стрес-системі, 

виводить поняття «адаптивний ефект». Процес психологічної адаптації 

дослідник позначає терміном «адаптування». Стан організму в результаті 

успішного здійснення цього процесу – «адаптованість». Розходження між 

станами організму до початку й після завершення процесу адаптації – 

«адаптивний ефект». Адаптивний ефект із багатьох причин залежить від 

форми адаптації [183].  

В адаптації до стресових ситуацій Ф. Меєрсон виділяє три рівні: 
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- фізіологічний, на якому простежуються етапи адаптації як адаптаційна 

реакція після початку дії подразника. Початковий етап – термінова або 

недосконала адаптація, оскільки «діяльність організму протікає на межі його 

фізіологічних можливостей при майже повній мобілізації функціонального 

резерву» [244, с. 82]. Це далеко не повною мірою забезпечує необхідний 

адаптаційний ефект. Довготривалий етап – складна адаптація, що виникає 

поступово в результаті довготривалого або кількаразового впливу на 

організм факторів навколишнього середовища. Як зазначає автор, організм 

розвивається завдяки багаторазової реалізації «термінової» адаптації. У 

результаті поступового кількісного накопичення деяких змін організм 

набуває нової якості: з неадаптованого перетворюється на адаптований. Така 

ж якісно складніша адаптація до навколишньої дійсності. Вона розвивається 

в процесі навчання на основі пам’яті мозку й проявляється виникненням 

нових стійких тимчасових зв’язків та їх реалізацією у вигляді відповідних 

поведінкових реакцій. Перехід від «термінового» етапу до «довготривалого» 

є адаптаційним процесом, він «уможливлює постійне життя організму в 

нових умовах, розширює сферу його проживання та свободу поведінки в 

мінливому біологічному й соціальному середовищі» [244, с. 84]; 

- психічний – пристосування в першу чергу психічних процесів: 

пристосування сприйняття відповідно до навколишньої дійсності, 

пристосування пам’яті, мови, мислення; 

- соціальний – пристосування до соціального оточення, до 

міжособистісних відносин, групової динаміки тощо. 

Рівні адаптації тісно пов’язані між собою. Так, фізіологічна адаптація 

може сприяти психологічній (наприклад, пристосувавшись до нових умов, 

людина починає краще проявляти розумові здібності, творчість). Соціальна 

адаптація може сприяти фізіологічній (наприклад, якщо ви налагодили 

відносини з іншою людиною, можете отримати від неї допомогу) тощо [233]. 
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У соціології поняття адаптації було пов’язано з подоланням певних 

труднощів, стереотипів логіко-семантичного характеру. Його розглядали як 

результат процесу пристосування учасників до нового соціального оточення. 

Соціальна адаптація є процесом активного пристосування особистості 

до умов соціального середовища, за результатами якого відбувається 

прийняття цілей, норм групи, соціальних ролей та інших характеристик 

соціального середовища [7].  

У соціології пасивність і активність розглядаються як форми адаптації. 

Адаптація активна, коли індивід прагне впливати на середовище, щоб 

змінити його (зокрема ті норми, цінності, форми взаємодії, які він має 

опанувати), а пасивна, коли він не прагне до такого впливу та змін. 

В. Гриценко, вивчаючи адаптацію переселенців у новому 

соціокультурному середовищі, визначає соціально-психологічну адаптацію, 

сутність якої пропонує розуміти як поєднання стійкості (збереження 

ідентичності, тотожності організму самому собі) з мінливістю (досягненням 

нових станів), що здійснюється на двох рівнях – спосіб його взаємодії з 

середовищем та адаптивні механізми [81].  

На особливу увагу заслуговує визначення поняття «адаптація» в 

педагогічній царині. З одного боку, адаптацію загалом розуміють як 

пристосування до системи освіти, освітнього процесу. Пристосування 

розглядається в значенні «звикання» до нової діяльності, нових умов, зміни 

соціальних ролей тощо, де звикання приблизно триває 2-3 місяці. Науковці 

пов’язують його з процесом дезадаптації (наприклад, адаптація 

першокласників або першокурсників). З іншого боку, адаптація в галузі 

пізнання, навчання відбувається поступово, оскільки весь час ускладнюються 

знання, які повинні бути засвоєні особистістю, і кінцевим етапом 

адаптаційного процесу має бути самоорганізація та самоосвіта.  

Адаптацію до навчання в педагогіці як оптимізацію освітнього процесу 

розглядають при відхиленні в розвитку особистості, де кінцевою метою є 

інтеграція її в соціумі. Тут адаптація має односторонній процес 
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пристосування – тільки з боку педагога, а реалізується за допомогою 

спрощення програм, підбору індивідуальних завдань, специфічного 

матеріально-технічного забезпечення тощо.  

У педагогічному словнику адаптація розкривається в значенні 

«адаптивний» як стан активності, характеристика тенденції відповідності або 

невідповідності між цілями й результатами активності людини, що 

досягаються. Адаптивність виражається в узгодженні цілей і 

результатів [315]. 

Адаптацію до навчання ще називають дидактичною адаптацією 

(запропоновано О. Морозом як вид адаптації [266]).  

І. Микитюк дидактичну адаптацію трактує в контексті готовності 

індивіда до успішного опанування різноманітних нових організаційних форм 

навчання, методів та змісту навчальної діяльності, здатності 

пристосовуватися до значного збільшення обсягу навчальної інформації, до 

мови наукових текстів і вивчення спеціальної термінології в процесі 

вивчення дисциплін [254].  

Аналіз педагогічної літератури свідчить, що адаптацію до будь-якого 

навчання розглядають як здатність особистості розвиватися в тому 

середовищі, в яке вона потрапила. Адаптація до навчання буває трьох видів:  

- біологічний – пристосування до нового режиму навчання та життя;  

- психологічній – процес входження до нового освітнього середовища та 

системи вимог, пов’язаної із виконанням навчальної діяльності, з 

використанням внутрішніх поведінкових резервів;  

- соціальний – входження до нового колективу, установлення рівноваги, 

єдності між особистістю та соціальним середовищем.  

Усі види адаптації до навчання нерозривно пов’язані між собою. Отже, 

адаптацію розглядають як процес пристосування до нових умов чи вимог 

середовища, результатом якої має бути пристосування, що є показником 

життєвої компетентності індивіда. 
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Таким чином, огляд підходів до визначення сутності поняття 

«адаптація» в міждисциплінарному аспекті дає можливість зробити такі 

висновки. Термін «адаптація» вперше був уведений у науковий обіг у 

значенні пристосування. Адаптацію розглядають у різних науках як у 

широкому – пристосування до середовища, так і у вузькому сенсі – 

відображає лише аспект, що належить до індивідуального 

розвитку організму.  

Сутність адаптації трактують у різних науках, зокрема:  

- у біології адаптацію розглядають як здатність усього живого 

пристосовуватися до навколишнього середовища;  

- у філософії – це встановлення гармонії системи із зовнішнім та 

внутрішнім середовищем;  

- у кібернетиці адаптацію асоціюють із категоріями саморегуляції, 

управління, оптимізації та визначають як реагування системи, що 

самоуправляється, на мінливі умови середовища;  

- у психології адаптацію розглядають у контексті властивості, 

активності, здатності, індивідуально-психологічної характеристики 

особистості й тлумачать як рівновагу між індивідом (когнітивними 

структурами) і середовищем;  

- у соціології розглядають як процес активного пристосування людини 

чи групи людей до нового чи зміненого соціального середовища;  

- у педагогіці адаптацію до будь-якого навчання розглядають як 

здатність розвиватися в постійно змінюваному освітньому середовищі. 

Аналіз наукової літератури засвідчує відсутність однозначного 

визначення поняття «адаптації». Це пов’язано з багатоваріантністю носіїв 

адаптації, форм та механізмів. Але всі науки згодні з тим, що адаптація 

відображає загальну властивість живої матерії, живих організмів (окремого 

індивіда чи групи людей), що пристосовуються до змін навколишнього 

середовища [138, с. 216].  
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Відстежено три напрями визначення поняття «адаптація»: за значенням 

пристосування організмів до середовища, визначення через «головну» 

ознаку, визначення адаптації і як процесу, і як результату.  

Адаптація має свої види: генотипічна й фенотипічна адаптації; рівні: 

фізіологічний (біологічний), психічний, соціальний; форми: прогресивна (або 

активна), ідіоадаптація, регресивна (пасивна). Але в кожній науці види, рівні 

та форми мають розбіжності в трактуванні та класифікуванні [138, с. 217]. 

Таким чином, у рамках нашого дослідження, адаптацію будемо 

розглядати не тільки як здійснення діяльності особистості в напрямі власних 

змін, як реакцію на зміни соціального середовища (мається на увазі активне 

пристосування особистості – осмислені дії та вчинки, пошук власних шляхів, 

адаптивних механізмів власного розвитку в постійно змінюваному 

середовищі), але й як взаємоадаптацію в системі «людина-середовище». 

Якщо людина може змінити ситуацію на користь позитивної саморегуляції, 

тоді вона може впливати на зміни середовища. Вважаємо, що людина свідома 

й здатна регулювати не тільки свої стосунки та власні якості особистості, а й 

середовище, в якому вона знаходиться. 

 

2.2. Педагогічна адаптація як умова якісної підготовки магістрів 

 

У зв’язку з модернізаційними процесами освіти в Україні та переходом 

на реформування шкільництва («Нова Українська Школа») процеси адаптації 

у галузі педагогіки стають дедалі затребуваними. Курс на євроінтеграційні 

процеси, гармонізаційну парадигму освіти, педагогічну інтеграцію, 

фундаменталізацію знань ставить учасників освітнього процесу в стан 

постійно змінюваного соціального освітнього середовища. Вони вимушені 

підлаштуватися до ситуації, відшукати додаткові ресурси, оптимізувати 

власну освітню діяльність, тобто включати адаптаційні процеси та 

розробляти власні механізми адаптації. Тому в сучасній переорієнтації 

освітньої діяльності підвищується актуальність адаптації до нових умов. 
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Основні ідеї цього підрозділу вперше було висвітлено в авторській 

статті «Педагогічна адаптація як умова якісної підготовки магістрів» [134]. 

Презентуємо їх. Зокрема, аналіз науково-педагогічних праць засвідчив, що 

адаптацію загалом розглядають із позиції звикання до навчальної діяльності 

в закладах освіти різних рівнів як засвоєння цінностей і норм педагогічної 

культури, оволодіння засобами й формами діяльності. Так, адаптація 

студентів розглядається в працях Л. Бондар [41], Т. Буяльської та 

М. Прищак [52], Г. Волнушкіної [60], Е. Глазкова [75], І. Микитюка [254] 

та ін. Адаптацію до закладу середньої освіти розкрито в працях 

Л. Ієговської [155], Н. Каут [164] та ін. Адаптацію до професійної діяльності 

досліджували І. Глазкова [75], В. Зубченко [152], М. Шепель [448] тощо.  

Також з аналізу можна побачити розрізненість підходів до визначення 

сутності поняття «адаптація» та недостатню вивченість адаптаційних 

процесів у педагогічній сфері. Саме тому для формулювання власного 

погляду з досліджуваної дефініції відстежимо підходи до визначення поняття 

«адаптація» в педагогіці [134, с. 227]. 

Термін «адаптація», як зазначалося раніше в нашому дослідженні, 

використовується в різних наукових галузях, однак спостерігається 

розрізненість думок дослідників щодо його змісту. Так, дослідники 

розглядають адаптацію як процес, результат, звикання, пристосування, 

взаємодію в системі «людина-середовище». Розглядаючи адаптацію в 

зазначеній системі, дослідники тлумачать її як здатність розвиватися в тому 

середовищі, в яке потрапила людина, і нерозривно пов’язують її із трьома 

видами адаптації: біологічною, психологічною та соціальною. Біологічна 

адаптація пов’язана з пристосуванням до нового режиму життя та навчання; 

психологічна – забезпечує внутрішньо особистісне пристосування 

(перебудову внутрішніх когнітивних процесів) до системи вимог, пов’язаної 

із середовищем і навчальною діяльністю; соціальна адаптація – знаходження 

себе в новому колективі та встановлення рівноваги між особистістю та 
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освітнім середовищем. Такий розподіл є загальним, міждисциплінарним і не 

враховує особливості пристосування до умов освітнього процесу.  

У педагогічній науці раніше поняття «адаптація» розглядали 

законодавчо лише в межах інклюзивної освіти, тобто для тих, хто потребує 

особливих умов навчання. Тут адаптацію розуміли як спрощення методів 

навчання, навчального середовища, матеріалів, що змінюються залежно від 

спеціальних запитів людини з особливими потребами. Ці зміни або 

пристосування до потреб особливих людей відбуваються завдяки адаптації 

способів змісту й засобів, а саме: зміни характеру освіти без зміни змісту, або 

понятійної сутності навчального завдання або модифікації – зміни характеру 

навчання шляхом зміни змісту, або понятійної складності навчального 

завдання [71].  

На сучасному етапі розвитку освіти питання адаптації обговорюються в 

межах не тільки інклюзивної освіти, але й загальної та професійної освіти, 

так звана адаптація до навчального процесу (дидактична адаптація) і 

профорієнтаційна адаптація. Цікавим для нашого дослідження є розгляд 

адаптації з позиції підвищення якості освіти (адаптивна освіта, адаптивна 

система навчання, адаптивне освітнє середовище тощо) [134, с. 228].  

Аналіз феномену адаптації в педагогіці показав неоднозначність у 

розумінні його значення. Так, Л. Ієговська адаптацію до навчання (у школі) 

розглядає як складний процес установлення рівноваги між актуальним 

рівнем розвитку учня, його можливостями й новими вимогами середовища 

(зони найближчого розвитку навчальної діяльності) до нього. При чому 

акцентується увага на встановленні рівноваги, що забезпечується шляхом 

ефективного подолання різного виду педагогічних бар’єрів [155, c. 27]. 

В. Лєсовий у своєму дослідженні за основу приймає визначення 

адаптації як процесу й результату пристосування особистості до умов 

середовища із збереженням своєрідного природного балансу активності та 

пасивності, динаміки та стабільності, відкритості та замкненості, сталості та 
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змінності, який дає змогу людині ефективно задовольняти свої потреби в 

мінливому навколишньому середовищі [219]. 

Відтак, погоджуємося з науковцями в тому, що адаптація в педагогіці – 

це добровільний (мається на увазі готовність студента до змін), динамічний 

процес пошуку та встановлення певного балансу або рівноваги між людиною 

та постійно змінюваним освітнім середовищем.  

Досліджуючи сутність поняття «адаптація» як пристосування до 

навчання (на різних рівнях), встановлено, що дослідники І. Микитюк [254], 

О. Мороз [266], Т. Туркот [416] та ін. підкреслюють важливість адаптації в 

забезпеченні успішності освітнього процесу й виокремлюють такі її напрями: 

соціально-психологічний, дидактичний та професійний.  

Соціально-психологічна адаптація являє собою пристосування до 

групи, стосунків у ній, формування особистісного стилю поведінки, стилю 

взаємодії з ровесниками та викладачами [416, с. 29]. Вона дещо ускладнює 

дидактичну адаптацію, адже забирає на себе сили особистості на подолання 

бар’єрів, що виникли в результаті взаємодії в освітньому середовищі. 

Дидактична адаптація розглядається в значенні готовності індивіда до 

успішного опанування різноманітними новими організаційними формами, 

методами та змістом навчальної діяльності, здатності пристосовуватися до 

значного збільшення обсягу навчальної інформації, до мови наукових текстів 

і вивчення спеціальної термінології [254, с. 132].  

Оскільки основним напрямом нашого дослідження є професійна 

підготовка магістрів управління закладом освіти, то цікавим буде розглянути 

тлумачення професійної адаптації як процесу залучення особистості до 

майбутньої професії. Так, відповідно постанови Кабінету Міністрів України, 

«професійна адаптація» розуміється як заходи, що спрямовані на 

вдосконалення професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, 

надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, 

підвищення конкурентоспроможності людини на ринку праці [344]. 

Професійна адаптація характеризується не стільки пристосуванням до нових 
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умов праці, скільки активним зануренням у процес цієї діяльності, засвоєння 

професійних функцій, професійним самовизначенням та самореалізацією, 

взаємодії з трудовим колективом.  

Отже, як стверджує Н. Перегончук, професійна адаптація – це складний 

процес активної взаємодії особистості й професійного середовища, 

цілеспрямований, усвідомлений процес прийняття особистістю змісту 

професійної діяльності, що забезпечує ефективність діяльності, збереження 

психоемоційного здоров’я особистості, особистісну задоволеність 

професійною самореалізацією, сприяє особистісному та 

професійному розвиткові [316].  

Г. Волнушкіна розглядає адаптацію студента до навчання у ЗВО як 

процес пристосування особистісних якостей до умов закладу освіти й 

акцентує увагу на формуванні на цій основі нових особистісних соціально й 

професійно значущих якостей, що забезпечують реалізацію особистісного 

потенціалу студентів [60].  

Вивчаючи перелічені підходи до визначення поняття «адаптація», 

переконуємося у тому, що це складний процес взаємодії особистості та 

освітнього середовища, що охоплює соціально-психологічний, дидактичний 

та професійний вектори, які взаємозалежні та є невід’ємними частинами 

цілого [134, с. 228].  

Розглядаючи адаптацію студентів першого курсу до навчання, 

дослідники Ю. Зарюгіна, В. Кондрашова, Т. Спіріна виділяють фази 

адаптації:  

- початкову, де адаптація розглядається як психічна реакція організму 

на нові умови та закінчується приблизно в кінці I семестру;  

- перебудови пристосувальних механізмів, динамічного стереотипу та 

психічних процесів, що триває до середини II семестру;  

- виникнення стійкої адаптації – завершується в кінці I курсу [391]. 

Адаптаційний період, що починається з перших днів навчання, вони 

вважають найважливішим у звиканні до освітнього процесу.  
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Важко погодитись з останнім положенням. Вважаємо, що адаптація до 

навчання відбувається протягом усього навчання. Отже, у педагогіці 

адаптацію розглядають як процес входження в нове соціальне середовище, 

що реалізується через систему «людина-середовище» при виникненні 

значних змін та забезпечує формування нового гомеостатичного стану, який 

дозволяє досягти максимальної ефективності фізіологічних функцій та 

поведінкових реакцій. Оскільки людина й навколишнє середовище 

знаходяться в динамічній рівновазі, а їх співвідношення постійно змінюється, 

то й процес адаптації має постійно здійснюватися протягом усього 

навчального періоду [74]. 

Для нашого дослідження цікавим є розгляд адаптації як активної 

взаємодії: з одного боку, людини із середовищем, у якому вона перебуває, з 

іншого, як суб’єкт-суб’єктну взаємодію всіх учасників освітнього процесу: 

адміністрації, викладачів, батьків, студентів. Нашу позицію можна 

підтвердити визначенням І. Бойко, де адаптація розкривається як своєрідний 

вид діяльності, що зумовлений змінами у взаємодії особистості з 

навколишнім середовищем та спрямований на оптимізацію 

цієї взаємодії [39, с. 9.].  

Процес оптимізації реалізується в адаптивній освіті, узагальнена суть 

якої полягає в оперативному пристосуванні освітнього процесу педагогом до 

кожного вихованця (до його індивідуальних можливостей, побажань та 

настроїв). Концептуальна основа адаптивної освіти – це гуманістичні цілі, що 

ґрунтуються на ідеях людиноцентризму, де людина визначається 

найбільшою цінністю суспільства. Ефективну реалізацію адаптивної освіти 

вбачають в оперативному внесенні змін до програми розвитку кожного 

вихованця, у такий спосіб пристосовуючи її до індивідуальних 

особливостей вихованця, індивідуального підбору форм, методів, засобів 

роботи тощо [134, с. 229]. 

Розглядаючи досліджуване питання, бачимо, що в деяких педагогічних 

дослідженнях, присвячених розробці питання адаптації, використовується 
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поняття «адаптивної системи навчання». Уперше термін «адаптивна система 

навчання» був уведений у науковий обіг англійським дослідником Г. Паска. 

Він уважав, що адаптивним є таке навчання, хід якого оперативно, 

безперервно підлаштовується до індивідуальних особливостей процесу 

засвоєння знань. Але згодом вчені доповнили цю позицію й стверджують, що 

в адаптивній освітній системі забезпечується взаємне пристосування системи 

до вихованця, а вихованця до системи [238]. 

Важливим для адаптаційного процесу в освіті є створення адаптивного 

середовища. Згідно з визначенням Н. Капустіна, це освітнє середовище, що 

призначене для допомоги тим, хто навчається, у досягненні оптимального 

рівня інтелектуального розвитку відповідно до їх природних задатків та 

здібностей. Володіючи такими властивостями, як гнучкість, 

поліструктурність, відкритість, адаптивна навчальна система виводить учня 

на високий, потенційно можливий рівень розвитку, пристосовуючи 

(адаптуючи) його до нових вимог [161]. 

Отже, переконуємося, що адаптація приводить до будь-яких змін як в 

особистості, так і в освітньому середовищі. Г. Єльникова підкреслює, що 

система може пристосовуватися до змін навколишнього середовища, 

змінюючи або свою структуру, або свої функції, або зовнішнє середовище, 

або спосіб взаємодії з ним. У загальному розумінні це реакція системи на 

зміни в зовнішньому або внутрішньому середовищі [102, с. 186]. 

Система освіти, щоб ефективно функціонувати, підтримувати свою 

життєдіяльність і стабільність, виживати у постійно мінливому середовищі 

(як зовнішньому, так і внутрішньому), має змінюватися, залишаючись 

незмінною у своїй сутнісній основі як соціального інституту. Якщо 

досягнутий рівень функціонування на визначеному етапі знову стає 

неефективним, то знову виникає необхідність у зміні, в розвитку. Адаптивна 

система освіти передбачає гнучкість та варіативність [149]. 

Дослідники ближнього зарубіжжя А. Марон, Л. Монахова [237] також 

адаптацію розглядають як двоєдиний процес: пристосування соціально-
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освітнього середовища до особистості; активне залучення суб’єкта освітньої 

діяльності в проєктування й розроблення адаптивного освітнього 

середовища, вироблення індивідуального освітнього маршруту.  

Погоджуємося із основними напрямами адаптивного навчання, які 

виділили вчені. Зокрема: 

- мотиваційну адаптацію (перебудова дій і мислення особистості на 

активну роль у виборі стратегій і методів роботи, у досягненні 

прогнозованого результату навчальної діяльності;  

- організаційно-цільову адаптацію, що полягає в зближенні цілей 

учасників та системи організації освітнього процесу на основі врахування їх 

індивідуальних особливостей;  

- змістову адаптацію, що передбачає відбір функціонально 

орієнтованої освітньої інформації, варіативність навчальних планів і програм, 

розвиток нових моделей інтегративного навчання. Зміст освіти не зводиться 

тільки до основ наук або оволодіння деякими знаннями, уміннями й 

навичками, а дозволяє учасникам освітнього процесу діяти самостійно, бути 

готовими до свободи вибору, до індивідуального інтелектуального зусилля; 

- технологічну адаптацію, що складається із проєктування технологій, 

прийомів і методів різнорівневого та диференційованого навчання з 

альтернативним вибором форм проведення занять, засобів особистісно 

зорієнтованого управління освітньою діяльністю (система самодіагностики, 

самоконтролю, самокорекції) [237, с. 5]. 

Представлені вище напрями адаптивного навчання є цікавими для 

дослідження й підтверджують наше бачення процесу педагогічної адаптації, 

мають реалізацію на практиці та відкривають нові можливості в 

удосконаленні організації процесу підготовки магістрів. Надалі будемо 

спиратися на запропоновані напрями в створенні адаптивного 

індивідуального сценарію освітньої діяльності магістранта [134, с. 229]. 
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Узагальнюючи досліджувану інформацію щодо сутності поняття 

педагогічної адаптації, пропонуємо класифікувати її різновиди за такими 

напрямами (див. табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Класифікація адаптивних процесів в освіті 

№ 

з/п 

Напрями  Види адаптації 

1 2 3 

1 За міжпредметним зв’язком: - біологічна 

- психологічна 

- соціальна 

2 За характером змін навчальної інформації (для 

підвищення якості освіти): 

- спрощення 

- оптимізація 

- модернізація 

- модифікація 

3 За вектором взаємодії із середовищем: - дидактична 

- особистісна 

- професійна 

4 За тривалістю: - короткочасна (миттєва) 

- поступова (тактична) 

- постійна або стійка 

5 За напрямами здійснення: - мотиваційна 

- організаційно-цільова 

- змістова  

- технологічна 

- рефлексивна 

6 За ступенем ініціативи особистості: - активна 

- пасивна 

 

Необхідно підкреслити, що адаптація в галузі освіти відбувається 

постійно й поступово, оскільки весь час ускладнюються знання, які мають 

бути засвоєні особистістю, і кінцевим етапом адаптаційного процесу має 

бути самоорганізація та самоосвіта. 

Узагалі, відповідно до визначення, «адаптація» розглядається як вид 

взаємодії особистості або соціальної групи з соціальним (освітнім) 

середовищем, що приводить до узгодження вимог та очікувань її учасників. 

Тому найважливішим компонентом адаптації є узгодження самооцінок і 

запитів виконавців (у нашому дослідженні це стосується магістрантів та 

викладачів, керівництво закладом освіти тощо) з їх можливостями та 
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реальністю соціального середовища, що передбачає тенденції розвитку 

оточення та суб’єкта діяльності.  

У цілому, в адаптивній освітній системі закладена жорстка вимога до 

забезпечення гнучкості самої системи [102, с. 220]. 

Таким чином, огляд науково-педагогічної літератури дає підстави 

стверджувати, що адаптація в педагогіці розглядається як: 

- динамічний процес подолання різного виду педагогічних бар’єрів;  

- пристосування особистості до умов мінливого освітнього середовища;  

- активна взаємодія в системі «людина-людина (студент-педагог) або 

«людина-середовище» (студент-освітнє середовище), що приводить до 

узгодження вимог та очікувань її учасників; 

- готовність студента до власних змін та змін в освітньому середовищі;  

- установлення певного балансу або рівноваги між людиною та 

постійно змінюваним освітнім середовищем, що здійснюється протягом 

усього навчального періоду адаптації;  

- оперативне пристосування педагогом освітнього процесу до кожного 

вихованця. Педагог стає агентом адаптації кожного студента до вимог 

освітнього процесу, носієм яких є він сам [134, с. 230].  

Адаптація передбачає гнучкість, варіативність освітнього процесу й 

має такі різновиди: мотиваційний, організаційно-цільовий, змістовий 

технологічний та рефлексивний. 

Процес адаптації не може бути пасивним пристосуванням студента до 

умов і впливів освітнього середовища. Адаптація передбачає активну 

взаємодію студента з освітнім середовищем, у ході якої відбувається 

розвиток і трансформація особистості.  

На підставі зазначеного вище, у дослідженні під адаптацію будемо 

розуміти зміни у взаємодії в системі «студент-викладач-освітнє середовище» 

(люди, навчальний процес, документи, програми, приміщення, предмети 

тощо), що відбуваються в результаті активного взаємовпливу, спрямованого 

на оптимізацію механізмів досягнення бажаного результату (реальної мети). 
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У свою чергу, метою адаптації стає забезпечення автономності, 

самостійності та незалежності дій учасників освітнього процесу при 

усвідомленні та привласненні зовнішніх умов/вимог, зміна яких і викликає 

адаптаційні процеси навчання. Кінцевим результатом адаптаційного процесу 

є вихід магістранта на спрямовану самоорганізацію та самоосвіту в межах 

соціально значущої узгодженої реальної мети.  

 

2.3. Концептуальні засади адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

 

Сучасна вища освіта України постійно перебуває в стадії 

реформування задля забезпечення сталого розвитку країни та підвищення 

конкурентоспроможності наших випускників у Європейському просторі. 

Результатом створення нового інноваційного середовища, підвищення 

ефективності освітнього процесу є переорієнтація традиційної педагогічної 

системи підготовки фахівців на адаптивну, яку в теорії та практиці 

розглядають як засіб оптимізації процесу навчання, який пов’язаний із 

гнучкістю, самоорганізацією та пристосуванням до зміни середовища.  

Дослідженню педагогічних систем за останні роки приділяли увагу 

О. Диса (педагогічна система розглядалася як основа розвитку особистісної 

зрілості студентів) [92], Л. Королецька (педагогічна система формування 

екологічної культури бакалаврів) [189], С. Омельченко (відкрита соціально-

педагогічна система вищого навчального закладу як передумова створення 

валеонасиченого здоров’язбережувального простору) [282], В. Прошкін 

(педагогічна система як предмет наукового дослідження) [357] та ін.  

Серед закордонних дослідників освітнім системам, у тому числі 

адаптивним, присвячено праці К. Колчестер (K. Colchester), Х. Хаграс 

(H. Hagras), Д. Альгаззаві (D. Alghazzawi), Г. Алдаббах (G. Aldabbagh), які 

здійснили огляд методів штучного інтелекту, що використовуються для 

адаптивних освітніх систем на платформах електронного навчання [472]; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/domtp_2017_2_26.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/domtp_2017_2_26.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/domtp_2017_2_26.pdf
http://journals.uran.ua/index.php/1609-8595/article/view/183491
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Хуонг Мей Труонг (Huong May Truong) (адаптивна система електронного 

навчання) [484]; Х Хосраві (H. Khosravi), Ш. Садік (S. Sadiq), Д. Гашевич, 

(D. Gasevic) (розроблення та прийняття адаптивної системи 

навчання) [489] та ін. 

Системі професійної підготовки магістрів управління закладом освіти 

присвячено наукові дослідження Ю. Атаманчука (формування професійних 

знань майбутніх менеджерів-керівників у процесі їхньої фахової підготовки 

та підходи до управління навчальним закладом у вітчизняній системі 

освіти) [11], В. Береки (система фахової підготовки магістрів з менеджменту 

освіти) [29], Д. Козлов (педагогічна система розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу середньої освіти у процесі магістерської 

підготовки) [174], О. Лебідь (формування професійної культури майбутнього 

керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах 

магістратури) [215], С. Немченка (підготовка керівника загальноосвітнього 

закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах) [275], 

Ю. Тимцуник (підготовка майбутніх магістрів управління навчальними 

закладами до маркетингової діяльності) [409] та ін.  

Проте, серед численної кількості наукових досліджень досі 

залишається мало дослідженою адаптивна система професійної підготовки 

магістрів управління закладом освіти. 

У дослідженні підготовку магістрів з управління навчальним закладом 

розглядаємо з позиції теорії систем. Характеристики будь-якого складно 

організованого цілого розглядаються в межах теорії систем крізь призму 

чотирьох фундаментальних визначальних чинників:  

1. Структура системи. 

2. Склад системи (підсистеми, елементи). 

3. Поточний глобальний стан системної обумовленості. 

4. Середовище, у межах якого розгортаються всі процеси, що 

організують систему [251, c. 9.].  

http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1811
http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1811
http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1811
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Переходячи до розгляду системи загалом, зазначимо, що «система 

визначається як сукупність елементів, які перебувають між собою у 

взаємозв’язку, взаємозалежностях і створюють певну ієрархічну, 

структуровану цілісність і єдність» [142]. Так, систему розуміють не тільки 

як сукупність великої кількості одиниць, де кожна одиниця 

підпорядковується законам причинно-наслідкових зв’язків, а й як єдність 

відносин і зв’язків окремих частин, що обумовлюють виконання 

безпосередньої складної функції, яка й можлива лише завдяки структурі з 

великої кількості взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів (С. Саркісян, 

Л. Голованов) [204, с. 6]. 

Згідно з точкою зору науковців, які досліджують соціальні відносини 

та процеси управління, система розглядається як комплекс інформації, 

зв’язків, відносин – суто в інформаційному аспекті. У такому контексті 

мають бути в наявності: об’єкт, який являє собою множину підоб’єктів (або 

наявність множини об’єктів, які можуть розглядатися як один складний 

об’єкт); суб’єкт дослідження, який називається спостерігачем або 

управлінцем; завдання, яке визначає ставлення спостерігача до об’єкта, що є 

критерієм, за яким здійснюється відбір об’єктів та їх властивостей; зв’язок 

між об’єктом, суб’єктом та завданням, що виражається в наявності певної 

мови описування. Перші три умови утворюють єдність, що забезпечується 

наявністю умови, в якій проявляється їх взаємозв’язок (див. рис. 2.1).  

Педагогічна система являє собою процес, що поділений на різні 

елементи, рівні та частини.  

 

Рис. 2.1. Умови існування системи. 
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При взаємодії один з одним ці елементи поєднуються в єдине ціле. 

Метою такого поєднання стає створення сприятливих умов для 

розвитку та впливу на об’єкти освіти. Н. Кузьміна розкриває педагогічну 

систему як «множину взаємопов’язаних структурних компонентів (навчальну 

інформацію; засоби педагогічної комунікації (форми, засоби, методи, 

прийоми); тих, хто навчається; викладача; мету освітньої діяльності) та 

функціональних компонентів (конструктивні, комунікаційні, організаційні, 

прогностичні), що мають забезпечувати зв’язок між структурними 

компонентами» [205, с. 144]. Зазначимо, що і структурні, і функціональні 

компоненти підпорядковані освітній меті.  

В. Беспалько визначає, що педагогічна система являє собою певну 

сукупність «взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для 

створення організованого, цілеспрямованого й свідомого педагогічного 

впливу на формування особистості із заданими якостями» [30, с. 6].  

Спираючись на таке формулювання педагогічної системи, зазначимо, 

що ціннісною орієнтацією конкретного суспільства ставиться за мету 

формування особистості, а значить і конкретної педагогічної системи. 

Відповідно, якщо змінюються цілі, система також має змінюватися. 

В. Беспалько підкреслює, що «структура будь-якої педагогічної системи є 

взаємозалежною сукупністю інваріантних елементів: об’єктів освіти; освітніх 

цілей (загальних і приватних); змісту освіти; освітніх процесів; суб’єкта 

освіти (або технічних засобів навчання); організаційних форм освітньої 

діяльності» [30, с. 6].  

Схематично запропоноване розуміння педагогічної системи можна 

зобразити так (див. рис. 2.2). 

Так, у поданій педагогічній системі можна спостерігати: взаємодії і 

тих, хто навчається, і тих, хто навчає; освітній процес, що спрямований на 

формування особистості із заданими якостями; організаційні форми 

(пізнавальну діяльність студентів). 
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Рис. 3.2. Педагогічна система. 

 

На думку В. Беспалька, «усі педагогічні явища, що виникають у 

процесі становлення, розвитку й життя освітньої діяльності, знаходять собі 

пояснення в структурних зрушеннях елементів педагогічної системи, зміни 

властивостей її елементів або характеру зв’язків між ними» [30, с. 7].  

Система професійної підготовки магістрів трактується як різновид 

педагогічної системи, оскільки володіє всіма ознаками, притаманними такій 

системі:  

- складається з взаємозв’язаних елементів;  

- елементи становлять єдине ціле;  

- елементи всередині системи утворюють деякі підсистеми;  

- будь-яка система є підсистемою системи вищого рівня.  

Також система професійної підготовки магістрів має загальні ознаки 

для всіх соціальних систем: цілеспрямованість, цілісність, структурність, 

динамізм, взаємодія з середовищем і з системами нижчого і вищого порядку. 

В. Берека, досліджуючи теоретичні та методичні основи магістерської 

підготовки майбутніх менеджерів освіти, обґрунтував і розробив систему 

навчання управлінців. Так, спираючись на позиції системного підходу, 

дослідник виділяє структурні компоненти системи підготовки магістрів 
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менеджерів освіти: ціннісний, мотиваційний, інтелектуальний, 

функціонально-рольовий, технологічний, нормативно-правовий і 

особистісний. Ці компоненти, на думку автора, мають максимально 

стимулювати активний стан усіх складових особистості 

управлінця [29, с. 183]. Дослідник називає такі системотворчі елементи 

безперервної фахової підготовки менеджерів: «цінності, суть, мета й 

завдання, особливості управлінської діяльності, закономірності, принципи 

процесу професійної підготовки магістрів; процес професійно-особистісного 

формування фахівця й кінцевий результат». До змінних складових автор 

зараховує «організаційно-педагогічні умови здійснення управлінського 

процесу (зміст, форми, технології організації освітнього процесу, умови 

кадрового, фінансово-матеріального й науково-методичного забезпечення, 

методика діагностики, результативність процесу професійної 

підготовки)» [29, с. 213]. 

У дослідженні В. Береки було зроблено припущення, і ми повністю 

погоджуємося з науковцем у тому, що традиційна система підготовки 

магістрів з управління закладом освіти дійсно має низку недоліків. У процесі 

підготовки магістрів простежується невідповідність змісту програм і вимог 

до фахівців, здатних результативно працювати в умовах сучасної ринкової 

економіки; бракує гнучкості й адаптації у залежності від особистості 

студента та рівня його здібностей; не враховуються можливості та потреби 

здобувача освіти; незлагодженість між обліком потреб ринку (замовників) і 

конкретними можливостями закладів освіти (інтелектуального 

потенціалу) [29, с. 110].  

Уважаємо, що результативність функціонування нової української 

школи залежить від якісної управлінської діяльності керівника закладом 

освіти, який здатен адаптуватися до сучасних нестійких змін у суспільстві.  

Сучасні суспільно-політичні, демократичні та економічні зміни стрімко 

змінюють систему підготовки фахівця в закладі вищої освіти, тому стає 
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актуальним перезавантаження системи професійної підготовки майбутніх 

управлінських кадрів у закладах вищої освіти на магістерському рівні.  

Саме тому подальшим кроком дослідження було розкриття 

концептуальних засад адаптивної системи підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом, що представлено у авторській статті «Концептуальні 

засади адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

закладом освіти» [132].  

З’ясовано, що в Україні функціонує система управління та контролю 

діяльності закладів освіти переважно з переважаючим вертикальним 

управлінням. Таке відбувається «коли одні люди − суб’єкти, яким делеговані 

повноваження щодо управління, здійснюють вплив на діяльність інших 

людей − об’єктів, котрі й делегували ці повноваження суб’єктам» [132, с. 24]. 

Як відомо, при зовнішньому управлінні всі процеси здійснюються ззовні. 

Так, спочатку проводиться аналіз потреб суспільства, держави, освітньої 

ситуації, потреб здобувачів освіти. Після цього висуваються вимоги до 

діяльності організації або конкретної людини. За допомогою використання 

адміністративних засобів впливу (через накази, розпорядження, приписи і 

т. ін.) проводиться трансформація цих вимог у внутрішні мотиви. За таких 

умов ініціатива керівника принципово мінімізується поза певними 

відведеними рамками. Це стає на заваді управлінцю вийти на рівень 

стовідсоткового освітнього лідера. Крім того, керівник опиняється під 

впливом ринкових важелів, які змушують його змінювати стиль управління, 

активізувати адаптивні процеси у своїй професійній діяльності. У результаті 

зазначеного вище змінюється також і підготовка управлінських кадрів.  

Як зазначалося раніше в нашому дослідженні, в Україні підготовку 

керівних кадрів для закладу освіти здійснюють на другому (магістерському) 

рівні ЗВО. Згідно зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 073 

«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (за 

освітньою програмою «Управління навчальним закладом») (далі – Стандарт), 

що введено в дію з 2019/2020 навчального року, здобуття відповідного 
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ступеня вищої освіти відбувається терміном навчання в 1 рік і 4 місяці 

(освітньо-професійна програма 90 кредитів ЄКТС; освітньо-наукова 

програма 120 кредитів ЄКТС). У Стандарті зазначено, що «мінімум 35% 

обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 

стандартом вищої освіти» [392]. Решта компетентностей (загальних та 

спеціальних) визначає заклад освіти.  

Для ефективного виконання завдань інноваційного характеру 

відповідного рівня управлінської діяльності визначено комплекс 

компетентностей, що є об’єктивною вимогою до виживання й стійкої 

життєдіяльності в умовах сучасного ринково та інформаційно насиченого 

простору. У Стандарті сформульовано перелік загальних компетентностей 

випускника, якими мають оволодіти майбутні менеджери закладів освіти, а 

саме:  

- «здатність до проведення дослідження на відповідному рівні;  

- здатність до спілкування з представниками інших професійних 

(і непрофесійних) груп різного рівня;  

- навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 

для пошуку, оброблення, аналізу, верифікації інформації з різних джерел та 

прийняття рішень;  

- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, працювати 

в команді;  

- здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально 

й свідомо;  

- здатність генерувати нові ідеї, виявляти та вирішувати проблеми;  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, установлення 

зв’язків між явищами та процесами» [392, с. 6]. 

До фахових віднесено такі компетентності:  

- «здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту у відповідності до визначених цілей та 
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міжнародних стандартів; 

- здатність установлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти й 

реалізовувати відповідні стратегії та плани;  

- здатність саморозвиватися, навчатися впродовж життя та здійснювати 

ефективний самоменеджмент;  

- здатність використовувати та розвивати ресурси організації;  

- здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління (рідною та іноземними мовами);  

- здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх у процесі 

управління людьми;  

- здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість;  

- здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом;  

- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;  

- здатність управляти організацією та її розвитком;  

- здатність планувати й виконувати наукові та прикладні дослідження, 

презентувати їх результати;  

- здатність застосовувати основи педагогіки й психології в освітньому 

процесі;  

- здатність самостійно опановувати нові знання, використовувати 

сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері менеджменту;  

- здатність формулювати задачі моделювання, створювати й 

досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні 

методи й моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері 

менеджменту» [392, с. 6-7]. 

Отже, зміст компетентностей підтверджує спрямування освітньої 

політики на адаптивність, засвідчує необхідність керівного складу закладів 
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освіти набувати здатності досягати поставленої мети в постійно мінливих 

умовах, вчасно перелаштовуватися при змінах у професійній діяльності. 

Саме тому на сучасному етапі розвитку освіти виникає необхідність переходу 

від традиційної системи управління закладом освіти до нової адаптивної. 

Така система здатна створити сприятливе освітнє середовище для розвитку 

та становлення конкурентоспроможного освітнього лідера, який здатний 

розв’язувати складні освітні та організаційні завдання, мотивувати підлеглих 

і досягати оптимального результату.  

Перш ніж переходити до розкриття концептуальних положень 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів управління закладом 

освіти, охарактеризуємо цілі й завдання професійної підготовки в 

магістратурі.  

Метою підготовки в магістратурі за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітньою програмою 

«Управління навчальним закладом» є «підготовка фахівців, здатних 

ідентифікувати й розв’язувати складні адміністративно-управлінські, 

організаційно-розпорядливі завдання та проблеми у галузі менеджменту або 

в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, реалізацію 

інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог» [392, с. 5]. 

Аналіз освітніх програм різних закладів освіти зумовив визначити 

завдання професійної підготовки, що постають перед студентом 

магістратури:  

- «якісно оволодіти сучасними знаннями в галузі менеджменту, права, 

педагогіки, психології, соціології та інших наук, а також практично засвоїти 

нові форми й методи управлінської діяльності в освіті;  

- активізувати власну наукову діяльність через навички науково-

дослідницької роботи, участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах, підготовку до друку та видання власних наукових статей, 

написання та захист наукового дослідження тощо; 
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- оволодіти основами системного проєктування інноваційного 

педагогічного процесу, реалізовувати програмно-цільове управління цим 

процесом; 

- розвивати комунікативну компетентність як професійний інструмент 

керівника;  

- навчитися впроваджувати способи самоорганізації, децентралізації 

управління; 

- здійснювати безперервне професійне зростання, підвищення 

управлінської кваліфікації впродовж життя тощо» [132, с. 25]. 

Варто зауважити, що загалом підготовка магістрів у ЗВО базується на 

традиційному підході: спрямованість на повідомлення готових знань, 

технологічна незабезпеченість формування професійної діяльності, деяка 

авторитарність в управлінні освітнім процесом, брак самостійного вибору 

дисциплін варіативної складової. Виявлено, що магістранти мають тільки 

частковий вибір дисциплін, а саме: при пропонуванні закладом освіти 2-3 

блоки із вже сформованими 3-9 дисциплінами, магістрант може лише дати 

згоду на той чи інший блок, а не вибирати необхідну йому дисципліну. 

Також простежується недосконалість міждисциплінарних зв’язків та відрив 

логіки запропонованої освітньої інформації від майбутньої професійної 

діяльності здобувача освіти. Така організація процесу підготовки магістрів не 

повною мірою відповідає сучасним ринковим вимогам і гальмує підвищення 

її результативності. Як наслідок, обмежується можливість здійснювати 

перехід до нових викликів суспільства. 

Надзвичайно важливим у цьому контексті є перехід на адаптивну 

систему підготовки магістрів з управління навчальним закладом, оскільки 

вона здатна забезпечити ефективні та якісні зміни. Адаптивна система 

спрямована на оперативні зміни в меті, змісті, методах, формах, засобах, 

технології, суб’єкт-суб’єктній взаємодії, освітньому середовищі тощо. При 

активізації адаптивних процесів змінюється не тільки взаємодія магістранта 

та викладача, але й змінюється освітнє середовище: люди, навчальний 
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процес, приміщення, програми, документи, предмети тощо. Це відбувається 

шляхом активного взаємовпливу, який завершується оптимізацією 

механізмів досягнення бажаного результату (реальної мети, яка визначається 

як «результуюча дія трьох сил впливу на людину: зовнішніх вимог 

(треба), внутрішніх потреб (хочу) й реальних обставин наявної 

ситуації (можу)» [102, с. 197]. 

Ми глибоко переконані, що «метою адаптації має бути забезпечення 

автономності, самостійності та незалежності дій учасників освітнього 

процесу при усвідомленні та привласненні зовнішніх умов/вимог, зміна яких 

і викликає адаптацію в освіті. Результатом адаптації має бути спрямована 

самоорганізація та самоосвіта в межах соціально значущої узгодженої 

реальної мети» [132, с. 26]. 

Отже, концептуальні засади нашого дослідження було визначено такі: 

1. Положення про те, що при впровадженні спеціально розробленої 

адаптивної системи відбудуться позитивні зміни в удосконаленні якості освіти 

та значно підвищиться рівень підготовки магістрів з управління закладом 

освіти. Це забезпечить освітнім установам отримання конкурентоспроможних 

випускників, здатних до самоорганізації, спрямованого досягнення поставлених 

цілей та прийняття якісно нових рішень в освітньому середовищі, що постійно 

змінюється при впровадженні реформ. Адаптивна система професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом базується на гнучкості, 

пристосуванні до сучасних вимог, ураховуючи мету та специфіку організації 

освітнього середовища. Відзначимо двосторонність процесу пристосування, яка 

веде до зміни освітнього середовища, а саме: з одного боку відбувається 

активне пристосування освітньої системи до індивідуальних особливостей 

магістранта, з іншого – магістрант пристосовується до системи і в результаті 

такого пристосування відбуваються якісні психофізіологічні й особистісні 

зміни. 

2. Визначено базові поняття, що характеризують адаптивну систему 

професійної підготовки магістрів управління закладом освіти, зокрема: 
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адаптація, адаптивна поведінка, система, педагогічна система, адаптивна 

педагогічна система, діалог, діалогічна адаптація, індивідуальний адаптивний 

сценарій, рефлексія, рефлексивне управління, розвиток, саморозвиток, 

самоорганізація, самоуправління. Розкриємо ці поняття. 

Адаптація – це процес пристосування до змінних умов зовнішнього 

середовища з метою збереження свого існування. 

Адаптивна поведінка – поведінка людини, що дозволяє їй якнайкраще 

пристосуватися до обставин життя, що складаються. Так, адаптивна 

поведінка відзначається «поліпшенням регулятивної функції психіки, 

вчасним прогнозуванням і врахуванням змін у будь-якій обстановці, 

відбувається адекватне реагування, здійснюється мобілізація резервних 

можливостей психіки, оперативно застосовуються найбільш ефективні для 

ситуації необхідні навички, прийоми й способи дій, підвищується вольове 

регулювання діяльності та її загальна ефективність» [361]. 

Система – сукупність елементів, що взаємопов’язані між собою та 

утворюють певну цілісність.  

Педагогічна система – цілісність взаємопов’язаних компонентів, що 

підпорядковані освітній меті, яка задається соціальним замовленням. 

Адаптивна педагогічна система – цілісність, яка складається із 

сукупності поєднаних між собою елементів оптимізації процесу навчання, 

пов’язана з пристосуванням до зміни умов середовища, забезпечення 

самоорганізації та містить специфічні ознаки: нелінійність (динамічність 

системи, стан якої може змінюватися в часі); відкритість (система, що 

перебуває в стані постійної взаємодії (обміну) зі своїм навколишнім 

середовищем); гнучкість (варіативність, саморегуляція та безперервне 

оновлення); діалогічність; модульність (корисне виділення модулів у системі 

та розгляд її як сукупності модулів); доступність; багатовимірність; 

технологічність (послідовність операцій).  

Діалог – узгодження дії двох сторін без внутрішньої обумовленості та 

зовнішньої примусовості. 
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Діалогічна адаптація – «реакція системи на спонукальні фактори 

середовища шляхом когерентного узгодження дій подразників. Результатом 

діалогічної адаптації є взаємопристосування, яке веде до підвищення рівня 

організації як системи, так і її оточення» [102, с. 196]. 

Адаптивний індивідуальний сценарій (освітньої діяльності магістранта) – 

покроковий план дій на період навчання, що містить набір різнорівневого 

своєрідного інструментарію, який можна модифікувати залежно від освітньої 

ситуації, розумових можливостей та інтересів магістрантів (адаптовані 

підручники, розроблення плану дистанційної роботи з відстеженням успішності 

магістранта, технічні засоби, побудова дострокових освітніх прогнозів та 

алгоритм дій відповідно до них тощо); створюється в процесі реальної взаємодії 

з розмаїттям освітнього простору.  

Рефлексія. Важливим елементом адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом є рефлексія, сутність 

якої полягає у пізнанні своїх внутрішніх психічних станів, своєї особисто-

професійної діяльності, учинків та їх осмисленні.  

Рефлексивне управління – діяльність, яка дозволяє управлінцю одночасно 

діяти, аналізувати, коригувати свої рішення, у ході якої відбувається 

самопізнання людиною своїх здібностей, своєї поведінки. Головною умовою 

досягнення управлінської майстерності, розробки й ухвалення управлінського 

рішення є розвиток рефлексивної діяльності в управлінні. Важливою перевагою 

рефлексивного управління є те, що воно сприяє максимальному залученню в 

співтворчий процес спілкування та індивідуально-творчий процес. 

Підкреслимо, що у «рефлексивному управлінні об’єктом управлінської 

діяльності є не особистість, а процеси, що опосередковано впливають на 

магістранта. Опосередковане управління є засобом регуляції продуктивного 

процесу, що конструктивно впливає на магістранта, але в той же час не має 

жорсткого регуляційного впливу та надає йому права обрання особистісної 

стратегії організації діяльності. Це реалізується на основі рефлексії та 

співтворчої взаємодії в процесі продуктивної діяльності» [275, с. 43]. 



170 

Розвиток будемо розуміти як процес послідовних кількісних і якісних 

змін свідомості та поведінки особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників, перехід від одного якісного стану до іншого. 

Саморозвиток – це процес, що усвідомлений і керований особистістю, 

у результаті якого відбувається вдосконалення індивідуальності. Це постійна 

робота людини над собою, самовдосконалення, використання особистісних 

якостей, свого досвіду, здобутих компетентностей. Саморозвиток може бути 

як усвідомленим так і спонтанним. 

Самоорганізація – природне явище, у ході якого створюється, 

відтворюється або вдосконалюється організація складних динамічних систем, 

що володіють високим рівнем складності й великою кількістю елементів, 

зв’язки між якими мають не жорсткий, а ймовірнісний характер. Процеси 

самоорганізації виражаються в перебудові наявних та утворенні нових 

зв’язків між елементами системи. «Характерна особливість процесів 

самоорганізації – їх цілеспрямований, але разом з тим і природний, 

спонтанний характер. Це – процеси, що відбуваються при взаємодії системи з 

навколишнім середовищем, вони тією чи іншою мірою автономні, відносно 

незалежні від середовища» [398].  

Самоуправління – «планомірний, цілеспрямований, активний процес 

вибору системою своєї поведінки в такий спосіб, щоб забезпечувалися її 

виживання, подальше функціонування в певному для системи діапазоні змін 

зовнішнього середовища» [417], самостійне спрямування своєї діяльності на 

досягнення мети. 

3. В основу адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ 

закладено адаптивну модель підготовки магістрів, що зорієнтована на зміни в 

меті, змісті, методах, формах, засобах, технологіях, позиціях суб’єктів 

процесу підготовки тощо. Це вможливить забезпечити результат, адекватний 

до новоутворень у системі освіти магістрантів, у їх світоглядах та 

особистості. Модель адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

УНЗ також стане запорукою успішної професійної діяльності майбутніх 
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управлінців, зокрема: досягнення незалежного, конкурентоспроможного, 

випереджального, інноваційного розвитку закладів освіти, якими вони будуть 

управляти.  

4. Стратегія функціонування адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з УНЗ базується на таких складниках, як: прагнення 

гнучко реагувати на соціокультурні зміни оточення; здатність здійснювати 

вплив на соціальне середовище; пристосуватися до індивідуальних 

особливостей особистості здобувачів освіти. Саме тому визначаємо, що 

адаптивна система професійної підготовки магістрів з УНЗ ґрунтується на 

суб’єкт-суб’єктній взаємодії, в основу якої покладено принцип особистісного 

підходу.  

5. Наголосимо, що засадами адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з УНЗ насамперед є навчання прийомам самостійної 

роботи, самоорганізації, самоконтролю, саморефлексії, прийомам 

дослідницької діяльності; розвиток і вдосконалення вмінь самостійно 

працювати, здобувати знання; максимальна адаптація освітнього процесу до 

індивідуальних особливостей студентів. Магістрант в адаптивній системі 

самостійно здобуває необхідну освітню інформацію, несе відповідальність за 

результати особистісного розвитку та осягає їх значимість для свого 

кар’єрного зростання. 

6. Потужним інструментом у професійній підготовці магістрів з УНЗ 

мають бути адаптивні технології, що спираються на механізми адаптації до 

індивідуальних особливостей студентів. Так, стратегія професійної 

підготовки має враховувати внутрішню мотивацію та цільові установки 

магістрантів, спрямовувати здобувачів освіти на розвиток необхідних 

професійно-особистісних якостей. За допомогою використання адаптивних 

технологій викладач має можливість швидше реагувати на зміни в 

освітньому процесі, дотримуючись оптимального співвідношення між 

можливостями студентів та зовнішніми умовами освітнього середовища; 

взаємодіяти зі студентом у реальному часі, ураховувати зворотні зв’язки, 
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приймати спільні рішення, що спрямовані на саморозвиток та 

самоорганізацію магістранта.  

7. Адаптивна система професійної підготовки магістрів з УНЗ 

ґрунтується на гнучкій та динамічній підсистемі освітньої діяльності 

викладача та студента. У результаті такої діяльності формується адаптивний 

індивідуальний сценарій магістранта, що балансує їхню діяльність і стає 

реальною допомогою у пристосуванні до різних вимог нестабільного 

освітнього середовища. При використанні подібної адаптивної технології 

автоматично забезпечується індивідуальна підтримка кожного студента. 

Таким чином, у цьому підрозділі визначено концептуальні засади 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ, що 

забезпечують природовідповідний розвиток магістранта. Констатовано, що 

реалізація адаптивної системи підготовки полягає в оперативному внесенні 

змін у програми розвитку магістрантів відповідно до індивідуальних 

особливостей, яке здійснюється через освітню діяльність магістранта в 

процесі діалогу з викладачем. Характерною особливістю адаптивної системи 

є акцент на самостійну роботу й активне спрямування магістрантів на 

самоорганізацію. Отже, освітня діяльність стає вмотивованою, продуктивною 

та самоспрямованою, а значить – результативною.  

 

2.4. Процес трансформації адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

 

Система вищої освіти все частіше перебуває в стані нестабільності. Це 

пов’язано з соціальними, політичними та економічними змінами в 

суспільстві, що приводять до реформ в освіті. У Законі України «Про вищу 

освіту» [340] та Законі України «Про освіту» [349] лежить концепція 

перегляду принципів управління закладом вищої освіти, значного 

розширення фінансової, академічної, організаційної, кадрової автономії ЗВО 

та академічних свобод учасників освітнього процесу. Закон відкриває нові 
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можливості для автономії вищих закладів освіти, розробок власних 

навчальних планів та програм. У зв’язку з цим виникає суперечність між 

швидко змінюваним змістом вищої освіти та відсталим темпом 

удосконалення системи підготовки майбутніх фахівців. Відтак у дію має 

вступити інша система, яка розрахована на все більшу непередбачуваність 

подій і все меншу її прогнозованість. В умовах нестабільності ефективною 

система може бути лише завдяки гнучкій, інтегрованій, адаптивній структурі.  

Основні ідеї, що містить підрозділ, було уперше висвітлено в 

авторській статті «Цикл трансформації адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом» [123]. 

Педагогічні системи є предметом дослідження багатьох учених. 

Останнім часом дослідженню діяльності соціально-педагогічних систем на 

адаптивних засадах присвячено роботи науковців Т. Дмитренко [93], 

Г. Єльникової [102], О. Загіки [145], С. Копилової [186], Г. Кравченко [195], 

І. Лапшиної [2, c. 186], Г. Лук’яненко [2, c. 44], В. Лунячека [226], 

Г. Полякової [339], В. Ульянової [418], Л. Фесік [424] та ін. Разом із тим, ще 

недостатньо вивченим залишається питання адаптивної системи підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом. 

Для забезпечення повноти розуміння сутності адаптивної системи 

підготовки магістрів розглянемо її ключові поняття. Дефініцію «система» 

загалом розуміють як сукупність елементів, що взаємопов’язані між собою та 

утворюють певну цілісність, при цьому елементи нерозривно з’єднуються та 

функціонують як єдине ціле. Кожен елемент, кожна підсистема працюють 

над однією метою, яка стоїть перед системою в цілому [123, с. 49]. 

Одним із видів соціальних систем є «педагогічна система», у поняття 

якої науковці вкладають цілісність взаємопов’язаних структурних (цілі, 

навчальна інформація, засоби педагогічної комунікації, педагоги, студенти) і 

функціональних (гностичний, проєктувальний, конструктивний, 

комунікативний, організаційний, оціночний, прогностичний) компонентів, 

підпорядкованих меті виховання та навчання, що задається соціальним 
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замовленням. Спираючись на визначення поняття «педагогічна система», 

запропоноване науковцем Н. Кузьміною, можемо стверджувати, що всі 

компоненти системи підпорядковані цілям формування в особистості 

готовності до самостійного, відповідального та продуктивного розв’язання 

завдань у подальшій системі [205]. 

Педагогічні системи асоціюються з освітніми системами. На думку 

вченого О. Лебедєва, «освітні системи» розуміють як сукупність елементів, 

що знаходяться у зв’язках та відносинах один з одним і забезпечують 

можливість здійснення освітнього процесу (організаційно-педагогічна, 

педагогічна, дидактична системи). Особливістю педагогічних систем є їх 

стихійне формування та розвиток. Зміни, що в них відбуваються, носять 

упорядкований характер завдяки управлінню. Упорядкованість структурно-

функціональних компонентів, їх інтеграція та взаємодія з навколишнім 

середовищем можуть забезпечуватися власними органами та механізмами 

управління. У цьому сенсі педагогічні системи виступають як системи 

самокеровані [63]. 

Сучасний інформаційний та технологічний розвиток суспільства 

вимагає адаптацій в освітній системі, що характеризується здатністю 

змінювати свій стан, перебудовуватися в залежності від зміни зовнішніх 

умов. У результаті адаптації педагогічна система успішно функціонує, 

відповідаючи на виклики зовнішніх чинників, зберігає напрям і темп 

розвитку. Умовою оптимальності й гармонійності педагогічної системи, на 

думку С. Копилової, є «адаптивність», оскільки саме здатність до 

своєчасного відбиття ситуації та зміни параметрів системи у відповідь на 

зміну ситуації відкриває можливості для здійснення вибору рішення у 

відповідності із заданими критеріями та наявними обмеженнями, для 

усунення суперечностей [186]. 

Отже, задля підвищення ефективності процесу навчання педагогічна 

система переорієнтовується на адаптивну педагогічну систему, яку в теорії та 

практиці розглядають як засіб оптимізації процесу навчання, що пов’язано із 



175 

гнучкістю, пристосуванням до зміни середовища та 

самоорганізацією [123, с. 50].  

За теорією управління в системі «людина-машина», адаптивна система 

здатна самоналаштовуватися на зміни шляхом автоматичного регулювання 

алгоритму керування. У педагогічних науках (управління в системі «людина-

людина») такий процес називають самоорганізацією, що забезпечує 

самовідновлення або самовпорядкування системи без управління зовні. 

Так, система освіти, яка має соціальну природу, щоб ефективно 

функціонувати, підтримувати свою життєдіяльність і стабільність, виживати 

в постійно мінливому середовищі (як зовнішньому, так і внутрішньому), 

повинна змінюватися, зберігаючи свою сутнісну основу як соціального 

інституту. Якщо досягнутий рівень функціонування на визначеному етапі 

знову стає неефективним, то знову виникає необхідність у 

зміні та розвитку [149].  

Метою адаптивної педагогічної системи є створення освітнього 

середовища, що забезпечує професійно-особистісний розвиток студентів. 

Освітнє середовище має розглядатися як сукупність умов, у яких стає 

можливим набуття досвіду предметної діяльності, спілкування, 

самопізнання, самоорганізації.  

Зміст освіти в адаптивних педагогічних системах має різнорівневий 

характер і втілюється в різноманітних освітніх програмах та узгоджених із 

ними освітніх технологіях. У них структурується не тільки зміст освіти, але й 

сама діяльність учнів з опором на самостійну роботу, на саморозвиток 

особистості. На визначення змісту адаптивних педагогічних систем 

впливають ідеї гуманітарного й культурологічного підходу, які передбачають 

уведення в навчальні плани світоглядних, людинознавчих, особистісно-

орієнтованих курсів, забезпечення особистісної спрямованості кожної 

дисципліни, а в разі необхідності й коригування цільових орієнтирів на 

кожному занятті [123, с. 50].  
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Не менше важливим є врахування інтегративних тенденцій, що 

забезпечить формування взаємозв’язаних уявлень про себе та своє місце в 

суспільстві, професійній діяльності, організації власного життя; перехід від 

викладання предметної інформації до засвоєння логіки наукового 

пізнання [186, c. 53]. 

Отже, адаптивна освіта: 

- забезпечує всім, хто навчається, індивідуальний вектор росту; 

- прагне пристосуватися до індивідуальних особливостей особистості, 

гнучко реагує на соціокультурні зміни середовища, здатна здійснювати вплив 

на середовище; 

- характеризується відкритістю, гнучкістю, модульністю, доступністю, 

багатовимірністю, технологічністю; 

- має особистісно зорієнтований характер підготовки; інтегративний 

характер змісту освіти; адаптивний механізм управління діяльністю суб’єкта 

навчальної діяльності;  

- забезпечує взаємодію суб’єктів навчально-виховного процесу на 

основі співпраці; 

- змінює взаємодію педагога та студента, передбачаючи поступовий 

перехід від монологу до діалогу, від організації до самоорганізації, від 

управління до самоуправління, а також перехід викладача від інформаційної 

діяльності до організаційної для реалізації суб’єкт-суб’єктних відносин в 

освітньому процесі [123, с. 51]. 

Процес трансформації адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів-управлінців можемо відстежити спираючись на цикл перетворення 

системи при адаптивному управлінні, що описаний Г. Єльниковою, що 

складається із послідовних процесів, що повторюються з кожним новим 

завданням: «поява спонукальних впливів подразників-активаторів та відгук 

системи на ці збудження»; збір, аналіз інформації з метою оцінки ситуації, 

усвідомлення необхідності узгодження дії подразників; спільне  вироблення 

реалістичної мети та її трансформація у внутрішні мотиви, спільне прийняття 
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рішення у формі моделі; реалізація  розроблених варіативних моделей при 

кооперації дій і узгодженні цільових функцій; оцінка ефективності через 

зворотній зв’язок (моніторинг процесу), спільне прогнозування подальшого 

розвитку на основі аналізу й самоаналізу результату» [102 , с. 212-213]. Так, 

відтворимо трансформаційний процес адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з УНЗ за етапами:  

І етап – «поява спонукальних впливів подразників-активаторів та відгук 

системи на ці збудження». Як підкреслювалося вище, система підготовки 

магістрів-управлінців має відповідати викликам сучасності. Освіта не стоїть на 

місці, вона постійно змінюється та вдосконалюється, на це впливає ринок 

освітніх послуг, ринок праці, економічне становище, зміни в суспільстві. Отже, 

державою висуваються нові вимоги до освітнього процесу закладів вищої 

освіти, що передусім змінює стандарти, програми, зміст професійної підготовки 

майбутніх фахівців, культуру викладання, навчальну культуру, виникають 

когерентні рівнодіючі сили впливу на систему підготовки магістрів: мети 

людини, цілей суспільства, держави та вимог наявної ситуації. З’являється 

певна напруженість, починається ситуація нестабільності: відбувається процес 

руйнування старої системи підготовки фахівців та починається пошук нових 

шляхів підготовки, додаткової інформації. Так, наприклад, вимоги ринку 

освітніх послуг викликають конкурентну боротьбу між закладами вищої освіти, 

що готують магістрів з управління навчальним закладом. Це дає можливість 

певному закладу виділитися серед інших, тобто надати таку освітню послугу, 

якої ще немає на ринку. Відбуваються осучаснення навчальних дисциплін 

варіативної складової, змінюються форми (дистанційна) и методи роботи 

(інноваційні, інтерактивні) зі студентами, збільшується кількість годин для 

опанування практичних навичок, створюються віртуальні підприємства для 

проходження студентами практики, упроваджується нова етика відносин між 

викладачем та студентом – партнерська [123, с. 52]. 

ІІ етап – «збір та аналіз інформації з метою оцінки ситуації. 

Усвідомлення необхідності узгодження дії подразників». Учасники 
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освітнього процесу (як викладачі, так і магістри) починають аналізувати 

наявну ситуацію. Наприклад, викладач замислюється, чому перестає 

працювати стара традиційна система викладання, деякі технології не діють в 

умовах перетворення, недостатньо засвоюються майбутніми магістрами 

необхідні компетенції. Ринок освітніх технологій постійно поповнюється 

новими, дієвими технологіями викладання, і педагог, зорієнтований на 

успішний результат своєї роботи, змушений проаналізувати ситуацію, що 

виникла, та розпочати пошук інформації для оновлення методів та засобів 

роботи. Майбутні магістри також стикаються з нестачею теоретичної та 

практичної інформації, перенасиченням загальнонаукових та 

загальноосвітніх знань, вони отримують від педагогів інформацію, не 

сумісну з сучасними змінами в освіті та управлінні, виникає потреба в 

пошуку нових теоретичних та практичних навичок. Магістрант орієнтується 

на здійснення самостійної пізнавальної діяльності, виробляє стійке прагнення 

до постійного оновлення та поповнення необхідних знань. Викладач також 

має створити оптимальні умови для активізації самостійної роботи студентів, 

для оволодіння методами та прийомами засвоєння нових технологій 

самостійної інтелектуальної праці. Отже, відбувається переосмислення 

процесу навчання з обох сторін та виникає ситуація додаткової орієнтації. 

Викладач змінює способи діяльності. Якщо раніше для певної дисципліни 

(наприклад «АРМ менеджера освіти») використовувалися тільки лекції та 

семінарські заняття, то сьогодні впроваджується нова інтерактивна форма 

самостійного пошуку інформації за індивідуальним завданням із подальшим 

відпрацюванням практичних навичок у спеціально створеному віртуальному 

закладі. З боку магістранта теж відбувається зміна діяльності [123, с. 53]. 

ІІІ етап – «спільне вироблення реалістичної мети та її трансформація у 

внутрішні мотиви. Спільне прийняття рішення у формі моделі». 

Результативність процесу підготовки магістрів залежить від усвідомлення й 

забезпечення реалістичної мети. Необхідно зазначити, що зовнішні цілі 

виражають та відображають потреби суспільства у фахівцях і вимоги 
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суспільства до їхнього професіоналізму й особистісних якостей. Внутрішні 

цілі формуються самостійно суб’єктом навчальної діяльності відповідно до 

його власних життєвих настанов, морально-етичних цінностей та ідеалів, 

його потреб, мотивів, інтересів, бажань і прагнень [412, с. 45]. 

На цьому етапі відбувається трансформація зовнішньої мети у внутрішні 

мотиви. Внутрішній мотив завжди є позитивним станом, це може бути 

задоволення від своєї роботи, від продукту, який виробляє людина незалежно 

від виду діяльності. Отже, узгоджуються зовнішні й внутрішні цілі на основі 

діалогічної адаптації, тобто узгодження відбувається без зовнішньої 

примусовості й внутрішньої обумовленості. У результаті учасники освітнього 

процесу починають творчий пошук нової інформації та способів дій на основі 

аналізу наявної інформації та взаємопристосування різних вимог. Наприклад, для 

підвищення рівня професійної підготовки майбутніх магістрів у вищому закладі 

освіти організовуються змішані творчі групи, куди входять викладачі, усі 

зацікавлені фахівці різних напрямів, світоглядних категорій і самі магістранти. 

Тобто починається кооперативна взаємодія щодо створення варіативних моделей 

адаптивної поведінки магістрів при здійсненні управлінської діяльності на 

віртуальній посаді керівника (менеджмент-мікс).  

«Менеджмент-мікс» будемо розуміти як набір різнорівневого 

специфічного інструментарію, що використовується у процесі підготовки 

магістрантів. Менеджмент-мікс варіюється в залежності від потреб та 

індивідуальних можливостей магістрантів і складається із:  

- ціноутворення (установлення привабливих цін за навчання); 

- навчальних програм, адаптованих до сучасних ринкових вимог;  

- людських ресурсів (залучення експертів з управління в процес 

підготовки магістрів з УНЗ, підвищення майстерності професорсько-

викладацького та керівного складу закладу освіти, формування професійної 

компетентності студентів);  

- створення та наповнюваність освітнього простору інноваційними 

та інтерактивними методами, методиками, адаптивними технологіями, 
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практико-орієнтованими завданнями тощо;  

- форм навчання (очна, дистанційна, очно-заочна з елементами 

дистанційного навчання тощо);  

- обладнання (ресурсне забезпечення навчальної діяльності: 

дидактичне, методичне, інформаційно-технологічне);  

Завдяки такому менеджмент-міксу створюється адаптивний 

індивідуальний сценарій освітньої діяльності магістранта, але кожний 

студент обирає той сценарій, який відповідає його мотивації, характеру, 

життєвій ситуації тощо [123, с. 54].  

ІV етап – «реалізація розроблених варіативних моделей при кооперації 

дій і узгодженні цільових функцій». 

Далі йде процес відбору раціонального шляху досягнення мети, тобто 

починається діяльність, що спрямована на стабілізацію системи. З 

вироблених за допомогою діалогічної адаптації варіантів адаптивної 

поведінки магістрантів обирається найдієвіший варіант, що реалізується за 

допомогою процесу самоорганізації діяльності та спрямованого самовпливу з 

поточним аналізом та поточним самокоригуванням. Наприклад, якщо 

реалізація розробленої індивідуальної адаптивної моделі поведінки магістра 

відбувається в освітньому процесі в очній формі, то виконується завдання 

самостійно, потім коригується викладачем, який виступає як координатор. У 

цьому випадку викладач бере на себе функцію коуча – ставить питання, щоб 

визначити способи досягнення соціально значущих цілей через докорінну 

зміну моделей поведінки. Це спрямовує майбутнього магістра на 

самостійний евристичний пошук відповіді, який розвиває власний потенціал, 

та стимулює нові звершення [274].  

Коучинг будується на активному навчанні через зворотний зв’язок. 

Магістрант, відповідаючи на поставлені педагогом питання, усвідомлює 

власні цінності й дотримується їх для досягнення цілей. Т. Боровою [44] 

розкрито одну з ефективних моделей коучингу – навчальний цикл Д. Колба, 

що має чотири стадії: досвід → рефлексію → концептуалізацію → 
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планування та тестування. Науковець зазначає, що перша стадія 

сконцентрована на безпосередньому навчанні, що є основною для другої 

стадії – спостереження й рефлексії відносно того, що відбулося, й 

узагальнення досвіду. Ця рефлексія асимілюється в короткі концепти – 

загальні принципи, які з’являються для врахування невикористаних резервів 

із метою трансформації адаптивної освітньої системи. Четверта й остання 

стадії – це планування нових дій, перевірка гіпотез та входження в новий 

цикл знову. Циклічність відбувається з процесом поповнення знань і досвіду. 

Успішність та ефективність такого циклу залежить від безпосереднього 

виконання дії, тобто магістрант має бути задіяний на всіх етапах циклу й 

забезпечувати зворотний зв’язок. Якщо дія не виконується хоча б на одному 

з елементів циклу, він перестає діяти. Отже, коуч (викладач) підштовхує до 

дії, показує різноманітні варіанти (моделі) поведінки або діяльності, а 

магістрант робить вибір самостійно [123, с. 55]. 

V етап – «оцінка ефективності через зворотній зв’язок (моніторинг 

процесу). Спільне прогнозування подальшого розвитку на основі аналізу й 

самоаналізу результату». 

На останньому етапі відбувається контроль на різних рівнях. 

Проводиться самоконтроль та зовнішній контроль для виявлення якісних та 

кількісних змін. Це здійснюється за допомогою моніторингу – системи 

заходів щодо збору та аналізу інформації з метою вивчення й оцінки якості 

підготовки й прийняття рішень про подальший розвиток освітнього процесу 

на основі аналізу виявлених типових особливостей та тенденцій [111]. За 

визначенням З. Рябової, моніторинг – це «інформаційна система, яка 

постійно поповнюється завдяки безперервності відстеження певного об’єкта 

управління за виділеними параметрами та критеріями їх відстеження, що має 

обов’язковий поточний контроль, оцінку, корекцію стану об’єкта, з метою 

прийняття оперативного управлінського рішення щодо прогнозування 

напрямів подальшого розвитку керованого об’єкта з урахуванням 

рефлексивного ставлення до цього всіх учасників освітнього процесу» [108]. 
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Для проведення моніторингу доцільно використати «кваліметричний 

підхід, який передбачає кількісний опис якості предметів або процесів 

(кількісна оцінка якості)» [104]. Звернемося до педагогічної кваліметрії, що 

використовує методи загальної кваліметрії в педагогічних вимірюваннях, а 

також дозволяє кількісно оцінити дидактичні та психолого-педагогічні 

об’єкти. Основний метод узгодження різноспрямованих впливів у 

педагогічній кваліметрії – метод Дельфі – інструмент, що дозволяє врахувати 

незалежну думку всіх учасників групи експертів з обговорюваного питання 

шляхом послідовного об’єднання ідей, висновків, пропозицій. Метод 

заснований на багаторазових анонімних групових інтерв’ю [104]. 

Виникає необхідність розробити спеціальний інструментарій – 

кваліметричні моделі, за допомогою яких можна відстежувати 

результативність вивчення окремої теми або навчання протягом семестру 

тощо. У роботі з магістрантами кваліметричні моделі слід використовувати 

при викладанні дисципліни в процесі кожної теми за принципом «вхід-

вихід», тобто на початку теми та на її завершенні. Після проведення обробки 

результатів опитування проводиться самоаналіз, об’єднуються зусилля 

викладача й майбутнього магістра з метою виявлення питань для 

коригування подальших дій і прогнозування шляхів розвитку [123, с. 56]. 

Таким чином, представлений нами цикл демонструє процес 

трансформації традиційної системи в адаптивну систему професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом, що акумулюється в 

процесах навчання прийомам самостійної роботи, дослідницької діяльності, 

самоконтролю, розвитку і вдосконалення вмінь самостійно здобувати нові 

знання у продовж життя, максимальній адаптації освітнього процесу до 

індивідуальних особливостей студентів через створення адаптивного 

освітнього простору. 
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2.5. Адаптивні технології в професійній освіті як засіб забезпечення 

динамічності системи підготовки магістрів 

 

Технологічний підхід став невід’ємною частиною організації освітнього 

процесу ЗВО. Використання сучасних технологій в освітньому процесі надає 

більше можливостей викладачеві для оптимізації, пристосування та 

компонування організаційно-методичного інструментарію (форм, методів, 

способів, прийомів, засобів тощо) потреб здобувачів освіти. Сьогодні будь-

яка технологія навчання має зробити комфортним та зрозумілим освітній 

процес студентів, вибудувати для них гнучкі траєкторії навчання.  

Провідні ідеї щодо питання адаптивних технологій було вперше 

представлено автором у статті «Adaptive technologies in professional 

training» [529]. 

Питанню технологізації освітнього процесу, починаючи з 60 рр. 

ХХ століття, було присвячено достатньо уваги, але воно не втратило 

актуальності й досі. Аналіз сучасних наукових робіт та публікацій указує на 

не менший інтерес до означеного питання. Так, прихильниками педагогічних 

технологій є О. Антонова [10], О. Загіка [145], Д. Луп’як [227], 

М. Ростока [364], О. Рябова [366], В. Стрельніков [396], Г. Шатковська [444] 

та ін. 

У сучасній літературі термін «технологія» досліджувався дуже 

ретельно. На сьогодні існує декілька позицій у трактуванні сутності поняття 

«технологія». Так, згідно з Тлумачним словником інформаційно-

педагогічних технологій, поняття «технологія» розглядається як сукупність 

прийомів, що використовуються в будь-якій справі, майстерності, 

мистецтві [198].  

У педагогічній царині Г. Селевко [382] виділяє чотири підходи до 

визначення сутності цього поняття як технології, а саме:  

- як засіб, розробка та застосування організаційно-методичного 

інструментарію;  
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- як процес комунікації, модель спільної діяльності з проєктування, 

організації та проведення освітнього процесу;  

- як галузь знань, що спирається на дані соціальних, управлінських та 

природничих наук і конструює оптимальні навчальні системи;  

- як багатовимірний, комплексний інтегративний процес.  

Ми погоджуємося з науковцем, що технологія є системою 

функціонування всіх компонентів педагогічного процесу. Вона побудована 

на науковій основі, запрограмована в часі й просторі та призводить до 

визначених результатів.  

Розглядаючи сутність поняття «технологія», звернемося до наукового 

дослідження Г. Шатковської [444]. Учена розкриває різноманітність 

формулювання поняття «технологія» та зазначає, що це може бути:  

- майстерність, сукупність методів оброблення, зміна стану;  

- сукупність знань про методи проведення будь-яких процесів;  

- цілеспрямоване, педагогічне бачення й вплив на освітній процес;  

- змістовна техніка досягнення цілей навчання та опис цього процесу;  

- проєкт певної педагогічної системи, що реалізується на практиці. 

На наш погляд, більш повно розкрито поняття технології Б. Ліхачовим, 

який стверджує, що «педагогічна технологія – це сукупність психолого-

педагогічних установок, які визначають спеціальний набір і компонування 

форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів» [220]. На 

його думку, вона містить у собі організаційно-методичний інструментарій 

освітнього процесу. 

За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це «системний 

метод створення, застосування й визначення всього процесу викладання та 

засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, 

що своїм завданням уважає оптимізацію форм освіти» [77, c. 332]. 

Аналізуючи й узагальнюючи подані вище визначення, будемо 

розглядати педагогічну технологію як цілеспрямований, структурований та 
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алгоритмізований процес спільної взаємодії суб’єктів навчання з 

використанням спеціально розробленого дидактичного інструментарію. 

В. Беспалько виділив елементи педагогічної технології:  

- чітке, послідовне, педагогічне, дидактичне розроблення цілей 

навчання, виховання;  

- структурування, упорядкування, ущільнення змісту, інформації, що 

підлягають засвоєнню;  

- комплексне застосування дидактичних, технічних, зокрема й 

комп’ютерних, засобів навчання та контролю;  

- підсилення діагностичних функцій освіти;  

- гарантованість досить високого рівня якості навчання [30]. 

В. Беспалько, Д. Левитес, Г. Селевко та ін. [382] виділяють також 

специфічні риси педагогічних технологій, до яких належать: 

- розроблення діагностично поставлених освітніх цілей (цілі, що 

описують результат і досягнення яких можна перевірити);  

-  орієнтацію всіх процедур на гарантовані досягнення 

поставлених цілей;  

-  оперативний зворотний зв’язок, оцінка поточних і 

підсумкових результатів;  

- відтворюваність педагогічних процедур. 

Учені стверджують, що будь-яка педагогічна технологія має 

відповідати основним критеріям технологічності:  

1. Концептуальності – педагогічній технології має спиратися на 

певну наукову концепцію з філософським, психологічним, соціально-

педагогічним і дидактичним обґрунтуванням досягнення освітньої мети. 

2. Системності – педагогічна технологія має володіти всіма 

ознаками системи: логікою процесу, взаємозв’язком усіх його частин, 

цілісністю. 
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3. Керованості – можливість діагностичного цілепокладання, 

планування, проєктування процесу навчання, поетапної діагностики, 

варіювання засобами й методами з метою корекції результатів. 

4. Ефективності – сучасні педагогічні технології існують у 

конкурентних умовах і мають бути ефективними за результатами й 

оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного освітнього 

стандарту. 

5. Відтворюваності – це можливість застосування (повторення, 

відтворення) педагогічної технології в інших однотипних освітніх установах, 

іншими суб’єктами. 

На наш погляд, більш точно розкрив структуру педагогічної технології 

Г. Селевко. Він виокремлює:  

а) концептуальну основу, що описує провідну ідею, гіпотезу, 

принципи, закономірності технології, наукову концепцію засвоєння досвіду;  

б) змістовну частину освіти: цілі освіти – загальні й конкретні, що 

відповідають основній освітній меті та соціальному замовленню; зміст 

освітньої інформації;  

в) процесуальну частину: технологічний процес; організацію 

освітнього процесу; методи й форми освітньої діяльності студентів; методи й 

форми роботи педагога; діяльність викладача щодо управління процесом 

засвоєння матеріалу; діагностику освітнього процесу [382].  

Одна й та ж технологія може здійснюватися різними виконавцями по-

різному: точно за інструкцією, більш-менш сумлінно або творчо. У такому 

разі завжди є особистісна компонента майстра, певна специфіка, що 

характеризує закономірності засвоєння інформації, склад і послідовність дій 

студентів. Звичайно, результати будуть різними, проте близькими до деякого 

середнього значення, характерного для цієї технології.  

Отже, технологію можна розглядати як алгоритм отримання 

запланованого результату. Схематично діяльність щодо створення 

педагогічної технології буде мати такий вигляд (див. рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Схема розроблення педагогічної технології. 

 

Поступово технологічність стає домінантною характеристикою 

діяльності педагога, означає перехід на якісно новий рівень ефективності, 

оптимальності, наукоємності, формує стиль сучасного науково-практичного 

мислення. 

У педагогічній науці існує багато педагогічних технологій: 

педагогічної підтримки, диференціації та індивідуалізації, комп’ютерні, 

здоров’язбережувальні, інтерактивні, технології навчання обдарованих, 

співробітництва тощо. Використання педагогічних технологій дозволяє, з 

одного боку, підвищити засвоєння освітньої інформації студентами, а з 

іншого, переключити увагу викладача на індивідуальний розвиток та творче 

мислення студентів.  

Недостатня інформованість педагога про дійсний рівень освіченості 

студента, постійна зміна зовнішніх і внутрішніх умов, обставин, 

нестабільність ситуацій в освіті стали головною причиною появи адаптивних 

технологій, розроблення та впровадження їх у професійній освіті.  
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Аналіз сучасної наукової літератури показав, що за останні роки значно 

підвищився інтерес до адаптивних технологій, що охоплює різні напрями 

професійної освіти. Так, розробленню адаптивних технологій приділяли 

увагу дослідники В. Бондар, Т. Опалюк, Т. Франчук та І. Шапошнікова [2], 

С. Волошинов [61], Т. Десятов [89], О. Загіка [145], О. Знанецька та 

О. Цвєтаєва [432], О. Кравець та І. Свириденко [193], М. Пікуляк та 

П. Федорук [423 ] та ін.  

Аналіз останніх публікацій засвідчив, що адаптивні технології 

застосовують у різних галузях професійної освіти. Так, дослідники 

П. Федорук, М. Пікуляк дотримувалися ідеї гнучкості та персоналізації в 

освітньому процесі. Вони представили технологію побудови індивідуальної 

адаптивної траєкторії навчання в системі дистанційної освіти й контролю 

знань. Запропонована авторами технологія формує індивідуальну структуру 

освітньої інформації, що дозволяє реалізувати значні можливості адаптації до 

певного рівня знань та інших характеристик студентів [423, с. 75].  

Простежено, що адаптивні технології використовують при вивченні 

іноземних мов у професійній освіті. Так, О. Кравець, І. Свириденко 

розробили адаптивну технологію навчання основам академічного письма на 

заняттях з іноземної мови студентів старших курсів тих факультетів, де 

іноземна мова не є спеціальністю. Автори обґрунтували побудову 

педагогічної адаптивної технології в ході професійно-педагогічної діяльності 

викладача ЗВО та представили шляхи її впровадження в освітній 

процес [193], що передбачає опору на модуль навчання, у якому відбувається 

адаптація навчальної інформації до інтелектуального рівня та потреб 

студентів. Дослідники припускають, що розроблена технологія може бути 

використана як засіб виявлення конкурентоспроможності студента в умовах 

постійного оновлення інформаційного простору та покладена в основу 

моніторингу дослідження інформаційно-зорієнтованої компетентності серед 

студентів. На думку розробників, адаптивна технологія полегшує, мінімізує 

та раціоналізує педагогічну працю викладача, сприяє оволодінню майбутніми 
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спеціалістами професійними функціями (пізнавальною, проєктувальною, 

контрольною та ін.), а також мінімізує стресову ситуацію на заняттях, 

створює доброзичливу атмосферу співробітництва. Адаптивне навчання 

дозволяє вчити без звичних для масової освіти численних прогалин в 

індивідуальній підготовленості студентів, досягати необхідної структури й 

бажаного рівня знань.  

Крім того, адаптивні технології часто поєднують із застосуванням 

інформаційних ресурсів. Вивчаючи інформацію відкритого онлайн-проєкту, 

що працює на досягнення якісних змін у парадигмах викладання, навчання та 

наукових комунікацій університету й освітнього простору України (блог 

Центру навчальних та інноваційних технологій Українського католицького 

університету ЦеНІТ), повністю погоджуємося з авторською позицією щодо 

розкриття адаптивних технологій. Так, вони виокремлюють напрями, у яких 

навчальні інструменти стають адаптивними: адаптивний контент; адаптивне 

опитування й оцінювання; адаптивні навчальні сценарії тощо.  

Автори наголошують, що поєднання адаптивних технологій із 

платформами онлайн-навчання можуть давати найкращі освітні результати. 

Наприклад, на платформі Moodle є можливість презентувати навчальний 

контент різними способами (аудіо, відео, тексти та ін.), що є перевагою для 

добувачів освіти. Кожен студент одержує право обирати той тип сприйняття, 

який йому більше подобається. Крім того, за допомогою тестів, форумів, 

проєктів та інших активностей з’являється можливість забезпечення 

освітньої взаємодії між учасниками (викладачем і студентами) [33]. 

Прикладом зазначеного вище є створення електронних навчальних 

курсів. Дослідником С. Волошиновим запропоновано використання 

адаптивної навчальної технології при формуванні англомовної 

компетентності майбутніх моряків. Автором було створено дистанційний 

навчальний курс «Англійська мова» на LMS Moodle. На думку автора, 

адаптивні технології дозволяють студенту власноруч контролювати 
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навчальний процес, не зупиняючись на вже відомому матеріалі та 

приділяючи більше уваги складним у засвоєнні темам [61].  

Зарубіжні дослідники, звертаючи увагу на адаптивні процеси в освіті, 

розкривають дистанційну освіту (online learning) або змішане навчання 

(blended learning). Так, К. МакКатчон, М. Лохан та М. Трейнор [499] 

розглядають можливості змішаного навчання для підготовки бакалаврів-

медиків, називаючи його стратегією низького ризику (low-risk strategy), що 

значно підвищує ефективність набуття клінічних навичок студентами та 

управляє їхньою практикою.  

Адаптивне середовище змішаного навчання можна реалізувати через 

інноваційний сценарій освіти, який отримав широку популярність завдяки 

можливостям цифрових інструментів – моделі «перевернутого класу» 

(Flipped Classroom Model, далі FCM). Теоретичний матеріал за такою 

моделлю освіти вивчається самостійно студентами до початку заняття (як 

правило, за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій: 

відеолекцій, аудіолекцій, інтерактивних матеріалів тощо), а вивільнений час 

на занятті спрямовано на розв’язання проблем, співробітництво, взаємодію зі 

студентами, застосування знань і умінь у новій ситуації. Так, у дослідженні 

С. Сергіса, Д. Г. Семпсона, Л. Пелічіоне [517] FCM розглядалося з точки зору 

здатності сприяти пізнавальним результатам навчання студентів та загальній 

мотивації навчального процесу як у дослідницькому, так і в практичному 

контекстах. Автори підкреслюють, що FCM не лише позитивно впливає на 

когнітивні результати навчання студентів, але й, що важливіше, на їхні 

внутрішні диспозиції (рівень задоволеності) та «потреби» в компетентності, 

самостійності та спорідненості.  

Як адаптивний ресурс Р. А. В. Торторелла та С. Граф розглядають 

використання мобільних додатків для налагодження зворотного зв’язку зі 

студентами та зручності їхнього оцінювання [520]. Дослідники вважають за 

необхідне максимально ефективно використовувати можливості портативних 

комп’ютерів студентів і тому запропонували мобільний персоналізований 
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зміст курсу, адаптованого до індивідуального стилю навчання кожного 

студента, з урахуванням адаптивного розуміння контексту. Такий підхід було 

реалізовано у вигляді додатку для iOS, за допомогою якого студенти змогли 

підвищити рівень знань із предмета на 23% після його активного 

використання. У дослідженні було доведено, що персоналізоване мобільне 

адаптивне навчання було успішним і дуже популярним серед студентів, які 

його використовували.  

На принциповому оновленні підготовки студентів до організації 

адаптивного освітнього процесу наголошувала група дослідників В. Бондар, 

І. Шапошнікова, Т. Опалюк, Т. Франчук, роботу яких присвячено 

дослідженню адаптивного навчання в структурі професійної підготовки 

майбутнього вчителя з позицій сучасної фахово-особистісної парадигми 

конкурентоспроможності. Так, на думку авторів, адаптивне навчання в 

закладі вищої освіти передбачає формування здатності до викладання на 

рівні прямого й зворотного інформаційно-комунікаційного зв’язку. Такий 

зв’язок здійснюється в умовах оптимального поєднання активних типів 

навчання залежно від складності зовнішніх вимог, внутрішніх потреб, 

реально наявних здібностей учасників суб’єкт-суб’єктної педагогічної 

взаємодії. Авторами акцентовано увагу на необхідності перманентно 

спрямованого розвитку адаптивності особистості за принципом системного 

накопичення адаптивного досвіду з переборення труднощів, пов’язаних із 

новизною кожного етапу розвитку освітньої галузі, системністю її 

вдосконалення впродовж усіх років набуття й реалізації професії [2]. 

Попри численну наявність досліджень щодо розроблення та 

впровадження в навчальний процес сучасних технологій, у більшості 

дослідників не простежується єдиного бачення сутності та змісту адаптивних 

технологій.  

Адаптивні технології здійснюються в процесі навчання. Адаптивне 

навчання Т. Опалюк [283] розуміє як інтерактивну навчальну діяльність, в 

основі якої – суб’єкт-суб’єктна взаємодія її учасників (викладача та 
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студента), спрямована на розв’язання професійно значущих навчальних 

завдань. Навчання в системі професійної освіти закономірно має бути 

професійно-орієнтованим. Якщо студент не усвідомлює професійну 

значущість виконання навчального завдання, то воно сприймається ним як 

самоцінність, а не як фактор професійного становлення. Характерною 

ознакою інтерактивного, діалогічного навчання є тенденція до оптимізації 

співвідношення управління й самоуправління в структурі процесу навчання, 

що актуалізує в спільній навчальній діяльності студента й викладача такі 

процеси, як самоаналіз, самооцінювання, саморозвиток, 

самореалізація, самоадаптація. 

Адаптивні технології активізують самостійну роботу студентів. У цьому 

контексті цікавою для нашого дослідження є адаптивна технологія 

О. Цвєтаєвої та О. Знанецької [432]. Автори зазначають, що, крім навчання, 

(пояснень, демонстрацій і роботи в індивідуальному режимі), викладач 

здійснює контроль самостійної роботи й працює індивідуально, вилучаючи 

студентів від самостійної роботи по черзі. За такої структури заняття 

студенти можуть працювати в трьох режимах: 1) спільно з викладачем; 

2) індивідуально; 3) самостійно під керівництвом викладача.  

Дослідники показали роботу адаптивної технології в три етапи. Так, на 

першому етапі відбувається навчання студентів прийомам самостійної 

роботи з використанням багаторівневих завдань за обсягом і ступенем 

складності, які студент має право обирати самостійно. Другий етап – 

організація взаємоконтролю студентів за допомогою обміну роботами або 

заслуховування один одного за інструкцією з перевірки й обліку помилок. 

Надійність системи взаємоконтролю досягається через супроводження 

матеріалів самостійної роботи зразками та поясненням. Робота може 

здійснюватися в статичних, динамічних або варіаційних парах. Важливо, що 

в адаптивній технології самостійна робота студентів відбувається одночасно 

з індивідуальною. Повний перехід до адаптивної технології спостерігається 

на третьому етапі, який передбачає відокремлену самостійну роботу й 
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перехід до самоконтролю. Така форма роботи потребує створення 

багаторівневих програм (завдання зі ступенем складності, що підвищується, 

розраховані на певний період часу, наприклад, семестр). Це забезпечує 

перехід до безперервного управління за допомогою мережевого плану та 

графіку самообліку. Мережевий план є моделлю навчального процесу, яка 

дозволяє студентові бачити наочно все, що він повинен виконати за два 

тижні, за місяць, за семестр. Контроль викладача за самостійною роботою 

студентів орієнтований на допомогу в розвитку здатності працювати 

самостійно, здійснювати взаємоконтроль і самоконтроль, допомагати іншим 

у разі виникнення труднощів.  

Отже, запропонована адаптивна технологія дозволяє студентам 

досконало опанувати прийоми взаємоконтролю, самоконтролю та 

самостійної роботи; прийоми дослідницької діяльності; уміння самостійно 

здобувати знання, проводити аналіз, узагальнювати й робити висновки, 

фіксувати головне у стислому вигляді. Як бачимо, основною ознакою 

адаптивної технології є суттєве збільшення часу на самостійну роботу як 

безпосередньо на занятті, так і поза ним [432, c. 173]. 

Адаптивна технологія передбачає адаптивну діяльність учасників 

освітнього процесу на діалогічній основі з використанням інтерактивних 

засобів навчання та процедури самодіагностики, яка містить критерії, 

показники й інструментарій для індивідуалізації навчання та оцінки 

результатів діяльності здобувачів освіти. 

Суттєвими характеристиками адаптивних технологій, на думку 

Т. Десятова [89], є такі:  

- технологія розробляється відповідно до конкретного педагогічного 

задуму, що базується на певній авторській позиції;  

- адаптивний ланцюжок дій, операцій та зв’язків реалізується відповідно 

до прийнятих цільових установок і конкретних прогнозованих результатів;  
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- адаптивна технологія розробляється та реалізується як розв’язання 

багатокритеріального завдання з отримання максимально 

запланованих результатів.  

Зазначимо, що реалізація адаптивних технологій активізує адаптивні 

процеси для «досягнення первинно визначеної мети при зміні умов, 

обставин, ситуацій» [105]. Адаптивні технології дозволяють варіювати 

навчання, створювати нові структури занять.  

Необхідно підкреслити, що адаптивні технології ґрунтуються на таких 

підходах:  

- системному, що орієнтує на дослідження певних об’єктів як складних 

систем (при чому структурний аналіз відбувається від цілого до частини);  

- синергетичному – основа розгляду складних систем, що 

самоорганізуються та саморозвиваються;  

- діяльнісному – переводить студентів на позицію суб’єктів пізнання, 

співпраці та спілкування на основі використання педагогічного прийому 

«рівності викладача й студентів», а також здійснює рефлексивне (аналіз 

спільної діяльності) навчання студентів;  

- гуманістичному – сприяє становленню й удосконаленню цілісної 

особистості на основі самоорганізації освітнього процесу;  

- особистісно зорієнтованому, що дозволяє створити максимально 

пристосоване освітнє середовище для студента, ураховуючи своєрідність 

його індивідуального розвитку;  

- диференційованому – дає можливість пристосувати освітні умови до 

особливостей різних рівнів розвитку студентів;  

- адаптивному – забезпечує пріоритет розвитку суб’єктів діяльності та 

здійснюється за допомогою процесів самоорганізації. 

Ми поділяємо думку О. Загіки, що адаптивна технологія – це 

систематизований педагогічний процес, що реалізує науково обґрунтовану 

освітню мету, освітній комплекс (принципи, педагогічні умови, освітнє 

середовище), а також суб’єктів та комплекс педагогічних технологій (форм, 
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методів, засобів) організації освітньої діяльності студентів, забезпечує 

досягнення спроєктованого результату завдяки гнучкому реагуванню на 

зміни вимог соціокультурного та виробничого середовища завдяки 

оптимальному підбору та розподілу ресурсів і має більш високий ступінь 

ефективності, надійності і гарантованості результату, ніж це властиво 

традиційним технологіям освіти [145, с. 121]. 

Як зазначалося вище, адаптивні технології, як і педагогічні, містять у 

собі певний алгоритм, послідовність заздалегідь спроєктованих етапів, що 

відбуваються в інноваційному педагогічному середовищі. Тому подальший 

розгляд присвятимо алгоритму розроблення адаптивних технологій. 

Уперше авторська позиція стосовно алгоритму розроблення адаптивних 

технологій була представлена у статті «Adaptive technology development 

algorithm» [527]. 

Ураховуючи попередній опис педагогічних технологій, виокремимо 

такі складники адаптивної технології:  

- концептуальна (визначення освітньої реалістичної мети та завдань);  

- змістова (дидактичний комплекс: методологічні підходи, принципи 

та педагогічні умови; дидактичні завдання);  

- процесуально-адаптивна (процесуальна: суб’єкти навчального 

процесу, аналіз досвіду, діагностика стану, постановка діагностичних цілей, 

створення належного освітнього середовища: підбір форм, методів, засобів, 

діагностичного інструментарію початкового рівня знань студентів та 

подальших навчальних результатів; адаптивна: варіативність, адаптованість 

до факторів змін, впливу);  

- результативна (рефлексія, аналіз результату, корекція). 

Схематично алгоритм розроблення адаптивних технологій можемо 

зобразити так (див. рис. 2.2).  

Запропонований нами алгоритм розроблення адаптивних технологій 

ґрунтується на адаптивному підході, основними положеннями якого є 

концепція спрямованої самоорганізації, що розроблена Г. Єльниковою. 
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Спрямовану організацію науковець розуміє як самоспрямування об’єктом 

своїх дій на досягнення усвідомленої мети [101].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема алгоритму розроблення адаптивних технологій освіти. 

 

За допомогою процесів самоорганізації досягається спільна мета, 

ураховуючи вимоги зовнішнього середовища та баланс інтересів усіх 

учасників освітнього процесу. 

Першою складовою нашого алгоритму є визначення концептуальних 

положень адаптивної технології, що розробляється. Концептуальність 

1 крок – Визначення концепції адаптивної технології:  

освітня реалістична мета, завдання 

2 крок – Розроблення змістової складової:  

підходи, принципи, умови, дидактичні завдання 

3 крок – Розроблення процесуально-адаптивної складової 
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4 крок – Отримання результату 
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розкривається з позицій альтернативності та адаптивності. Характеризуються 

цільові орієнтації та завдання, що плануються досягти та розв’язати за 

допомогою технології. При визначенні мети, необхідно враховувати фактори 

змін, що впливають на її реалістичність. Такими факторами можуть бути 

нововведення на державному та управлінському рівнях, вимоги та потреби 

учасників освітнього процесу, їх пріоритети розвитку, реальні обставини, що 

прискорюватимуть або, навпаки, гальмуватимуть розвиток. 

Друга змістова складова розкриває зміст діяльності учасників 

освітнього процесу, його дидактичний комплекс: методологічні підходи, 

принципи та педагогічні умови, дидактичні завдання, тобто заповнює 

адаптивне освітнє середовище необхідними ресурсами в достатньому обсязі. 

Третя складова нашого алгоритму – процесуально-адаптивна. Вона має 

функцію технологічності та включає процес спільної діяльності учасників 

освітнього процесу (викладача, студентів). Описуються особливості 

застосування форм, методів, засобів, адекватних поставленим завдання. 

Необхідно зауважити, що тут створюються варіативні моделі діяльності 

суб’єктів навчання: спочатку вивчається «вхідний» стан підготовки 

студентів, їх досвід за допомогою підібраних діагностичних засобів 

(наприклад, кваліметричних моделей). Потім, у залежності від отриманих 

результатів діагностики, узгоджується подальший хід роботи самими 

студентами, спільно виокремлюються адекватні форми, методи роботи. 

Студенти роблять самостійний вибір. Викладачем добирається «вихідний» 

діагностичний інструментарій навчальних результатів. Такі дії допомагають 

перевести роботу в режим співпраці, індивідуалізувати процес підготовки 

студентів, виробити адаптивний індивідуальний сценарій та активізувати 

спрямовану самоорганізацію та самостійну діяльність студентів. 

Четверта складова являє собою результативні позиції, тобто підключає 

рефлексію – аналіз спільної діяльності, аналіз отриманих результатів, їх 

«вихідного» вимірювання, подальшої корекції і за необхідністю повернення 

до процесуально-адаптивного рівня з подальшим спільним оновленням дій.  
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Отже, описаний алгоритм розроблення адаптивної технології дозволяє 

максимально активізувати механізм спрямування спільної діяльності 

студентів та викладача на досягнення поставленої реалістичної мети, 

підвищити ступені свободи між суб’єктами навчання, мобілізувати їх на 

отримання бажаного результату. Технологічний ланцюжок педагогічних дій, 

операцій і комунікацій вибудовується відповідно до цільових установок, що 

мають форму конкретного очікуваного результату. Органічною частиною 

адаптивної педагогічної технології є діагностичні процедури, що містять 

критерії, показники та інструментарій вимірювання результатів діяльності. 

Використання адаптивних інструментів ще більше підкреслює роль 

викладача. Тепер вона полягає не в механічній перевірці знань, а в розробці 

різнорівневих практичних і творчих завдань, створення проєктів та допомозі 

студентам в організації самостійної роботи. 

Основні принципи адаптивних технологій ураховують потреби та 

особливості кожного студента (сильні та слабкі сторони); забезпечують 

тьюторську (асистентську) підтримку кожному студенту; організують 

персоналізовану освітню траєкторію. Адаптивні технології покликані 

реагувати на дії студента в режимі реального навчального часу та крок за 

кроком підтримувати освітній процес. Реалізувати це можна завдяки вдало 

підібраному навчальному інструментарію: форм, методів, способів, 

прийомів, засобів. Наприклад, використання адаптивних платформ (розумні 

адаптивні тести або аналітика навчання допомагає відстежити «присутність» 

студента та кількість витраченого часу на вивчення теми, виявити прогалини 

в знаннях та самостійно усунути їх тощо). 

У межах нашого дослідження адаптивну технологію в підготовці 

магістрів з управління закладом освіти будемо розуміти як оптимально 

розроблений  комплекс інтерактивних й інноваційних форм, методів, 

прийомів та засобів, зокрема комп’ютерних, який передбачає 

персоніфіковану адаптивну суб’єкт-суб’єктну взаємодію викладача та 

магістранта в реальному часі, і який активізує самостійність студентів 
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шляхом надання можливості вибору та забезпечує гнучке реагування на 

постійно змінювані вимоги середовища. 

Специфічною особливістю підвищення якості сучасної підготовки 

магістрів є впровадження нових адаптивних технологій, які створюють 

сприятливе середовище для розвитку відповідального, 

конкурентоспроможного професіонала.  

Адаптивні технології мають ряд відмінних ознак:  

- обов’язкова побудова індивідуальної адаптивної траєкторії розвитку 

магістранта;  

- надання допомоги кожному студенту для досягнення оптимального 

рівня інтелектуального розвитку відповідно до його природних здібностей і 

нахилів (урахування індивідуальних нахилів);  

- підвищення його конкурентоспроможності в умовах постійно 

змінюваного освітнього середовища;  

- використання новітніх інтерактивних ресурсів у професійній 

підготовці магістра;  

- збільшення часу на самостійну роботу магістранта в дистанційному 

просторі через активізацію процесів самоорганізації [106].  

Адаптивні технології покликані зробити освітній процес студентів 

комфортним та персоналізованим. Важливим компонентом успіху студентів 

є додаткова гнучкість. 

Кожен викладач постійно замислюється над покращенням умов для 

професійної підготовки магістрів. Необхідність ретельної деталізації 

навчального курсу, який він викладає, добір та структуризація освітньої 

інформації, виділення самостійних частин курсу, розроблення різнорівневих 

завдань для контролю знань студентів – усе це покликано спрямувати 

магістрантів на готовність до власних змін, до осмисленого самостійного 

здобуття знань, до активної взаємодії з постійно змінюваним 

освітнім середовищем.  
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Важливим є зворотний зв’язок у режимі реального часу в системі 

«викладач-магістрант», що допомагає викладачеві модифікувати методи 

викладання та активізувати власні ресурси студента на спрямовану роботу 

над самим собою. Адаптивним технологіям характерна непередбачуваність і 

несподіваність, а також нестандартність рішень. Освіта змінюється так само, 

як і потреби студентів. Саме тому заклади вищої освіти, що адаптуються, 

будуть посідати лідируючі позиції серед інших закладів вищої освіти та 

принесуть користь своїм студентам у процесі професійної підготовки. 

Спираючись на результати нашого дослідження, висвітлено сутність та 

специфіку використання адаптивних технологій у професійній освіті. 

Загалом, адаптивні технології є потужним інструментом у професійній 

підготовці магістрів [529]. За їх допомогою педагог ЗВО може взаємодіяти з 

магістрантом у реальному часі. Адаптивні технології дозволяють швидше 

реагувати на зміни на основі оптимального співвідношення між 

можливостями студентів та зовнішніми умовами освітнього середовища, а 

також ураховувати зворотні зв’язки, приймати спільні рішення, що 

спрямовані на саморозвиток та самоорганізацію, автоматично забезпечувати 

індивідуальну підтримку кожного студента. 

 

Висновки до розділу 2 

 

В освіті набувають актуальності адаптаційні процеси, що спричинені 

нестабільністю та реформуванням освітнього середовища. Використання 

механізмів адаптації та грамотна побудова адаптивної траєкторії розвитку 

особистості в освітньому процесі підкреслює необхідність осмислення 

сутності поняття «адаптація» в міждисциплінарному науковому просторі 

(біології, філософії, кібернетики, управління, психології, соціології, 

педагогіки).  

За результатами дослідження з’ясовано, що адаптацію розглядають у 

різних науках як у широкому – пристосування до середовища, так і у 
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вузькому сенсі – відображає лише аспект, що належить до індивідуального 

розвитку організму. Адаптація має свої види: генотипічну, фенотипічну 

адаптації; рівні: фізіологічний, психічний, соціальний; форми: прогресивну, 

ідіоадаптацію, регресивну або активну і пасивну.  

Уточнена позиція щодо активної та пасивної адаптації в педагогічному 

процесі. Активна адаптація розуміється як активізація власних дій, 

самостійний пошук інформації, адаптація до швидкозмінюваних умов, 

досягнення поставленої мети. Пасивною адаптацією вважаємо бездіяльність, 

розгубленість і дезадаптацію студента, який за певних причин не 

активізується в освітньому процесі та потребує додаткового супроводу 

викладача.  

Адаптацію можна розглядати не тільки як здійснення діяльності 

особистості в напрямі власних змін, тобто активне пристосування 

особистості, як реакцію на зміни соціального середовища (мається на увазі 

осмислені дії та вчинки, пошук власних шляхів, адаптивних механізмів 

особистого розвитку в постійно змінюваному середовищі), але й як 

взаємоадаптацію, коли людина впливає на зміни середовища, бо особистість 

може регулювати не тільки свої стосунки та власні якості, а й середовище, у 

якому знаходиться. 

На особливу увагу заслуговує визначення поняття «адаптація» в 

педагогіці. З’ясовано, що питання адаптації обговорюються в межах 

інклюзивної, загальної та професійної освіти. Виявлено, що дефініція 

«адаптація» в науковій літературі має різні значення: подолання педагогічних 

бар’єрів; входження в нове соціальне середовище, що реалізується через 

систему «людина-середовище» при виникненні значних змін; пристосування 

особистості до умов середовища із збереженням своєрідного природного 

балансу, що дає змогу людині задовольняти свої потреби в мінливому 

навколишньому середовищі тощо. Зосереджено увагу на професійній 

адаптації, що характеризується активним входженням у процес професійної 

діяльності, професійним самовизначенням та самореалізацією.  
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Зазначено, що сутність адаптації розглядають і з позиції підвищення 

якості освіти – адаптивна освіта, адаптивна система навчання, адаптивне 

освітнє середовище. Реалізацію адаптивної освіти вбачають в оперативному 

внесенні змін до програми розвитку кожного вихованця, пристосовуючи її до 

індивідуальних особливостей вихованця, індивідуального підбору форм, 

методів, засобів роботи. Важливим для адаптаційного процесу в освіті є 

створення адаптивного освітнього середовища як допомога в досягненні 

оптимального рівня інтелектуального розвитку вихованців відповідно до їх 

природних задатків та здібностей. 

Сформульовано власний погляд на сутність адаптації в педагогічних 

процесах у контексті підготовки магістрів. Адаптація розглядається як 

добровільний, динамічний процес пошуку та встановлення певного балансу 

або рівноваги між усіма учасниками освітнього процесу (адміністрація, 

викладачі, магістранти) та постійно змінюваним освітнім середовищем; 

активна взаємоадаптація, що викликає розвиток і трансформацію 

особистості, кінцевим етапом якої має бути самоорганізація та самоосвіта.  

У дослідженні визначено концептуальні засади адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів управління закладом освіти. Визначено 

комплекс компетентностей, достатніх для результативного виконання 

завдань інноваційного характеру в умовах сучасного інформаційно 

насиченого та ринкового простору. Розкрито основні поняття, що 

характеризують адаптивну систему професійної підготовки магістрів з УНЗ. 

Підтверджено, що означена система базується на принципі особистісного 

підходу. Значно збільшується час на самостійну роботу. В організації 

навчального процесу активну участь бере магістрант.  

Досліджено поняття: «система», що розглядається як комплекс 

відносин, зв’язків, інформації; «педагогічна система» представлена як 

множина взаємопов’язаних структурних та функціональних компонентів, що 

підпорядковані освітній меті; «система підготовки магістрів» зазначена як 

різновид педагогічної системи. Спираючись на позиції системного підходу 
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виділяємо структурні компоненти системи підготовки магістрів менеджерів 

освіти: ціннісний, мотиваційний, інтелектуальний, функціонально-рольовий, 

технологічний, нормативно-правовий і особистісний.  

Виокремлено елементи, що надають системі адаптивного характеру: 

мета, завдання, закономірності, принципи професійної підготовки магістрів, 

що спрямовані на самоорганізацію та адаптацію в мінливих умовах; 

умотивовані студенти магістратури; професорсько-викладацький склад, що 

здійснює освітню діяльність на рівні сучасних ринкових вимог; орієнтований 

на формування здатності здійснювати професійну діяльність у нестандартних 

умовах зміст навчання; професійні компетентності, що визначені з 

урахуванням вимог ринку; адаптоване освітнє середовище; підсистема 

діагностичного супроводу (моніторинг для надання адаптивних рис 

освітньому процесу); результат підготовки конкурентоздатних майбутніх 

фахівців.  

Представлено цикл трансформації адаптивної системи підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом, який має п’ять послідовних 

етапів. З кожним новим завданням цикл повторюється. На представлених 

етапах трансформації адаптивної системи підготовки магістрів наведено 

алгоритм специфічних дій, що створюють адаптивне освітнє середовище та 

ведуть магістранта до реалізації поставленої мети, забезпечують 

індивідуальний вектор росту, спрямовують на самоорганізацію та 

саморозвиток.  

Запропоновано створення варіативних моделей адаптивної поведінки 

магістрів при здійсненні управлінської діяльності на віртуальній посаді 

керівника (менеджмент-мікс). Завдяки такому менеджмент-міксу 

створюється адаптивний індивідуальний сценарій освітньої діяльності 

магістрів, але кожний студент обирає той сценарій, який відповідає його 

очікуванням, характеру, ситуації та який він може модернізувати.  

У процесі функціонування адаптивної системи підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом доведена необхідність здійснення 
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моніторингових досліджень за допомогою розробки спеціального 

вимірювального інструментарію у вигляді кваліметричних моделей, що 

дозволяють відстежити результативність вивчення окремої теми або 

навчання магістрантів протягом семестру тощо.  

Результати відстеження трансформації циклу перетворення адаптивної 

системи підготовки магістрів з управління навчальним закладом підтвердили 

двосторонній і циклічний характер пристосування: «освітня 

система→індивідуальні особливості студентів» і «студенти→освітня 

система», у результаті чого відбуваються їхні якісні особистісні зміни, які 

знову впливають на зміни оточення. 

У ході дослідження було визначено підходи та принципи адаптивних 

технологій, особливу увагу приділено поняттю «адаптивні технології», 

виокремлено адаптивні навчальні інструменти: адаптивний контент, 

адаптивне опитування й оцінювання, адаптивні навчальні сценарії. 

Установлено, що адаптивні технології містять у собі певний алгоритм, 

послідовність заздалегідь спроєктованих етапів, що відбуваються в 

інноваційному педагогічному середовищі.  

Наголошується на покликанні адаптивних технологій зробити освітній 

процес студентів комфортним та персоналізованим, з подальшим виходом 

студентів на процеси самоорганізації та саморозвитку.  

Основний зміст другого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

[112; 113; 122; 125; 134; 137; 527; 528; 529]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ АДАПТИВНОЇ 

СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  

З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

3.1. Модель адаптивної системи підготовки магістра з управління 

навчальним закладом 

 

Сучасна політика освіти України потребує формування нової системи 

підготовки магістрів з управління закладом освіти (УЗО). Майбутній 

керівник сучасного освітнього закладу має бути конкурентоспроможним, 

професійно мислити, бути здатним до самостійної організації власної 

професійної діяльності в постійно мінливих умовах та виконувати професійні 

функції на рівні світових стандартів. Такі результати забезпечує реалізація 

синергетичного підходу, який базується на процесах самоорганізації та 

взаємодії в умовах нестабільності ринкової економіки. Для ефективного 

функціонування та підтримання стабільності в постійно мінливому (як 

зовнішньому, так і внутрішньому) освітньому середовищі система підготовки 

магістрів з УНЗ має змінюватися, зберігаючи свою сутнісну основу як 

соціального інституту. Якщо досягнутий рівень підготовки магістрів на 

визначеному етапі стає неефективним, то знову виникає необхідність у зміні 

діяльності та трансформації системи. Здатність до своєчасного відбиття 

ситуації та зміни параметрів системи у відповідь на зміну ситуації забезпечує 

адаптивність. Завдяки процесам адаптації відкриваються можливості для 

здійснення вибору рішення у відповідності до заданих критеріїв та наявних 

обмежень для усунення суперечностей. Звідси постає потреба в створенні 

моделі адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ, що забезпечить 

динамічне пристосування системи в умовах нестабільності. 

Уперше ідеї щодо створення моделі адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з УНЗ було представлено в авторській статті «Модель 
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внутрішньої адаптивної системи підготовки магістра з управління 

навчальним закладом» [120]. 

Аналіз останніх досліджень засвідчив, що моделюванню підготовки 

магістрів було присвячено роботи В. Кравченко [195 ], О. Макаренко [232], 

Н. Меркулової [250], Н. Сас [376], Ю. Тимцуник [409], С. Ящука [456] тощо. 

Основну увагу дослідників зосереджено на створенні моделі професійної 

підготовки магістрів у різних галузях – маркетингу, технічної освіти, вищої 

педагогічної освіти, інноватики у вищій освіті. Натомість дотепер модель 

системи підготовки магістрів управління закладом освіти в царині 

адаптивності не представлено.  

З метою забезпечення цілісності та адекватного відтворення 

взаємозв’язків між суб’єктами адаптивної системи підготовки представимо 

модель адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ на основі механізму 

самоорганізації, обґрунтуємо та розкриємо її компоненти (див. рис. 3.1). 

Модель адаптивної системи підготовки магістрів з управління 

закладом освіти, перш за все, зорієнтовано на взаємопристосування: 

викладача та індивідуальних особливостей магістрантів; освітніх потреб 

магістрантів та насиченням освітнього простору; підсистеми «викладач-

студент» та соціокультурних змін оточення; потреби додаткової орієнтації 

студентів в освітній діяльності та їхніх умінь самостійно здобувати знання. 

Розроблена модель адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ 

складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків: концептуально-цільового, 

змістового, технологічного, діагностико-результативного.  

Концептуально-цільовий блок містить концептуальну складову, що 

представлена сукупністю умов, наукових підходів та принципів адаптації. 

Так, концептуальною ідеєю адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ є 

встановлення гнучких зв’язків між її складниками з урахуванням 

нестабільних ринкових умов, що спричиняють зміни в компонентах 

освітнього процесу й у компетентності його учасників. Це має сприяти 

забезпеченню адаптивності професійної підготовки магістрів з управління  
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Результат: позитивна динаміка рівня підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

при застосуванні розробленої адаптивної системи 

Рис. 3.1. Модель адаптивної системи професійної підготовки магістрів 

з управління навчальним закладом. 
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навчальним закладом, підвищенню ефективності їх професійної діяльності на 

майбутній посаді керівника та якості освітньої діяльності закладу освіти. 

Концепція адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ базується 

на таких підходах:  

- антропосоціальному, що проголошує людину найвищою цінністю 

суспільства; 

- системному, що орієнтує на дослідження певних об’єктів як 

складних систем за допомогою дедуктивного структурного аналізу;  

- синергетичному – основа розгляду складних систем, що 

самоорганізуються та саморозвиваються;  

- діяльному – переводить магістрантів на позицію суб’єктів пізнання, 

співпраці та спілкування на основі використання педагогічного прийому 

«рівності викладача й студентів», а також здійснює рефлексивне (усвідомлення 

власної ролі в спільній діяльності: я серед інших) навчання магістрантів;  

- гуманістичному – сприяє становленню й удосконаленню цілісної 

особистості на основі самоорганізації процесу навчання;  

- особистісно зорієнтованому, що дозволяє створити максимально 

пристосоване освітнє середовище для студента, ураховуючи своєрідність 

його індивідуального розвитку;  

- диференційованому – дає можливість пристосувати умови навчання 

до особливостей різних рівнів розвитку студентів;  

- адаптивному – забезпечує пріоритет розвитку суб’єктів діяльності та 

його здійснення за допомогою процесів самоорганізації. 

Розкриємо зміст принципів, що характеризують теоретичне підґрунтя 

авторського задуму адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ. 

Спираючись на принципи адаптивного управління [101], виокремимо ті, що 

відображають розвиток та процес побудови освітньої діяльності викладача та 

магістрантів. 

1. Принцип «пріоритетного визнання розвитку людини й 

визначальності природного шляху його здійснення». Розвиток магістранта 
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буде успішним при відсутності будь-якого примусового впливу. Вільний, 

природний розвиток особистості дає найкращі результати. Свідоме 

спрямування людини у визначеному напрямі є природним шляхом розвитку 

людини. 

2. Принцип «управління через самоуправління» (наприклад, процесом 

власного розвитку) здійснюється шляхом активізації магістранта на 

управління своєю навчальною діяльністю. Процес самоуправління 

навчальною діяльністю відбувається за рахунок залучення магістранта до 

самокерування вже на початковій стадії навчальної діяльності через виклик 

реакції резонансу, що свідчить про зацікавленість та можливість ефективно 

виконати поставлене навчальне завдання. Відгук студента на певну 

навчальну роботу можемо одержати, забезпечивши йому вибір справи за 

інтересом або делегувавши повноваження часткової відповідальності за 

цілевстановлення, планування, вибір форм, методів, засобів навчання, 

контроль і поточне регулювання при здійсненні навчальної діяльності. 

3. Принцип «резонансу». Природний шлях розвитку магістрантів 

можливий при активізації добровільного виконання дій чи завдань. Це 

відбувається тільки тоді, коли зовнішній вплив відповідає вектору розвитку 

самого магістранта. Такий вплив викликає відгук у вигляді готовності до дії, 

а подразник, який здійснив цей вплив, визначається активатором, бо 

переводить людину в активний стан. Усе разом складає явище резонансу. 

4. Принцип «адаптивності» передбачає взаємну адаптацію цілей 

викладача та магістранта, тобто проходить узгодження й 

взаємопристосування вимог та очікувань усіх учасників навчального 

процесу. Діалогічне узгодження забезпечує зближення різних точок зору, що 

допомагає поєднати зусилля й запобігає виникненню непорозумінь та 

педагогічних конфліктів.  

5. Принцип «мотивації» полягає у формуванні такої основи, яка дає 

змогу працювати без зовнішніх важелів примусовості. Навчання переходить 

із зовні керованого в мотивоване й відбувається за доброю волею. Це знімає 
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опір, який має місце при будь-якій мірі примусовості, вивільнені сили 

спрямовуються на підвищення якості навчання. Механізмом (спонуканням до 

дій) можуть бути створені умови для задоволення потреб у спілкуванні, 

самовираженні, самоствердженні. 

6. Принцип «постійного підвищення компетентності». У процесі 

навчання магістрантів важливо створювати ситуації додаткової орієнтації, 

коли виконання завдання потребує додаткових знань і умінь, розширення 

кола питань, яким володіє людина. Це задовольняє потреби й стимулює 

діяльність як магістранта, так і викладача.  

7. Принцип «спрямованої самоорганізації» ґрунтується на свідомому 

визначенні магістрантом векторної моделі своєї діяльності, спрямованої на 

визначений результат, шляхом «діалогічного узгодження зовнішніх вимог, 

власних цілей та вимог реальних обставин і природовідповідному виконанню 

цієї діяльності» [102, с. 190] (наприклад, обрання способів, методів, форм 

виконання своїх дій щодо досягнення навчальних завдань). 

8. Принцип «кооперації» передбачає партнерську взаємодію педагога й 

магістранта, яка спрямована на досягнення спільної мети. Магістранти 

залучаються до спільного вироблення моделей діяльності, прийняття 

управлінських рішень, що розширює ступінь участі студентів в освітньому 

процесі. 

9. Принцип «моніторингу». Цей принцип наголошує на необхідності 

проведення поточного самоаналізу навчальних досягнень та 

самоспрямування навчального процесу на заданий результат із боку 

магістрантів та зовнішній періодичний аналіз для відстеження динаміки змін 

з боку викладача. Моніторинг здійснюється за моделлю «вхід-вихід». На 

вході й виході робить виміри викладач. Процес відстежує студент. Факт 

делегування повноважень контролю за процесом освіти підвищує 

відповідальність магістранта за якість виконаної роботи. 

10. Принцип «кваліметрії» полягає в кількісному вимірюванні якості 

підготовки магістрів за допомогою умовних балів. Інструментарієм для 
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здійснення освітнього моніторингу є спеціальні факторно-критеріальні 

моделі (кваліметричні моделі). Усі розрахунки виконуються в межах одиниці 

(за правилами кваліметрії), що дає змогу порівнювати абсолютно всі виміри 

між собою. 

11. Принцип «спільного прогнозування подальшого розвитку за 

аналізом результату». Аналіз результатів діяльності здійснює сам магістрант 

і викладач. Визначається ступінь досягнення заданого результату, 

вимірюються певні параметри, оцінюються показники якості. Робиться 

висновок про здійснення бажаних змін і виправдання (чи невиправдання) 

сподівань. На основі одержаної інформації спільно (викладач-магістрант) 

коригується індивідуальний сценарій магістранта, визначається подальші 

напрями діяльності студента. 

12. Принцип «відкритості» передбачає зняття психологічного захисту в 

усіх учасників освітнього процесу, що є обов’язковою умовою кооперації дій. 

Зауважимо, що тільки в стані відкритості можливо здійснювати 

взаємозбагачення та побудувати природні партнерські стосунки. 

Цільовий компонент моделі розроблено з урахуванням наявності 

соціального замовлення на підготовку фахівців з управління закладом освіти 

та завданнями, від виконання яких залежатиме якість кінцевого результату. 

Означена мета моделі – створення та практичне застосування 

адаптивної системи для підвищення рівня підготовки магістрів управління 

закладом освіти в умовах нестабільності. 

Виходячи з поставленої мети, сформульовано такі завдання моделі 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ: 

1) забезпечення індивідуального вектору розвитку магістранта; 

2) взаємоузгодження в процесі навчання (педагог-студент, 

взаємопристосування); 

3) можливість вибору форм, методів, засобів навчання; 

4) установлення партнерських відносин; 

5) вихід на спрямовану самоорганізацію. 
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Структура моделі має змістовий блок, до якого входять детермінанти – 

зовнішні та внутрішні показники, що є змістом адаптивної підготовки магістрів 

з УНЗ.  

До зовнішніх показників належать потреби й запити ринку освітніх 

послуг та ринку праці, державні стандарти, система зовнішньої оцінки якості 

вищої освіти, імідж закладу, цінова політика. Так, останнім часом у галузі 

освітніх послуг посилилася конкурентна боротьба між вишами. Розвиток 

ринкових відносин стає сучасною тенденцією в освітній системі. На наш 

погляд, для того, щоб майбутній магістр зупинив свій вибір на певному 

закладі освіти, доцільним було б запропонувати йому такі послуги, яких 

немає в інших закладах освіти. Оновлені Державні стандарти (2019 р.) уже 

дозволяють ЗВО здобути автономію та запропонувати більше різнопланових 

програм за рахунок самостійного вибору курсів для викладання, що 

підкреслює гнучкість системи освіти та адаптацію за потребами здобувачів 

освіти. Цінова політика від цього також може варіюватися (в усталених 

державою межах), що дасть можливість установити привабливі ціни для тих, 

хто планує навчатися. Важливим показником системи підготовки магістрів є 

імідж закладу освіти. Імідж має інформаційну складову, що являє собою 

образ закладу освіти, який зафіксовано у свідомості населення, та оціночну 

складову, що відображає якісну оцінку населенням діяльності ЗВО. Отже, 

зовнішні показники змісту підготовки магістрів повністю впливають на 

успішне досягнення навчального результату. 

До внутрішніх показників змісту адаптивної системи підготовки 

магістрів УНЗ належить якість умов навчання та викладання, якість процесу 

підготовки, умотивованість учасників освітнього процесу, дидактичні бази, 

освітній простір, адаптовані освітні програми. 

Якість умов навчання та викладання залежать від наявності 

необхідних ресурсів для організації освітнього процесу – матеріально-

технічних, навчально-методичних, інформаційних, аудиторних; забезпечення 

постійного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
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здійснення поточного моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм тощо.  

Не менш важливе значення має забезпечення сприятливого 

психологічного клімату в робочому та навчальному колективах – 

установлення довіри, доброзичливої та ділової критики, вільного 

висловлювання власної думки, відсутність тиску керівників, достатня 

інформованість викладачів та магістрантів про завдання й стан справ під час 

їх виконання, прийняття на себе відповідальності за результати своєї 

професійної діяльності.  

Якість процесу підготовки магістрів – ґрунтується на 

студентоцентричності, кооперативній діалогічній взаємодії викладача та 

магістранта щодо визначеності мети, очікуваних навчальних результатів та 

вибору адаптивної моделі поведінки, рівні професійної компетентності 

викладача та підготовленості магістранта, залученні внутрішніх і зовнішніх 

зацікавлених сторін для спільної роботи (конференції, семінари, тренінги, 

ділові зустрічі), наявності інформаційної відкритості та вільного доступу до 

навчально-методичних матеріалів, наукової літератури, комп’ютерної 

техніки, можливість вибору необхідних та цікавих для магістранта 

навчальних дисциплін (з подальшим викладанням цієї дисципліни, навіть 

якщо обрав її тільки один студент).  

Умотивованість учасників освітнього процесу – готовність до 

гнучкості в діяльності, побудови індивідуальної траєкторії підготовки 

учасників освітнього процесу; до змін у проведенні навчальних занять; 

переходу до нового змісту й термінів навчання; пошуку інноваційних форм і 

методів навчання, а також адаптивних механізмів реалізації реальної мети, 

самовдосконалення та самореалізації. 

Дидактичні бази – забезпечення зв’язку навчання з базами практик; 

уніфікація технічного, програмного й методичного забезпечення практичної 

підготовки магістрантів у залежності від форм підготовки фахівців; 

проходження практики магістрантами в структурних підрозділах закладу 
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освіти, в якому вони навчаються, або на виробництві; організація стажування 

магістрантів на посадах, пов’язаних із майбутньою роботою; створення 

онлайн-закладів, сайтів. 

Освітній простір – спеціально організоване динамічне освітнє 

середовище, що формує елементи складної системи соціальних зв’язків і є 

результатом конструктивної діяльності учасників освітнього процесу. Це 

місце, де активізується та розвивається творчий потенціал як магістрантів, 

так і викладачів. А. Цимбалару при дослідженні компонентно-структурного 

аналізу поняття «освітній простір» зауважує, що «освітній простір 

характеризується обсягом освітніх послуг, потужністю, інтенсивністю 

освітньої інформації, освітньою інфраструктурою (якісний і кількісний склад 

її елементів, їх розташування у просторі та взаємодія) та функціонує на 

принципах взаємодії різних освітніх систем, породжених певною 

культурою» [433].  

Насичення освітнього простору в адаптивній системі підготовки 

магістрів з УНЗ відбувається за рахунок гнучкої організації навчання, що 

містить у собі:  

а) швидку реорганізацію простору для забезпечення ефективного 

доступу магістранта до навчання (трансформація аудиторії на лекційну, зону 

практики, тренінгу, групової або самостійної роботи, довідкову зону, 

наявність мультимедійних ресурсів, інтерактивної дошки, ноутбуків тощо); 

б) упровадження різноманітних форм роботи, інноваційних методів і 

засобів, інтерактивних технологій навчання в залежності від потреб 

освітнього діяльності; 

в) розроблення та використання ресурсів зворотного зв’язку 

(насичення освітнього простору різнорівневим дидактичним матеріалом для 

вибору складності завдань, поведінковими моделями адаптації за складністю 

та за ступенем надання допомоги магістрантам, уведення різнорівневих 

завдань із можливістю здійснення вибору магістрантом для подальшого 

самоконтролю та самоорганізації. 
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Адаптовані освітні програми – адаптація освітніх програм 

відбувається з метою пристосування до освітніх потреб та індивідуальних 

особливостей магістрантів за рахунок відбору змісту та розширення 

навчальних дисциплін варіативної складової освітньої програми, оновлення 

робочих програм навчальних дисциплін, конкретизації навчальних задач, 

структурування навчального матеріалу, що необхідно засвоїти, варіювання 

розподілу кількості годин, що відводяться для лекцій/практичних 

занять/самостійної роботи на вивчення окремих тем програми. Адаптація 

освітніх програм дає викладачеві змогу врахувати вікові та освітні потреби 

магістрантів, їхні професійні інтереси, розширити обсяг методів, форм, 

засобів навчання. Адаптація також покликана допомогти окремим 

магістрантам компенсувати їхні фізичні, інтелектуальні або поведінкові 

відмінності й труднощі, даючи рівні можливості для участі в 

освітньому процесі [401]. 

Технологічний блок розробленої моделі реалізується через гнучку й 

динамічну підсистему навчальної діяльності викладача та магістранта, що 

здійснюється в адаптованому освітньому просторі з використанням 

специфічного педагогічного інструментарію (індивідуального підбору форм, 

методів, засобів). У результаті такої діяльності формується адаптивній 

індивідуальний сценарій освітньої діяльності магістранта – покроковий план 

дій на період навчання, що містить набір різнорівневого своєрідного 

інструментарію, який можна модифікувати в залежності від освітньої 

ситуації, розумових можливостей та інтересів магістрантів. Варто зауважити, 

що адаптивний сценарій діяльності магістра створюється в процесі реальної 

взаємодії з розмаїттям освітнього простору. Правила взаємодії магістрант і 

викладач теж виробляють разом. 

Педагогічний інструментарій містить у собі:  

- форми організації пізнавальної діяльності: аудиторні: групові, 

малі групи, парні – викладач-студент або студент-студент, індивідуальні; 

позааудиторні: самостійна робота, науково-дослідна робота, проєктна 
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діяльність, дистанційна, дистанційно-стаціонарна, тренінги, семінари, 

майстер-класи, коучинг, лабораторія управлінського простору, школа 

управлінського резерву тощо; 

- методи: активні та інтерактивні методи навчання: метод 

проєктів, кейс-метод, мозковий штурм, ділові ігри, ситуаційне моделювання, 

інтерактивні презентації, опрацювання дискусійних питань у групах; методи 

змішаного навчання тощо; 

- засоби: традиційні, інноваційні, зворотного зв’язку: 

 традиційні засоби: навчальна література, лекції, дидактичні 

засоби навчання (таблиці, плакати, відеофільми, програмні засоби 

навчального призначення, демонстраційні приклади), спецкурси, структурно-

логічні схеми; електронні засоби загальнодидактичного та практичного 

призначення: педагогічний програмний засіб, бібліотека електронних 

наочностей; програмно-методичний комплекс; електронний навчальний 

посібник, комп’ютери, Інтернет, мультимедійний проектор тощо;  

 інноваційні засоби: інтерактивні лекції з використанням 

презентацій, інтерактивної дошки, фліпчартів; електронні навчальні 

комплекси, електронний педагогічний супровід, мультимедійний курс, 

мережеві програми, сайт викладача, індивідуальна електронна сторінка 

магістранта, ментальна карта, відеолекції, вебінари, віртуальні підприємства 

для проходження практики, контрольно-діагностичні схеми, навчальне 

програмне забезпечення для викладання та вивчення предмета; дистанційний 

курс; інтегрований електронний комплекс тощо.  

 засоби зворотного зв’язку: здійснює сам студент у режимах 

«самоконтроль» або «взаємоконтроль» (обмін виконаними завданнями, 

перевірка зіставлення з бажаним результатом, картки з різнорівневими 

завданнями, коучинг та самокоучинг, анкетування щодо рефлексії 

діяльності). 

Діагностично-результативний блок визначає показники та критерії 

оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності магістрантів, 
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описує очікувані результати впровадження адаптивної технології 

індивідуального адаптивного сценарію підготовки магістра 

управління закладом освіти.  

В основу індивідуального адаптивного сценарію підготовки магістра 

входить підтримка гнучкого режиму функціонування діяльності викладача та 

магістранта. Для цього необхідно здійснювати прогнозування особистісно-

професійного розвитку магістранта за допомогою спеціально розроблених 

кваліметричних моделей – кількісної оцінки якості підготовки магістрів. 

Проведення періодичного збору інформації про пріоритетність розвитку 

магістранта, рівень засвоєння навчальних дисциплін, реальний вектор його 

активності можна зробити за допомогою заздалегідь складених викладачем 

кваліметричних моделей. Якщо діагностику запроваджено вміло, то 

взаємодія викладача й магістранта значно розширюється і поглиблюється.  

В адаптивній системі підготовки викладачеві важливо вивести 

магістранта в систему здійснення самопізнання, що містить самоконтроль 

(рефлексію), а матеріалом для рефлексії вже слугують результати 

самоаналізу. Уміння аналізувати свої дії, учинки, помилки, порівнювати себе 

із самим собою на різних етапах розвитку самодисциплінує магістранта, тим 

самим виводячи його на спрямовану самоорганізацію – самоспрямування 

магістрантом дій на досягнення усвідомленої мети. Результатом контролю, 

самоконтролю, аналізу, самоаналізу є створення програми корекційних 

(самокрекційних) заходів, спільне розв’язання професійних завдань. 

У поданій моделі вказано на результат: позитивна динаміка рівня 

підготовки магістрів управління закладом освіти шляхом застосування 

розробленої адаптивної системи, яка містить задоволення запитів 

роботодавців та потреб здобувачів освіти, набуття позитивної репутації 

закладу вищої освіти, підготовка конкурентоспроможного керівника.  

Отже, розроблена модель адаптивної системи підготовки магістрів з 

УНЗ має важливіші ознаки дидактичної системи: мету, методологічні 

підходи, принципи, зміст навчання, форми, методи, засоби навчання, 
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компоненти, технології та результат, охоплює всі аспекти професійної 

підготовки магістрів з УНЗ та сприяє реалізації поставленої мети. Така 

модель дає можливість у стислій формі уявити інформацію про механізм 

адаптації освітнього процесу до індивідуальних особливостей магістрантів, 

що насамперед базується на навчанні прийомам самостійної роботи, 

самоконтролю, самоаналізу. Результатом адаптивної підготовки є вихід на 

рівень самоорганізації та самоосвіти.  

 

3.2. Критерії та інструментарій вимірювання рівня професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

 

Дієвість запропонованої адаптивної системи підготовки магістрів 

управління закладом освіти доцільно оцінювати використовуючи 

кваліметричний підхід. Переконані, що означений підхід забезпечить 

кількісну оцінку якості підготовки магістрів з УНЗ. Здійснюватиметься 

оцінювання за допомогою умовних балів.  

Головні ідеї автора щодо використання кваліметричного підходу в 

дисертаційному дослідженні та розроблення на його основі кваліметричної 

моделі адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ було 

представлено у авторській статті «Кваліметрична модель адаптивної системи 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом» [131]. 

Представимо їх. 

Кваліметричний підхід – («квалі» − якість, «метріо» − міряти) 

передбачає «кількісний опис якості предметів або процесів (кількісна оцінка 

якості)» [104]. Основою кваліметричного підходу є наявність вимог 

стандарту. Тобто, використовуючи кваліметричний підхід, можемо 

стандартизувати процедуру оцінювання адаптивної системи підготовки 

магістрів та відстежити динаміку її змін.  

Кваліметрія – це наука про методи кількісного оцінювання якості 

продукції. Основне завдання кваліметрії – здійснити комплексне оцінювання 
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якості за допомогою застосуванням відповідної математичної моделі через 

сукупність показників. Як зазначає група дослідників Г. Дмитренко, 

О. Ануфрієва, Т. Бурлаєнко та В. Медвідь [94], оцінка рівня якості продукції 

розуміється як результат оцінювання, тобто зіставлення показників якості 

оцінюваної продукції з якимись базовими значеннями. Оцінка може бути 

представлена в кількісній і якісній формі: 

- кількісна форма оцінки виражається одним числом, яке є значенням 

комплексного показника якості, що відбиває певну сукупність властивостей 

продукції; 

- якісна форма оцінки представляється у вигляді твердження про те, чи 

відповідає продукція за сукупністю властивостей рівню вимог певного 

ринку, перевершує їх або поступається [94, с. 53]. 

Прогресивним кроком у розвитку освіти та пошуку нових шляхів 

підвищення ефективності системи освіти стало використання педагогічної 

кваліметрії, що являє собою вимір і оцінювання якості освітнього процесу. 

Велику увагу дослідників спрямовано на вивчення питань, 

безпосередньо пов’язаних із якістю освіти. Була задіяна так звана 

«квалітативна технологія». Вона містила в собі сукупність освітніх 

технологій, спроєктованих відповідно до теорії якості, які привносять до 

системи освіти нову методологію управління якістю освітньої діяльності та 

основні положення кваліметрії як галузі науки. Мається на увазі 

квалітативний аспект загальних педагогічних технологій: діагностування, 

оцінювання, прогнозування, моделювання, проєктування, програмування, 

планування, реалізація цілей і ціннісних орієнтації, здійснення зворотного 

зв’язку, інформаційного забезпечення пізнавальної та соціально-педагогічної 

діяльності, технологій рефлексії [94, с. 38]. 

Одними з перших теоретично обґрунтували кваліметричний підхід в 

управлінні освітою дослідники Г. Азгольдов, О. Ануфрієва, Г. Данілова, 

Г. Дмитренко, Г. Єльникова, З. Рябова, О. Кас’янова та ін. Особливу увагу 

приділялося моніторингу управління закладами освіти в ракурсі наскрізної 
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взаємодії, починаючи з діяльності міністерства освіти, закінчуючи 

дослідженням діяльності учня, а також виділялися параметри, фактори, 

критерії першого й другого порядків. Як стверджує Г. Єльникова, 

«параметри відповідають глобальним цілям діяльності об’єкта. Фактори 

розкривають кожну глобальну мету. Критерії першого порядку деталізують 

кожний фактор на рівні завдань освіти. Критерії другого порядку – на рівні 

локалізованих завдань (завдань певного закладу освіти, педагогічного 

працівника, учня/студента тощо)» [407, с. 17].  

Згодом технологію кваліметрії активно почали використовувати для 

оцінювання елементів системи забезпечення якості освіти: підготовки 

фахівців та керівників освіти, педагогічної діяльності тощо. На цьому рівні 

для здійснення внутрішнього вимірювання достатньо визначити лише 

фактори та критерії. Так, фактори – це чинники, умови або причини якого-

небудь явища, що впливають на рівень діяльності, за які приймаються 

складні характеристики професійних функцій (у нашому дослідженні це 

головні складники адаптивної системи підготовки магістрів); критерії – 

основа для оцінювання, мірило результатів якоїсь роботи – менш складні 

характеристики, що уточнюють кожний фактор; оцінка – умовний бал у 

межах одиниці – ступінь проявлення критеріїв і факторів. 

Аналіз досліджень показав, що за останні роки за допомогою 

кваліметричних моделей науковцями було розроблено: варіанти оцінювання 

педагогічної діяльності працівників освіти (В. Григораш) [79]; моделі 

оцінювання освітніх показників, які допоможуть відстежити стан розвитку 

об’єкта та спрямування його на бажаний результат, а саме: програмно-

методичне забезпечення, раціональне використання наявної матеріально-

технічної бази закладу освіти, упровадження інноваційних та інформаційних 

технологій тощо (А. Шегеда, О. Стефанович) [447]; вимірювання 

професійних компетентностей магістрів: дослідником О. Міршук 

запропоновано вимірювання спеціальної педагогічної компетентності в 

магістрів військово-соціального управління) [259], Л. Бачієва розробила 
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факторно-критеріальну модель замірювання дослідницьких компетентностей 

магістрів-менеджерів [28]; оцінювання сформованості управлінських умінь 

керівників дошкільних закладів освіти (Т. Махиня) [241] та ін. 

Кваліметричні моделі, що запропоновані науковцями, побудовано на 

основі принципів кваліметрії, що зводяться до таких:  

1. Будь-яке якісне явище подається як сукупність певних властивостей.  

2. Прості компоненти представляються у вигляді ієрархічної структури 

(наочно демонструються у факторно-критеріальній моделі).  

3. Необхідно визначити стандарт (норма, зразок) якості для порівняння 

з ним досягнутих результатів.  

4. Значення абсолютних показників здійснюється у специфічних 

одиницях вимірювання. 

5. Для виокремлення абсолютних показників можна використати різні 

діагностичні методи оцінювання (анкети, опитувальники, тести тощо). 

6. Інтерпретація отриманих абсолютних показників у кваліметричні 

оцінки (відносні показники). Визначення відносних показників здійснюється 

через зіставлення абсолютного показника з еталонним.  

7. Вагомість кожного фактору визначається з точки зору 

пріоритетності.  

8. Подається комплексна кількісна оцінка якості як деяка функція 

відносних показників і коефіцієнтів вагомості. 

На нашу думку, оцінити рівень якості адаптивної системи підготовки 

магістрів з УНЗ можна на основі факторно-критеріальної моделі, яка 

базуватиметься на основі алгоритму, описаного Г. Єльниковою [407], що 

містить:  

1) визначення сукупності факторів, необхідних для вимірювання 

системи підготовки магістрів;  

2) визначення критеріїв, які характеризують вимоги до кожного 

фактору;  
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3) виокремлення показників для вимірювання ступеня проявлення 

кожного критерію й визначення способу/методики їх обчислення; 

4) визначення вагомості факторів та критеріїв методом експертної 

оцінки;  

5) оформлення моделі у вигляді таблиці Excel із внесенням відповідних 

прихованих формул для обчислення. 

Отже, для створення факторно-критеріальної моделі адаптивної 

системи підготовки магістрів з УНЗ необхідно виокремити фактори та 

критерії на основі логічного аналізу, тобто розкласти об’єкт (адаптивну 

систему підготовки магістрів) на різноманітні складові його структурно-

функціональних зв’язків і залежностей. 

Процес оцінювання потребує розроблення спеціального 

інструментарію із завчасно визначеними факторами, критеріями й 

показниками, що оформлюються в спеціальну таблицю Excel для 

автоматизації обчислення. Отже, критерії в нашому дослідженні 

визначатимемо шляхом декомпозиції складної характеристики рівня 

розробленої адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ. Отримані менш 

складні характеристики декомпозуються далі до показників [407, с. 21].  

Побудова таблиці дає нам можливість формалізувати модель бажаного 

результату, тобто формуємо модельне представлення ідеалу адаптивної 

системи підготовки магістрів УНЗ, де зібрані всі унормовані вимоги до її 

цілей, завдань, структури, діяльності, продукту цієї діяльності. 

Спираючись на зазначене вище, розглядаємо якість адаптивної системи 

підготовки магістрів УНЗ як сукупність трьох складових: якість умов 

(ресурсне забезпечення) для здійснення підготовки магістрів з УНЗ у ЗВО; 

якість здійснення ключових процесів підготовки магістрів з УНЗ; якість 

результату підготовки. Кожна складова має свої підсистеми, що мають певні 

характеристики та виконують певні функції. Так, визначені складники 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів УНЗ обрано як фактори 

відповідної кваліметричної моделі, які позначимо Fі, де і=1, 2, 3. Вагомість 
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кожного фактора має обчислюватися в межах одиниці (саме одиниця є 

символом цілого) за методом експертних оцінок, що дозволить отримати 

об’єктивну оцінку на основі певної сукупності індивідуальних думок 

експертів. Вагомість цих факторів позначимо mі, де і=1, 2, 3: 

F1 – рівень ресурсного забезпечення підготовки магістрів УНЗ, 

m1=0,33; 

F2 – рівень здійснення процесу підготовки магістрів УНЗ, m2=0,33; 

F3 – рівень забезпечення результату підготовки магістрів УНЗ, m3=0,34. 

Зазначені фактори та їх вагомість подано в перших двох стовпцях 

таблиці (див. табл. 5). Кожен фактор декомпозовано за допомогою 

визначення часткових цілей та завдань і сформульовано критерії. Так, рівень 

ресурсного забезпечення підготовки магістрів з УНЗ (F1) розкладаємо на сім 

критеріїв (К1-К7), де їхня вагомість позначена v1, 2, …; 7=0,14 (або 0,15): 

К1 – формування групи УНЗ (контингент слухачів), v1=0,14; 

К2 – кадрове забезпечення підготовки магістрів УНЗ, v2=0,14; 

К3 – наявність стандартів та силабусів/адаптованих навчальних 

програм із дисциплін підготовки магістрів УНЗ, v3=0,14; 

К4 – ступінь урахування вимог ринку/роботодавців, v4=0,14; 

К5 – ступінь урахування освітніх потреб студентів у варіативній 

частині змісту освіти з управління навчальним закладом, v5=0,14; 

К6 – рівень забезпечення індивідуального вектору розвитку студентів 

(розроблення індивідуальних адаптивних сценаріїв підготовки магістрів 

УНЗ), v6=0,15; 

К7 – створення адаптивного освітнього середовища з управління 

навчальним закладом, v7=0,15. 

Рівень здійснення процесу підготовки магістрів УНЗ (F2) має також сім 

критеріїв (К8-К14) із вагомістю v8, 9, … , 14=0,14 (або 0,15, або 0,13): 

К8 – рівень забезпечення можливостей вибору студентами форм, 

методів і засобів освітньої та пізнавальної діяльності, v8=0,15; 
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К9 – ступінь поточного використання індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки магістрів з УНЗ, v9=0,14; 

К10 – рівень підвищення ролі самостійної роботи студентів, v10=0,13; 

К11 – ступінь залучення магістрів з УНЗ до науково-дослідної роботи, 

v11=0,13; 

К12 – ступінь використання адаптивних технологій підготовки 

магістрів з УНЗ для взаємоузгодження відносин у системі «роботодавець-

викладач-студент», v12=0,15; 

К13 – ступінь мотивації студентів щодо набуття 

конкурентоспроможності на ринку праці (вихід на спрямовану 

самоорганізацію), v13=0,15; 

К14 – ступінь регулярності використання моніторингу та поточного 

коригування підготовки магістрів з УНЗ, v14=0,15. 

Рівень забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ (F3) 

включає п’ять критеріїв (К15-К19) із вагомістю від 0,18 до 0,22 (v15, 16, … , 

19=0,18 (або 0,20, або 0,22): 

К15 – ступінь задоволення роботодавців рівнем підготовки магістрів з 

УНЗ, v15=0,20; 

К16 – ступінь задоволеності викладачів умовами праці та умовами 

підготовки магістрів з УНЗ, v16=0,20; 

К17 – ступінь задоволення майбутніх магістрів професійною 

підготовкою, v17=0,20; 

К18 – середньовиважений рівень засвоєння освітньої програми 

студентами групи (у межах одиниці) , v18=0,18; 

К19 – рівень конкурентоспроможності випускників-магістрів з УНЗ на 

ринку праці, v19=0,22. Разом отримано 19 критеріїв.  

Представимо кваліметричну модель адаптивної системи підготовки 

магістрів з УНЗ у наступній таблиці 3.1.  
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Таблиця 3.1 

Кваліметрична модель адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рівень 

ресурсного 

забезпечення 

підготовки 

магістрів з 

УНЗ 

0,33 1. Формування групи – УНЗ 0,14 К1   0,00 0,00 

  

2. Кадрове забезпечення 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,14 К2   0,00   

  

3. Ступінь розробленості 

силабусів/адаптованих 

навчальних програм із 

дисциплін підготовки магістрів з 

УНЗ 

0,14 К3   0,00   

  

4. Ступінь урахування вимог 

ринку/роботодавців 

0,14 К4   0,00   

 

  

5. Ступінь урахування освітніх 

потреб студентів у варіативній 

частині змісту освіти з 

управління навчальним 

закладом 

0,14 К5   0,00   

    

6. Рівень забезпечення 

індивідуального вектору 

розвитку студентів (розроблення 

індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки магістрів з 

УНЗ) 

0,15 К6   0,00   

    

7. Створення адаптивного 

освітнього середовища з 

управління навчальним 

закладом 

0,15 К7   0,00   

2. Рівень 

здійснення 

процесу 

підготовки 

магістрів з 

УНЗ 

0,33 8. Рівень забезпечення 

можливостей вибору студентами 

форм, методів і засобів освітньої 

та пізнавальної діяльності 

0,15 К8   0,00 0,00 

  

9. Ступінь поточного 

використання індивідуальних 

адаптивних сценаріїв підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,14 К9   0,00   
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

10. Рівень підвищення ролі 

самостійної роботи студентів 

0,13 К10   0,00   

    

11. Ступінь залучення студентів 

з УНЗ до науково-дослідної 

роботи 

0,13 К11   0,00   

  

12. Ступінь використання 

адаптивних технологій 

підготовки магістрів з УНЗ для 

взаємоузгодження відносин у 

системі «роботодавець-

викладач-студент» 

0,15 К12  0,00  

    

13. Ступінь мотивації студентів 

щодо набуття 

конкурентоспроможності на 

ринку праці (вихід на 

спрямовану самоорганізацію) 

0,15 К13   0,00   

    

14. Ступінь регулярності 

використання моніторингу та 

поточного коригування 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,15 К14   0,00   

3. Рівень 

забезпечення 

результату 

підготовки 

магістрів з 

УНЗ 

0,34 15. Ступінь задоволення 

роботодавців рівнем підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,20 К15   0,00 0,00 

  

16. Ступінь задоволеності 

викладачів умовами праці та 

умовами підготовки магістрів з 

УНЗ 

0,20 К16   0,00   

 
  

17. Ступінь задоволення 

майбутніх магістрів 

професійною підготовкою 

0,20 К17   0,00   

  

  

18. Середньовиважений рівень 

засвоєння освітньої програми 

студентами групи (у межах 

одиниці) 

0,18 К18   0,00   

  

  

19. Рівень 

конкурентоспроможності 

випускників-магістрів з УНЗ на 

ринку праці 

0,22 К19   0,00   

Загальна 

оцінка в 

частках 

одиниці 

1,00   

        

0,00 

 

Наступним кроком буде заповнення графи «Значення коефіцієнтів 

відповідності» (6 стовпчик), що потребує встановлення рівня/ступеня 

складових адаптивної системи підготовки магістрів УНЗ у відповідності з 
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критеріями та визначенням системи обрахування вагових коефіцієнтів 

факторів та критеріїв. Це можна зробити двома способами: за допомогою 

експертної оцінки й на основі визначення індексу (частки від ділення 

кількості проявлених вимог до загальної кількості встановлених і 

державно/колегіально унормованих вимог.  

Експертна оцінка розглядається як спосіб прогнозування та оцінки 

результатів дій на основі прогнозів фахівців. Проводиться інтуїтивно-

логічний аналіз проблеми з кількісним судженням та формальною обробкою 

результатів. Так, при застосуванні методу експертних оцінок, проводиться 

опитування спеціальної групи експертів із метою визначення певних змінних 

величин, необхідних для оцінки досліджуваного питання.  

У результаті обробки отримуємо узагальнену думку експертів, яку й 

використовуємо для розв’язання проблеми.  

Різновидом методу експертних оцінок є метод Дельфі, що містить 

послідовне анкетування експертів (які не мають контактів один з одним, тому 

обмежується обмін думками й колективні судження) та виявлення 

домінантного судження спеціалістів із будь-якого питання. За допомогою 

ранжирування явища дається кількісна оцінка. Потім експертам 

пропонується для аналізу обґрунтовані анонімні висновки інших експертів із 

цього питання. Експертам дозволяється, за бажанням, доповнити свою 

первісну анкету. Далі отримані середні та остаточні думки експертів і 

аргументації повідомляються експертам, які знову переглядають свої 

відповіді й аргументують нове рішення [210, с. 121].  

При експертній оцінці експертам, які відповідають на питання анкети, 

необхідно дати оцінку кожному критерію, що має бути в межах одиниці та 

відповідати: 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0. Кожний критерій аналізується для 

встановлення ступеня його відповідності стандартам та висунутим вимогам 

роботодавців. Це склало норми оцінки, а саме:  

- 0,00 балів – якщо рівень прояву визначеного критерію не задовольняє 

експертів (викладачів, адміністрацію, представників студентського 
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самоврядування, роботодавців, незалежних представників освітньої 

галузі тощо);  

- 0,25 балів – якщо рівень прояву критерію задовольняє менше, 

ніж на 50%; 

- 0,50 балів виставляється, якщо рівень прояву критерію задовольняє 

на 50%; 

- 0,75 балів – якщо рівень прояву критерію задовольняє більше, ніж 

на 50%;  

- 1,00 бал виставляється, якщо рівень прояву критерію 

фактично задовольняє.  

Для експертної оцінки ще застосовуються опорні критеріальні 

судження. Наприклад, при запитанні «Чи проявляється певний критерій?» 

необхідно надати відповідь «так» чи «ні». У такому випадку ранжування 

оцінки буде:  

- 1,00 бал виставляється якщо «так»; 

- 0,75 балів якщо «так» > «ні»;  

- 0,50 балів якщо «так» = «ні»;  

- 0,25 балів якщо «так» < «ні»;  

- 0,00 балів при відповіді «ні».  

Можна використати інший метод підрахунку – індексну оцінку. 

Основою для оцінки кількісної ролі окремих факторів є індексний метод, що 

дає можливість простежити динаміку різних показників, виміряти вплив 

окремих факторів на динаміку складного показника, абстрагуватися від 

певних факторів у разі необхідності або розглянути їх у взаємозв’язку.  

Індекс з латинської означає «показник» – це відносна величина, за 

допомогою якої можна порівнювати окремі показники однорідного об’єкта та 

складні явища, утворені з різнорідних елементів, що не підлягають 

безпосередньому підсумовуванню. Індекси використовуються також для 

оцінки відхилення рівнів взаємопов’язаних явищ від деякого еталону, 

оптимального варіанту тощо [437].  
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У кожному індексі виділяють 3 елементи: індексований показник, 

порівнюваний рівень, базисний рівень. Так, під індексованим показником 

розуміють такий показник, «співвідношення рівнів якого характеризує 

індекс; порівнюваний рівень – це той рівень, який порівнюють з іншим; 

базисний рівень – це той рівень, з яким проводиться порівняння» [439, с. 8]. 

Пошук співвідношення порівнюваного рівня до базисного виведе на 

розрахунок індексного показника, який можемо сформулювати у вигляді 

коефіцієнту (якщо база порівняння прирівнюється до одиниці) або у 

відсотках (якщо база порівняння приймається за 100%). У наукових 

дослідженнях розрахунки індексів проводяться у формі коефіцієнтів із 

точністю до третього знаку після коми (до 0,001), у відсотках – до десятих 

часток відсотка (до 0,1%) [439, с. 8]. 

При розрахунку індивідуальних індексів головною умовою є сумісність 

чисельника і знаменника співвідношення, що є індексом. 

Розрахувати індивідуальний індекс можна через «ділення величини 

показника (ознаки) за звітний період на величину цього ж показника (ознаки) 

за базисний період» [439, с. 8].  

Це може виглядати так (приклад розрахунку індексу в економіці): 

0

1

p

p
i p   або 

0

1

q

q
ig  , де «р» – «price» – ціна, «q» – «quantitу» – кількість. За 

таким же принципом розраховуються індивідуальні індекси для будь-яких 

соціально-економічних явищ, процесів, систем [439]. 

У нашому дослідженні будемо підраховувати індексну оцінку критерію 

так: наприклад, нам необхідно визначити ступінь розробленості 

силабусів/адаптованих навчальних програм із дисциплін підготовки магістрів 

з УНЗ.  

Для підрахунку використовуємо таку формулу:  

Сроз = 
дисК

К роз

, де Кроз. – кількість розроблених силабусів, Кдис. – кількість 

дисциплін. 
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Для оцінювання будь-якого критерію також можна використовувати 

соціометричний метод, тобто підібрати специфічний тест, який дозволить 

виявити та оцінити ставлення до об’єкту дослідження на рівні емоційних 

переваг. Експерту пропонують низку запитань, відповідаючи на які, він 

здійснює послідовний вибір показників, яким надає перевагу над іншими в 

певній ситуації [97]. У такому випадку індексна оцінка в межах одиниці 

розраховується як результат ділення кількості позитивних відповідей на 

загально можливу кількість відповідей, що дорівнює кількості питань.  

Наприклад, при оцінюванні критерію (К16) «Ступінь задоволеності 

викладачів умовами праці та умовами підготовки магістрів з УНЗ» будемо 

використовувати спеціально розроблений тест, що складатиметься з 

14 питань, на які експерти мають дати відповідь «так» чи «ні». З 14 питань 

експерт дає відповідь «так» на 7 питань.  

Підрахунок буде здійснюватися за такою формулою:  

К16 = 
загКП

КП так""
. Де КП«так» це кількість позитивних відповідей, а КПзаг 

– загальна кількість відповідей.  

У результаті маємо такий підрахунок: К16=7:14=0,5. К16=0,5. 

Здійснення оцінювання кожного критерію адаптивної системи 

підготовки магістрів відтворено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Оцінювання критеріїв адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ 

№ 

з/п 
Критерій (номер коефіцієнта відповідності) Спосіб визначення 

Показники адаптивної системи підготовки магістрів 

з УНЗ, 

 документи та інші  

джерела інформації, що підлягають  аналізу 

 

Форми й 

методи збору 

інформації 

1 2 3 4 5 

1 Рівень ресурсного забезпечення підготовки магістрів УНЗ 

 

 

1.1 

 

Формування групи магістрів з УНЗ: ступінь 

інформаційного забезпечення даних по групі 

Експертна оцінка;  

або індексна 

оцінка: 

Ізаб. = 
загК

К зап
 

Наказ по закладу вищої освіти, особові справи 

Ізаб. – інформаційне забезпечення відомостей про 

студентів групи; 

Кзап – кількість повністю заповнених особових справ 

Кзаг – загальна кількість особових справ 

Анкетування 

Аналіз 

документації 

1.2 

 

Кадрове забезпечення підготовки магістрів з 

УНЗ: ступінь відповідності освіти 

викладачів дисциплінам, які вони 

викладають 

 

Кзаб = 
загК

К від
 

Особові справи викладачів групи 

Кзаб – кадрове забезпечення; 

Квід – кількість викладачів, освіта яких відповідає 

дисциплінам, що вони викладають 

Кзаг – загальна кількість викладачів групи 

Перевірка 

документації 

1.3 

 

Ступінь розробленості 

силабусів/адаптованих навчальних програм 

із дисциплін підготовки магістрів з УНЗ 

 

Сроз = 
дисК

К роз

 

Силабуси / адаптованих навчальних програм із 

дисциплін підготовки магістрів з УНЗ 

Кроз. – кількість розроблених силабусів; 

Кдис. – кількість дисциплін 

Аналіз 

документів 

1.4 

 

 

Ступінь урахування вимог 

ринку/роботодавців 

Свр = 
ввр

вв

К

К
 

Стандарт підготовки магістрів, силабуси / навчальні 

плани, результати анкетування роботодавців. 

Квв – кількість вимог, які враховуються в навчальних 

планах/силабусах  

Кввр – кількість виокремлених вимог ринку в 

стандарті 

Аналіз 

документів 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

1.5 

 

Ступінь урахування освітніх потреб 

студентів у варіативній частині змісту освіти 

з управління навчальним закладом 

Експертна оцінка;  

або індексна 

оцінка: 

Своп=
здК

К двв
 

Результати анкетування студентів; 

Стандарт підготовки магістрів, силабуси / навчальні 

плани. 

Кдвв – кількість дисциплін за вибором у варіативній 

частині  

Кзд – загальна кількість дисциплін 

Анкетування, 

Аналіз 

документів 

1.6 

Рівень забезпечення індивідуального 

вектору розвитку студентів (розроблення 

індивідуальних адаптивних сценаріїв 

підготовки магістрів з УНЗ) 

РІАСпМг=
змК

К іас
 

 

Документація викладачів 

Кіас – кількість розроблених індивідуальних сценаріїв 

підготовки магістрів з УНЗ; 

Кзм – загальна кількість магістрантів 

Аналіз 

документів 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення адаптивного освітнього 

середовища з управління навчальним 

закладом 

Експертна оцінка 

та індексна: 

АОС=
загК

С ак
 

 

Сак – ступінь адаптивності змінених компонентів (де 
Сак=С1+С2+С3+С4…С9); 
Кзаг – загальна кількість компонентів 
Складові адаптивного освітнього середовища: 
1) наявність оновлених адаптованих навчальних 
планів (С1=Кап/КПзаг), де Кап – кількість адаптованих 
навчальних планів, КПзаг – загальна кількість 
навчальних планів;  
2) використання дистанційного або змішаного 
навчання в процесі підготовки магістрів 
(С2=Кдо та зн/КДзаг), де Кдо та зн – кількість дистанційних 
курсів та змішаного навчання, що використовуються 
викладачами, КДзаг – загальна кількість освітніх 
курсів;  
3) обсяг додаткових адаптованих освітніх послуг 
(С3=Кдаоп/Кдопзаг), де Кдаоп – кількість додаткових 
адаптованих освітніх послуг, Кдопзаг – загальна 
кількість додаткових освітніх послуг;  
4) освітня інфраструктура, у тому числі оснащення 
аудиторій (С4=Коа/Казаг), де Коа – кількість оснащених 
аудиторій, Казаг – загальна кількість аудиторій; 

Аналіз 

Анкетування 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

 

  5) упровадження інноваційних форми роботи, 

методів і засобів (за анкетуванням студентів) 

С5=Квіфмз/Квзаг, де Квіфмз – кількість викладачів, які 

використовують інноваційні форми, методи, заходи, 

Квзаг – загальна кількість викладачів. 

6) упровадження інтерактивних технологій навчання 

в залежності від потреб освітньої діяльності 

С6=Квіфмз/Квзаг, де Квіфмз – кількість викладачів, що 

використовують інтерактивні технології, Квзаг – 

загальна кількість викладачів;  

7) ресурси зворотного зв’язку (опитування: у 

наявності чи ні?) (С7=Кстак/Ксзаг), де Кстак – кількість 

студентів, що відповіли «так», Ксзаг – загальна 

кількість опитаних студентів;  

8) побудова індивідуального адаптивного сценарію 

(С8=Кіас/Кіпзаг), де Кіас – кількість індивідуальних 

адаптивних сценаріїв, що постійно 

використовуються, Кзаг МГ – загальна кількість 

магістрантів;  

9) рівень самоорганізації магістрантів (за 

анкетуванням викладачів) (С9=КсС/Ксзаг),  де КсС – 

кількість студентів, які повністю самостійно (без 

звернення до викладача) виконують індивідуальні 

завдання, Ксзаг – до загальної кількості студентів. 

 

2 Рівень здійснення процесу підготовки магістрів УНЗ     

2.1 

Рівень забезпечення можливостей вибору 

студентами форм, методів і засобів освітньої 

та пізнавальної діяльності 
Рв=

загКС

КС так
 

Аналіз результатів опитування магістрантів 

КСтак – кількість студентів, що відповіли позитивно 

КСзаг – загальна кількість студентів 

Аналіз 

опитувальника 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

2.2 

 

 

Ступінь поточного використання 

індивідуальних адаптивних сценаріїв 

підготовки магістрів з УНЗ 

 

СвІАС = 
рІАС

вІАС

К

К
 

 

Аналіз щоденників індивідуального адаптивного 
сценарію магістранта: внесення поточних змін, 
оновлень, корекційних заходів тощо. 
КвІАС – кількість використаних індивідуальних 
адаптивних сценаріїв підготовки магістрів з УНЗ; 
КрІАС – кількість розроблених індивідуальних 
адаптивних сценаріїв підготовки магістрів з УНЗ. 

Аналіз 

2.3 

 

 

 

 

Рівень підвищення ролі самостійної роботи 

студентів 

Рсрс = 
вП

ввП

К

К
 

 

Аналіз відповідності організації самостійної роботи 
магістрантів Положенню про організацію самостійної 
роботи в закладі освіти; аналіз здійснення оцінювання 
та контролю за самостійною роботою з боку 
викладачів та адміністрації; аналіз розмаїття методів, 
прийомів та форм самостійної роботи. 
КввП – кількість виконаних вимог Положення про 
організацію самостійної роботи в закладі освіти; 
КвП – кількість висунутих вимог Положення про 
організацію самостійної роботи в закладі освіти. 

Аналіз 

2.4 

 

 

 

Ступінь залучення магістрантів з УНЗ до 

науково-дослідної роботи 

Сндр= 
3

КсКтпК 
 

Розроблені та реалізовані проєкти, статті, тези 
доповідей. 
Кп – кількість студентів, які залучені до проєктної 
діяльності/Кзаг магістрантів; Кт – кількість студентів, 
які мають надруковані тези доповідей на 
конференціях, форумах тощо/КзагМг; Кс – кількість 
студентів, які мають надруковані наукові 
статті/Кзагмг; КзагМГ – кількість магістрантів (слухачів) 

Аналіз 

документації 

2.5 

 

Ступінь використання адаптивних 

технологій підготовки магістрів з УНЗ для 

взаємоузгодження відносин у системі 

«роботодавець-викладач-студент» 

 

Ват =
заг

ват

К

К
 

Результати анкетування. 
Кват – кількість викладачів, які використовують 
адаптивні технології підготовки магістрів з УНЗ для 
взаємоузгодження відносин у системі «роботодавець-
викладач-студент»; 
Кзаг – загальні кількість викладачів. 

Аналіз 

заповнених 

анкет 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

2.6 
Ступінь мотивації студентів щодо набуття 
конкурентоспроможності на ринку праці 
(вихід на спрямовану самоорганізацію) 

См =
заг

ммг

К

К
 

Аналіз анкет студентів. 
Кммг – кількість мотивованих магістрантів;  
Кзаг – загальна кількість магістрантів. 

Аналіз 
анкетування 

2.7 

Ступінь регулярності використання 
моніторингу та поточного коригування 
підготовки магістрів з УНЗ 

 

СМтаПК =
В

заг

МтаПК

К

К
 

Анкети, тести, контрольні заходи 
КвМтаПК – кількість викладачів, які здійснюють 
моніторинг та поточне коригування підготовки 
магістрів з УНЗ (поточне заповнення сценарію);  
КзагВ – загальна кількість викладачів. 

Аналіз 

3 Рівень забезпечення результату підготовки магістрів УНЗ 

3.1 

Ступінь задоволення роботодавців рівнем 
підготовки магістрів з УНЗ Сзр =

пмг

зр

К

К
 

Підрахунок опитування роботодавців  
Документація закладу щодо працевлаштованих 
студентів. 
Кзр – кількість задоволених роботодавців рівнем 
підготовки магістрів з УНЗ (за результатами 
опитування роботодавців);  
Кпмг – загальна кількість працевлаштованих 
магістрантів за спеціальністю. 

Опитування 
Аналіз 

 

3.2 

Ступінь задоволеності викладачів умовами 
праці та умовами підготовки магістрів з 
УНЗ 

СзУП =
В

заг

звУП

К

К
 

Аналіз анкетування викладачів 
КзвУП – кількість задоволених викладачів умовами 
праці;  
КзагВ – загальна кількість опитуваних викладачів. 

Анкетування 

3.3 

Ступінь задоволення майбутніх магістрів 
професійною підготовкою СзмгПП =

МГ
заг

змгПП

К

К
 

Аналіз анкетування магістрів 
КзмгПП – кількість задоволених магістрантів 
професійною підготовкою; 
КзагМГ – загальна кількість опитаних магістрантів. 

Анкетування 

3.4 

Середньовиважений рівень засвоєння 
освітньої програми студентами групи (у 
межах одиниці) 

СвРзоп =

ЗКмг

мгСР
/100

 
Результати захисту дипломних проєктів. 
СРмг – сума балів, що отримані кожним 
магістрантом;  
ЗКмг – загальна кількість магістрантів, які захищали 
дипломні проєкти. 

Аналіз 
відомостей 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 5 

3.5 

Рівень конкурентоспроможності 

випускників-магістрів з УНЗ на ринку праці 

 

РКВнаРП =
КзагВмг

КвПзаП
 

Довідки про працевлаштування. 

КвПзаП – кількість випускників, які 

працевлаштовані за здобутою професією 

(відповідно до документального підтвердження); 

КзагВмг – загальна кількість випускників 

магістратури з УНЗ. 

Узагальнення 

і аналіз 

довідок про 

працевлашту-

вання 
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Результати обчислень заносяться в таблицю (див. табл. 3.3), що 

створена для автоматичної побудови діаграм для наочності.  

Таблиця 3.3 

Зведена таблиця результатів обчислень 

Фактор – Ф 
Робоче 

поле 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рівень 

ресурсного 

забезпечення 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,00                     

2. Рівень 

здійснення 

процесу 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,00                     

3. Рівень 

забезпечення 

результату 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,00                     

Загальна оцінка 

в частках 

одиниці 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Для виведення загальних результатів вимірювання рівня адаптивної 

системи підготовки магістрів з УНЗ слід користуватися такою шкалою 

оцінювання. Якщо загальна кількість балів дорівнює: 

- до 0,50 – адаптивна система підтверджує невідповідність 

підготовки магістрів з УНЗ стандартам та вимогам ринку праці й 

роботодавцям; 

- 0,51-0,54 – адаптивна система підтверджує критичний рівень 

підготовки магістра з УНЗ; 

- 0,55-0,64 – адаптивна система підтверджує низький рівень 

підготовки магістра з УНЗ; 

- 0,65-0,74 – адаптивна система підтверджує достатній рівень 

підготовки магістра з УНЗ; 
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- 0,75-1,00 – адаптивна система підтверджує високий рівень 

підготовки магістра з УНЗ (включаються механізми спрямованої 

самоорганізації).  

Отже, розроблена кваліметрична модель оцінювання рівня адаптивної 

системи підготовки магістрів з УНЗ розкриває зміст основних факторів та їх 

критеріїв підготовки магістрів-управлінців у сучасних ринкових умовах та 

технологію оцінювання ступеню їх прояву. Отримані результати такої моделі 

дають інформацію викладачам, адміністрації закладу освіти про реальний 

стан підготовки магістрів. Значення кожного критерію дозволять визначити 

слабкі місця системи, що потребують окремої уваги та корекції, допоможуть 

відстежити резерви вдосконалення результативності адаптивної системи 

підготовки магістрів з УНЗ. Розроблену модель можна використовувати у 

вищих закладах освіти для здійснення вхідного та вихідного моніторингу 

рівня підготовки магістрів та відповідності підготовки магістрів сучасним 

освітнім вимогам. 

 

3.3. Можливості забезпечення результативності професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом шляхом 

використання адаптивних технологій 

 

Стрімкі зміни в освіти стимулюють педагогічну спільноту до 

осучаснення освітньої діяльності студентів у ЗВО. Одним із пріоритетних 

напрямів вищої освіти є підготовка магістрів, здатних гнучко реагувати на 

виклики суспільства, вчасно адаптуватися до сучасних ринкових та освітніх 

вимог, а також досягати поставленої мети в постійно мінливих умовах. Нові 

можливості в цьому напрямі відкривають авторські адаптивні технології, що 

організують взаємодію в системі «викладач-магістрант». 

Питанню розроблення авторських педагогічних технологій присвячено 

достатньо уваги. Аналіз сучасних наукових праць та публікацій указує на 

постійний інтерес до означеного питання. Так, авторські педагогічні 
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технології запропоновані О. Акімовою [1, c. 4], яка успішно реалізувала 

основну ідею авторської технології активно-творчого типу засвоєння знань у 

освітньому процесі закладу вищої освіти, С. Губіною [1, c. 44] – проєктна 

технологія, за допомогою якої кожен студент навчається реалізовувати власні 

здібності та захоплення тощо. Упровадження ідей адаптивного підходу 

втілені в авторських технологіях Г. Єльникової [102] – технологія 

адаптивного управління закладами освіти, О. Загіки [145] – технологія 

формування професійної компетентності майбутніх агентів із постачання в 

професійно-технічних закладах освіти заснованої на адаптивному управлінні, 

В. Лунячека [2, с. 125] – технологія професійної підготовки керівних кадрів в 

умовах магістратури до адаптивного управління якістю освіти, 

М. Ростоки [364] – технологія формування професійної компетентності 

майбутніх обліковців із реєстрації бухгалтерських даних на адаптивних 

засадах, О. Рябової [366] – педагогічна технологія формування творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя. Більшість авторів технологій ставлять 

за мету оптимізувати освітній процес у складних педагогічних умовах. Проте 

недостатньо уваги приділено розробленню авторських адаптивних 

технологій, присвячених взаємодії викладача з магістрантами в 

нестабільному освітньому середовищі. 

Отже, технологічність в освіті означає перехід на якісно новий рівень 

ефективності й оптимальності, стає домінантною характеристикою 

діяльності викладача, а також формує стиль сучасного науково-практичного 

мислення [396]. Адаптивні технології дозволяю максимально активізувати 

механізм спрямування спільної діяльності студентів та викладача на 

досягнення освітньої мети, підвищити ступені свободи між суб’єктами 

навчання, мобілізувати їх на отримання бажаного результату.  

Наведемо опис адаптивної технології за представленим раніше 

алгоритмом. Зауважимо, що представлена технологія є авторською 

розробкою та вперше була оприлюднена у статті «Technology of creating an 

adaptive individual scenario of the graduate student’s educational activity» [528]. 
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Назва технології: «Технологія створення адаптивного індивідуального 

сценарію освітньої діяльності магістранта». 

Концептуальні онови технології. Сучасні реформи національної 

системи освіти викликають нестабільність освітнього простору, що 

приводить до пошуку різнопланових варіантів професійної підготовки 

магістрів. Це потребує внесення певних змін у навчальні плани, робочі 

навчальні програми тощо. Не завжди запропоновані зміни позитивно 

приймаються тими, хто пропонує освітні послуги (заклад освіти, його 

професорсько-викладацький колектив) і тими, хто їх має отримувати 

(магістранти). Виникає певний резонанс у діяльності учасників освітнього 

процесу. Включається адаптивний процес. Педагоги та магістри починають 

усвідомлювати свої потреби та здійснюють самоорганізацію в цьому напрямі. 

Відбувається творчий пошук нової інформації та способів дій на основі аналізу 

наявної ситуації, здобуття додаткової інформації та взаємопристосування різних 

вимог. Зазначені взаємопристосування до зміни середовища та 

самоорганізація забезпечують власне адаптивну освітню діяльність 

магістранта. Особливістю цієї діяльності є різнорівневий характер та 

можливість утілення в освітній технології, здатність адаптуватися до потреб 

кожного студента з метою досягнення оптимального рівня його 

інтелектуального розвитку. У цьому контексті адаптація здійснюється з 

урахуванням природних здібностей та індивідуальних нахилів магістрантів 

завдяки побудові індивідуального адаптивного сценарію.  

Цільові орієнтації технології спрямовані на забезпечення ефективної 

професійної підготовки магістрів шляхом самоадаптації та самоорганізації 

при взаємоузгодженні дій усіх учасників освітнього процесу.  

Завдання технології:  

- забезпечити природний шлях розвитку магістрантів у межах їх 

власної компетентності та відповідальності;  

- вплинути на трансформацію соціальної мети у внутрішні мотиви 

магістрантів;  
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- спрямувати дії магістрів на самостійне досягнення усвідомленої мети;  

- створити банк різнорівневого специфічного інструментарію, що 

дозволить магістранту зробити вибір, відповідний їх індивідуальним цілям, 

інтелектуальному розвитку та професійним потребам. 

Запропонована технологія спирається на такі провідні наукові підходи, 

як системний, синергетичний, адаптивний, гуманістичний, особистісно 

зорієнтований, диференційований. 

Спираючись на принципи адаптивного управління, що визначені 

Г. Єльниковою, виокремимо ті принципи, які відображають розвиток та 

процес побудови освітньої діяльності викладача та магістрантів: 

«пріоритетного визнання розвитку людини і визначальності природного 

шляху його здійснення; управління (процесом власного розвитку) через 

самоуправління; резонансу; адаптивності; мотивації; постійного підвищення 

компетентності; спрямованої самоорганізації; кооперації; спільного 

прогнозування подальшого розвитку за аналізом результату; 

відкритості» [102, с. 114]. 

Варто зауважити, що залучити магістра до виконання зовнішніх для 

нього цілей можна, якщо висунути перед ним певні вимоги й одночасно 

створити умови для його природного розвитку, що приводить до узгодження 

зовнішніх і внутрішніх вимог. Так, педагогічними умовами, від яких 

залежить ефективна професійна підготовка магістрів за індивідуальним 

адаптивним сценарієм, є: 

- створення адаптивного освітнього простору, зокрема ситуації 

вільного вибору, що реалізується через розроблення комплексу моделей 

поведінки в різних можливих ситуаціях і в межах певного діапазону змін; 

- професіоналізм викладача (постійне підвищення компетентності, 

уміння залучати додаткові людські ресурси з професійної сфери (наприклад, 

залучення експертів з галузі бізнесу, підприємництва, адміністраторів, 

представників місцевих органів влади, управлінців навчальних закладів, 

методистів, тренерів, фасилітаторів, коучів тощо); 
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- організація суб’єкт-суб’єктної діалогічної взаємодії в системі 

«педагог-студент», що спрямована на розвиток і саморозвиток магістрантів, 

становлення їх як професійних особистостей з урахуванням індивідуальних 

особливостей, інтересів та здібностей. 

Удосконалити організацію процесу підготовки магістрантів у суб’єкт-

суб’єктній діалогічній взаємодії в системі «педагог-студент» допоможуть 

визначені дидактичні завдання технології, роль яких виконують компетенції, 

якими мають оволодіти майбутні магістри для набуття відповідних 

компетентностей. 

Інтегральна компетентність: магістрант має бути здатним 

адаптуватися та самоорганізовуватися в умовах нестабільного середовища, 

самостійно здійснювати організацію власної діяльності, розв’язувати складні 

задачі та проблеми в освітньому процесі. 

Загальні компетентності: майбутній магістр має бути спроможним: 

здійснювати пошук, розробляти та аналізувати інформацію з різних джерел 

на основі використання інформаційних технологій; діяти в межах правового 

поля та здійснювати розроблення нормативних документів; генерувати нові 

ідеї; здійснювати самомотивацію, а також мотивацію членів команди для 

просування до визначеної мети. 

Фахові (спеціальні) компетентності: магістрант має бути здібним 

самостійно розвиватися, навчатися впродовж життя; самоорганізовуватися в 

освітній діяльності: визначати мету, здійснювати довгострокове та поточне 

планування, самоспрямовувати свої дії на здійснення планів, виконувати 

самоконтроль і саморегулювання власної освітньої діяльності; генерувати та 

демонструвати лідерські якості, виявляти ініціативу та підприємливість; 

створювати та організовувати плідне спілкування в освітньому процесі; 

розробляти освітні проєкти й управляти ними; здійснювати самоаналіз та 

коригувати особисту діяльність як складову колективної. 

Зміст адаптивного індивідуального сценарію освітньої діяльності 

магістрантів містить «покрокову стратегію адаптивної освітньої діяльності 
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магістранта, має детальний план дій на період навчання та реалізується через 

набір різнорівневого специфічного інструментарію, що дозволяє варіюватися 

в залежності від потреб та індивідуальних можливостей 

магістрантів» [528] (див. рис. 3.2).  

Добір змісту освіти. Викладачем виокремлюється актуальний 

навчальний матеріал практичного та прикладного характеру, що забезпечує 

досягнення поставленої освітньої мети. 

Створення адаптивних робочих програм. Викладач здійснює 

осучаснення навчальних дисциплін варіативної складової: розширює власний 

список дисциплін за вибором, збільшує кількість годин для опанування 

практичних навичок, створює віртуальні підприємства для проходження 

студентами практики. 

Створення адаптивного освітнього простору. Викладач наповнює 

освітній процес адаптивними технологіями, методиками, інноваційними та 

інтерактивними методами, практико-орієнтованими різнорівневими 

завданнями тощо.  

 

Рис. 3.2. Компоненти індивідуального адаптивного сценарію освітньої 

діяльності магістранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальний адаптивний сценарій містить: 

добір змісту навчання/освіти 

індивідуальний добір форм навчання 

 

створення адаптивних робочих програм 

забезпечення освітньої діяльності 

систему діагностичного супроводу 

 

створення адаптивного освітнього простору 

розвиток суб’єктів освітнього процесу 
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Індивідуальний добір форм навчання. Викладач колегіально з 

магістрантом визначається в актуальності форми навчання при вивченні тем 

курсу: очна або очна з можливістю виконання дистанційних завдань і 

реєстрації результатів в електронному журналі, дистанційна або очна з 

елементами дистанційного навчання тощо. При здійсненні вибору викладач 

спирається на індивідуальні можливості, мотивацію та завантаженість 

магістранта. 

Забезпечення освітньої діяльності залежить від наявності 

компетентного викладача, який розробляє методичне, дидактичне, 

інформаційно-технологічне забезпечення, добирає банк матеріалів, 

необхідних для здобуття професії. 

Система діагностичного супроводу. Викладач здійснює моніторингові 

дослідження з метою поточного коригування, використовуючи кваліметричні 

моделі для діагностики за методикою «вхід-вихід», опитування, анкетування, 

тести тощо.  

Розвиток суб’єктів освітнього процесу. У зв’язку з новими умовами 

роботи викладача в процесі спільної професійної діяльності з магістрантом 

відбувається двостороннє підвищення майстерності суб’єктів освітньої 

діяльності за рахунок упровадження нової партнерської етики відносин між 

викладачем та студентом, формування професійної компетентності 

студентів, стажування, науково-дослідної роботи, залучення експертів тощо. 

При цьому одночасно здійснюється поточне підвищення рівня професійної 

компетентності викладача. 

Процесуально-адаптивна складова технології. Визначення конструкту 

суб’єкт-суб’єктних відносин у системі «магістрант-викладач» розкриває 

основні способи організації адаптивної діяльності магістрантів та викладачів 

(технології, методи, форми, засоби), що здійснюються за етапами 

засвоєння знань.  

Розглянемо їх детально в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Організація адаптивної взаємодії магістранта та викладача 

Етапи 

засвоєння 

знань 

студентами 

Спільна діяльність викладача та студента Активізація 

адаптивних 

процесів 
Дії викладача Дії магістра 

1 2 3 4 

 

Аудиторна робота: групова, у парах або індивідуально (за вибором студента) 

Методи: інтерактивна презентація, мозковий штурм, сторітелінг, аналіз ситуацій, 

есе, методи групового розв’язання проблем, групової рефлексії  

Робота з використанням дистанційних ресурсів: ведення чату, форумів, вебінарів 

(або відеозапис) 

Методи: проєктів, творчі завдання, есе 

 

І – 

сприйняття 

нової 

навчальної 

інформації 

Розкриття сутності 

предмета та явищ, 

формування потреб у 

засвоєнні знань та 

мотивів навчальної 

діяльності 

 

Осмислення, розуміння, 

аналіз та синтез 

інформації, розвиток і 

поглиблення потреб і 

мотивів навчально-

пізнавальної діяльності 

- діалогічна 

адаптація цілей, 

- трансформація 

мети у внутрішні 

мотиви 

діяльності через 

процес 

усвідомлення 

реалістичності її 

досягнення, 

- досягнення 

узгодженості 

учасників 

процесу, 

- творчий процес 

вироблення 

нових знань 

мозковий штурм, 

діагностика 

«вхідного» стану 

підготовки студентів,  

спільно зі студентами 

визначення 

реалістичної мети,  

представлення 

початкової 

інформації, 

фасилітація 

 

аналіз наявної інформації, 

самостійний (групою, у 

парах або індивідуально) 

добір наукової інформації 

(відповідь на «велике 

питання» з теми), 

вивчення інформації, 

виведення результатів 

власного пошуку на 

презентацію, публічний 

виступ 

ІІ – 

спеціальна 

робота щодо 

закріплення 

навчальної 

інформації  

Організація 

навчально-

пізнавальної 

діяльності з 

оволодіння 

навчальним 

матеріалом, 

створення умов для 

виконання завдань 

 

Актуалізація опорних 

знань і навичок, первинне 

застосування знань, 

оволодіння навичками в 

стандартних умовах 

- 

самоорганізація 

діяльності 

шляхом 

спрямованого 

самовпливу, 

- створення 

адаптивних 

моделей 

діяльності 

шляхом 

кооперативної 

взаємодії 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 

 сторітелінг,  

створення моделей 

діяльності, 

передача ступенів 

свободи, 

добір різнорівневих 

практико-

орієнтованих завдань 

за рівнями:  

0-розуміння,  

1-упізнавання,  

2-відтворення,  

3-застосування, 

4-творчість, 

фасилітація 

 

вибір раціональних 

шляхів досягнення мети,  

вибір та побудова 

власної моделі 

діяльності, 

самостійний вибір 

завдань за бажанням та 

рівнем складності,  

складання, аналіз та 

розв’язання ситуаційних 

задач 

 

ІІІ – 

опанування 

освітньої 

інформації  

Стимулювання й 

регулювання 

навчальної діяльності 

щодо поглиблення 

знань та 

вдосконалення 

практичних умінь та 

навичок 

Узагальнення, 

систематизація 

інформації, 

застосування знань на 

практиці з подальшим 

повторюванням, творче 

перенесення знань і 

навичок у нестандартні 

умови 

 

- партнерська 

взаємодія, 

- творчий процес 

вироблення нових 

знань та 

узгодження дій, 

- добір додаткової 

інформації та 

засобів дій, 

- кооперативна 

взаємодія створення ситуації 

віртуальної практики, 

ділова гра, 

застосування методів 

групового розв’язання 

проблем: метод 

Дельфі, метод 6-6 

(полілогічне 

узгодження думок), 

фасилітація 

 

реалізація здобутих 

знань у змодельованій 

практичній ситуації та 

представлення творчих 

нестандартних рішень, 

робота над есе 

ІV – 

контроль і 

регулювання 

навчально-

пізнавальної 

діяльності  

Спонукання 

студентів до 

самоконтролю 

Самоконтроль - самоорганізація 

діяльності 

шляхом 

спрямованого 

самовпливу, 

- поточний 

самоаналіз та 

самокоригування 

відхід від зовнішнього 

контролю, 

проведення 

коучингових технік із 

подальшим 

виявленням 

студентами своїх 

прогалин у знаннях 

перехід на внутрішній 

контроль та 

самоконтроль, 

самоперевірка 

опанованих знань, умінь 

та навичок, правильності 

виконання завдань, 

взаємоконтроль 
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Продовження таблиці 3.4 
1 2 3 4 

V- оцінка 
результатів 
навчального 
процесу 

Оцінювання 
результатів навчально-
пізнавальної діяльності 

Самооцінка результатів 
навчально-пізнавальної 
діяльності 

- спільний аналіз 
якісних і 
кількісних змін 

діагностика шляхом 
групового або 
індивідуального 
тестування, 
стимулювання до 
аналізу ступеня 
досягнутості 
поставленої мети 

проходження 
перевірочного тесту, 
самооцінка власних 
результатів 

VІ – 
корекція 
результатів 

Рефлексія Самокорекція, корекція 
освітньої діяльності 

- спільне 
визначення 
невикористаних 
резервів і 
прогнозування 
шляхів 
подальшого 
розвитку 
студентів 

застосування методів 
групової рефлексії: 
групова дискусія, 
драматизація і 
програвання своїх 
помилок тощо 

зіставлення власних 
результатів з іншими, 
розроблення алгоритму 
самокорекції 

 

Запропонована технологія створення адаптивного індивідуального 

сценарію освітньої діяльності магістранта є динамічною, розробляється 

спільними зусиллями викладача й студента, має адаптивний характер та 

потребує постійного оновлення в залежності від змін в освітньому просторі. 

Використання адаптивних інструментів ще більше підкреслює роль 

викладача, що полягає в розробленні різнорівневих практичних і творчих 

завдань, створенні освітніх проєктів та встановленні партнерських стосунків 

з магістрантами в організації їхньої самостійної роботи. Застосування цієї 

технології сприяє не тільки підвищенню динаміки рівня сформованості 

майбутніх магістрів, а й поточному вдосконаленню професіоналізму 

викладача. 

 

3.3.1. Психолого-педагогічний супровід підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом 

 

Останнім часом у сучасній педагогічній науці парадигма 

супроводження стає найбільш популярною. Актуальність психолого-
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педагогічного супроводу освітнього процесу зумовлена стратегічними 

змінами в Україні та новітніми тенденціями в загальносвітовому освітньому 

просторі. У системі підготовки магістрів розповсюджується особлива 

культура психолого-педагогічного супроводу, що розглядається як вид 

допомоги супроводжуваному. Вона забезпечує особистісний розвиток в 

умовах освітнього процесу, сприяє цілеспрямованому розкриттю здібностей 

магістранта, зростанню його професіоналізму, працездатності, збереженню 

здоров’я та життя.  

Основні ідеї щодо психолого-педагогічного супроводу було висвітлено 

в авторській статті «Сутність педагогічного супроводу освітнього 

процесу» [112]. 

Питанням супроводу в освітньому процесі приділяли увагу багато 

науковців. Так, психолого-педагогічний супровід розробляли В. Басюк [21], 

А. Виселко [55], О. Волярська та О. Пучина [62], Л. Ковальчук [169], група 

дослідників – А. Корчагіна, О. Матвєєва, А. Соколова [415], 

Г. Меднікова [243], Ю. Мельник [247], О. Шевчишена [446] та ін. 

Системі психологічного супроводження педагогічного процесу, що 

ґрунтується на загальних положеннях особистістно-діяльнісного підходу в 

психології, приділили увагу Л. Виготський [65], А. Леонтьєв [217]. Основні 

концептуальні положення розвитку особистості на різноманітних етапах 

онтогенезу розробляли Л. Божовіч [38], Л. Виготський [65], В. Мухіна [271]. 

Концепції психологічного супроводження розглядали М. Бітянова [32], 

О. Казакова [158], Є. Козирєва [180], які здійснювали відстеження динаміки 

розвитку особистості, вивчали загальні тенденції закономірностей 

психічного, особистісного розвитку, процесів соціалізації та адаптації в 

освітній період. 

Сутність психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу 

автори визначають по-різному. Так, з метою розкриття сутності супроводу 

науковці використовують поняття «супроводження», «підтримка», 

«взаємодія», «створення умов», «допомога», «спрямованість на діяльність». 
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Розкриваючи поняття «педагогічної підтримки» в роботі з учнями, 

О. Газман стверджує, що це процес спільної діяльності учня з викладачем для 

визначення власних інтересів, цілей, можливостей і шляхів розв’язання 

проблем (подолання перешкод), що заважають особистості на шляху його 

розвитку при збереженні людської гідності й при самостійному досягненні 

бажаних результатів у навчанні, самовихованні, спілкуванні, 

способі життя [68]. 

Н. Крилова «педагогічну підтримку» характеризує як метод і форму 

виховання, технологію освіти, позицію викладача, як «вільне спілкування», 

«товариські відносини», «внутрішній настрій» [199]. 

У дослідженні З. Максимової знаходимо підтвердження необхідності 

розглядати педагогічний супровід як особливу форму діяльності викладача, 

спрямовану на взаємодію з надання допомоги супроводжуваному в процесі 

його особистісного зростання, виборі способів поведінки, 

прийнятті рішень [234]. 

На думку науковця О. Казакової, поняття «супровід» необхідно 

розуміти як допомогу, в основі якої лежить збереження максимальної волі й 

відповідальності суб’єкта розвитку за вибір варіанта розв’язання актуальної 

проблеми. Також О. Казакова говорить про супровід як про 

«мультидисциплінарний метод, який забезпечується єдністю зусиль 

педагогів, психологів, соціальних та медичних працівників і полягає у 

формуванні ними орієнтаційного поля розвитку, в якому відповідальність за 

дії несе сам суб’єкт розвитку» [158].  

Стає очевидним, що у визначенні поняття супроводу поки немає 

завершеного цілісного наукового опису. Зважаючи на неоднорідність і 

об’ємність цього поняття, а часто й нечіткість предмета дослідження, у ньому 

виділяються ознаки, що належать до різних галузей наукового знання: 

психології, педагогіки, соціальної педагогіки, соціології. Так, науковці 

виділяють поняття соціально-педагогічного супроводу, що діалектично 

пов’язаний як із соціальним вихованням, так і з соціальним навчанням. 
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Безсумнівно, якщо супровід є фактором виховання, то виховання є цільовою 

функцією соціально-педагогічного супроводу.  

На думку вчених, у процесі супроводу формується соціальна 

компетентність молодих людей, отже, він сприяє соціальній освіті, а 

соціальна освіта спирається на соціально-педагогічний супровід, який 

регулює соціальну практику молоді. Тому, соціально-педагогічний супровід 

– це процес, що містить комплекс цілеспрямованих послідовних соціально-

педагогічних дій, що допомагають студенту зрозуміти життєву ситуацію та 

забезпечують його саморозвиток на основі рефлексії того, що відбувається.  

Метою соціально-педагогічного супроводу є формування в 

супроводжуваного здатності до саморозвитку, саморегуляції, 

самовдосконалення в різних ситуаціях професійного становлення [397]. 

За визначенням О. Козирєва, психолого-педагогічний супровід 

розуміється як система професійної діяльності педагога та психолога, 

спрямована на створення умов для позитивного розвитку стосунків студентів 

та викладачів в освітній ситуації. При цьому завдання психолога – виявити 

проблему, а педагога – допомогти налагодити взаємодію студента, що 

стикнувся з проблемами розвитку [180].  

М. Бітянова розглядає психологічне супроводження як систему 

професійної діяльності психолога, спрямовану на створення соціально-

психологічних умов щодо успішного навчання та психологічного розвитку 

особистості в ситуаціях освітньої взаємодії [32]. 

Отже, супровід – це різноманітна система, в якій можна виділити 

форми роботи, спрямованість, предмет та об’єкт. Тому психолого-

педагогічний супровід має такі особливі характеристики:  

- об’єднання мети психологічної та педагогічної допомоги;  

- фокусування на особистості (на реалізації потенційних можливостей, 

розкритті індивідуальних особливостей особистості);  

- підтримка оптимально значущих якостей особистості;  

- корекція індивідуальної траєкторії розвитку;  
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- надання суб’єкту освітньої діяльності права самостійно здійснювати 

свій вибір і нести за нього відповідальність.  

Тому можна виділити мету психолого-педагогічного супроводу – 

підвищення психолого-педагогічної компетентності всіх учасників 

освітнього процесу. Результатом педагогічного супроводу має бути рішення 

й дія, що ведуть до прогресу в розвитку супроводжуваного. Зазначимо, що 

супровід розглядається як цілісна діяльність, командна взаємодія викладачів 

та магістрантів, практичних психологів тощо. 

Досягнення мети в процесі супроводу можливе через педагогічні, 

психологічні, організаційні, дидактичні, технолого-методичні, соціальні 

завдання. Це «віяло» завдань, які є змістовною основою реалізації 

супроводу (див. табл. 3.3).  

Уважаємо правильним визначення психолого-педагогічного супроводу 

як складової організації освітнього середовища магістранта та системи 

професійної комплексної допомоги, яку потребують учасники освітнього 

процесу в створенні умов для професійного розвитку особистості з 

урахуванням сучасних підходів до розвитку та освіти. Супровід можна 

розглядати як педагогічну майстерність викладача, зокрема й володіння ним 

новітніми інформаційними технологіями освітнього процесу [112].  

Психолого-педагогічний супровід, з одного боку, спрямовано на 

діяльність викладача  щодо забезпечення адаптивності системи професійної 

підготовки магістра-управлінця для його успішної освіти та розвитку, а з 

іншого – на взаємодію суб’єктів навчання при розв’язанні проблем, 

пов’язаних із процесом професійної підготовки.  

Діяльність викладача різноманітна за своїми функціями та змістом. Вона 

передбачає оволодіння багатьма професійними вміннями: гностичними – 

уміння пізнавального й аналітичного змісту; проєктивними – уміння 

прогнозувати, створювати об’єкт як певну цілісність в уяві, визначати прогноз 

професійної діяльності; конструктивними – уміння створювати реальну 

модель спланованої діяльності – «я знаю, як це зробити, я створю зазначені 
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умови»; комунікативними – уміння спілкуватися зі слухачами – «я вмію 

формувати доцільні для освіти відносини»; організаторськими – здатність 

реалізовувати план діяльності – «я зроблю заплановане обов’язково, не 

зважаючи на певні труднощі»; креативними (творчими) уміннями. 

Таблиця 3.3 

Завдання супроводу 

Соціальні Педагогічні Психологічні 
- учити усвідомлення 
соціальної значущості 
роботи супроводжуваного; 
- допомагати засвоєнню 
інформаційних норм і 
зразків соціального досвіду 
(спілкування, способів дії, 
поведінки тощо); 
- опанувати способи та 
механізми соціальної 
адаптації 

- учити оптимістичного 
подолання бар’єрів, 
стереотипів в освітньому 
процесі; 
- закріплювати в 
супроводжуваних 
переважання прагнення до 
успіху над прагненням 
уникати неуспіхи в 
освітньому процесі; 
- націлювати всіх учасників 
супроводу на професійну 
самоосвіту й самовиховання 
не тільки в освітньому 
закладі, але й у процесі 
всього життя; 
- забезпечувати емоційну 
насиченість та позитивний 
стиль в освітньому процесі 
супроводжуваних 

- формувати позитивну 
навчальну мотивацію, 
пізнавальний інтерес; 
- попереджувати 
виникнення проблем в 
освітньому процесі;  
- учити рефлексії; 
- орієнтувати в реальному 
освітньому процесі на 
перспективу з позиції 
самореалізації; 
- формувати емоційно-
вольову сферу, 
налагоджувати взаємини 
між усіма учасниками 
супроводу; 
- створювати атмосферу 
доброзичливої взаємодії 

Організаційні Дидактичні Технолого-методичні 
- створювати умови для 
фасилітаційної взаємодії; 
- сприяти здійсненню 
різнобічного розвитку 
супроводжуваних та 
наданню їм можливості для 
самореалізації; 
- розвивати інноваційно-
технологічні 
компетентності 
супроводжуваного 

- розвивати загальні та 
спеціальні компетентності, 
що сприяють усвідомленню 
технологічних процедур 
інтелектуальної праці всіх 
учасників супроводу; 
- забезпечити наукові 
передумови організації 
процесу підготовки 
магістрів; 
- розробляти нові адаптивні 
технології освітнього 
процесу, що спрямовані на 
розвиток інтелектуальних 
здібностей 
супроводжуваних; 
- допомагати засвоєнню 
практико-орієнтованого 
досвіду, у розширенні 
професійної компетентності 

- відбирати інноваційні 
методи та форми взаємодії; 
- добирати інструментарій 
та засоби підготовки; 
- навчати прийомів і техніки 
самозбереження; 
- відпрацьовувати навички 
кооперації співробітництва; 
- застосовувати сучасні 
ефективні педагогічні 
технології в управлінську 
практику  
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Розвиток і саморозвиток особистості викладача, реалізація його 

педагогічних здібностей, компетентностей, забезпечення професійного 

самозбереження, задоволеність працею і підвищення ефективності 

професійної діяльності мають стати нагальною потребою цивілізованого 

суспільства. 

Узагальнюючи різні підходи до визначення поняття «супровід», 

можемо вважати його комплексним методом, в основі якого лежить єдність 

чотирьох функцій:  

- діагностичної (виявлення суті проблеми);  

- інформаційної (розкриття шляхів розв’язання проблеми);  

- консультаційної (надання допомоги на етапі ухвалення рішення й 

вироблення плану розв’язання проблеми);  

- оперативної (своєчасна допомога в розв’язанні проблеми з опорою на 

потенційні можливості магістранта);  

- аналітичної (вивчення результатів педагогічного супроводу, корекція 

відхилень у розв’язанні професійних завдань, пошук шляхів удосконалення 

умов для самореалізації суб’єкта супроводу). 

Реалізація психолого-педагогічного супроводу вимагає дотримання 

глибокого внутрішнього порядку й системності, а особливо – великої 

душевної віддачі від викладача, володіння психотерапевтичними 

компетентностями та технологією довірливого діалогу, професійно-

технологічною культурою тощо.  

Основним завданням психолого-педагогічного супроводу магістранта є 

розширення його досвіду, допомога в усвідомленні свого професійного 

призначення, набуття управлінських компетентностей. 

Очевидно, що реалізувати психолого-педагогічний супровід можна на 

основі таких видів педагогічного впливу: 

1) супровід-співробітництво викладача та магістранта. Суть 

співробітництва полягає в допомозі магістрантові «усвідомити сутність 

проблеми, виявити власні реальні та потенційні можливості, обрати найбільш 
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оптимальні варіанти рішень. Супровід-співробітництво передбачає спільне 

планування викладача та магістранта, аналіз, співтворчість, рефлексію, 

вимагає дій, необхідних для наступного самостійного подолання проблем, які 

виникли, тобто прояву особистої відповідальності, творчості, власних 

унікальних якостей магістранта» [112, с. 97]; 

2) супровід-ініціювання, відомий із часів Сократа, суть якого 

сформулювала педагог М. Монтессорі: «Допоможи мені це зробити самому, 

нічого не роблячи за мене, спрямуй у потрібне річище, підштовхни до 

рішення, а все інше я зроблю сам» [263]. Для організації супроводу-

ініціювання, викладач створює магістрантові необхідні умови для вільного, 

індивідуального, самостійного вибору шляхів та засобів розв’язання освітніх 

завдань; 

3) супровід-попередження. Викладач, випереджаючи небажані події, їх 

можливий негативний розвиток, передбачає неправильні кроки магістрантів і 

допомагає вибрати доцільні рішення, ураховуючи поведінку та діяльність 

студента. Логіка дій викладача спрямовує магістранта на дослідження 

сутності проблеми, пошук можливих варіантів її розв’язання та обрання 

найбільш оптимальний із них, стимулює до виконання прийнятого рішення. 

Заглиблюючись у сутність означеного виду педагогічного впливу, зазначимо, 

«перспективи слугують поштовхом до пошуку форми й конкретного змісту 

супроводу-попередження, що здатен зняти гостроту проблеми або істотно 

мінімізувати її негативні наслідки» [112, с. 97]. 

Отже, психолого-педагогічний супровід є важливим і невід’ємним 

складником системи підготовки магістрів управління закладом освіти. 

Реалізація психолого-педагогічного супроводу сприяє гуманізації відносин 

викладача та магістранта, інноваційній освітній діяльності педагогів, що 

пов’язана з упровадженням ефективних адаптивних освітніх технологій у 

практику освіти, розробленню й апробації діагностичних методик. 

Психолого-педагогічний супровід дозволяє здійснити переорієнтацію 

освітнього процесу з розв’язання окремих педагогічних задач на вирішення 
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комплексних психолого-педагогічних проблем; забезпечення адаптивної 

траєкторії підготовки кожного магістранта на основі дослідження його 

потенційних можливостей до навчання; відстеження динаміки особистих 

досягнень у засвоєнні професійних компетентностей; розробку рекомендацій 

щодо поліпшення цього процесу; запровадження корекційних методик; 

прогнозування майбутніх освітніх досягнень.  

 

3.3.2. Інструменти формування управлінських компетентностей 

майбутніх керівників закладів освіти 

 

Важливою умовою досягнення якісних результатів в управлінні 

закладом освіти є підвищення рівня соціально-психологічної компетентності 

керівників, вироблення в них умінь приймати правильні управлінські 

рішення, оволодіння ефективними методами зняття проблем щодо створення 

оптимального психологічного клімату в колективах. Окреме місце в 

підготовці магістрів з УНЗ посідає здобуття навичок організації та 

проведення науково-практичних семінарів, тренінгів, індивідуальних 

консультацій. Для майбутніх керівників закладів освіти необхідні знання 

сучасного менеджменту та формування корпоративної культури закладу 

освіти. Знання управлінської теорії дають змогу майбутнім керівникам 

ефективно керувати освітнім процесом, здійснювати індивідуальний підхід 

до кожного учасника освітнього процесу, виробляти необхідний стиль 

взаємовідносин із підлеглими тощо. 

Реформування економічно-суспільного життя в Україні передбачає 

нові вимоги до закладів освіти в державі. Крім розв’язання освітніх завдань, 

перед закладами освіти постали й нетрадиційні. Наприклад, управління 

закладом освіти в період до перебудови не вимагало розмаїття управлінських 

підходів, оскільки вони були однакові та вимоги до функціонування закладу 

освіти також були єдині для всіх. Через це в період до перебудови в освіті не 

було такої окремої професійної діяльності, як управлінська. У нових  умовах 
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управлінські функції є основою професійної діяльності керівників закладів 

освіти: розроблення концепцій та стратегій розвитку для закладів освіти 

нового типу; інноваційна діяльність; утримання кваліфікованих педагогів і 

пов’язане з цим розв’язання завдання підтримки якості освіти на належному 

рівні; створення матеріально-технічних умов функціонування закладу. 

Цей період характеризується також і появою розриву між вимогою 

закладів вищої освіти до студентів і тим рівнем освіти, який формувався у 

закладі загальної середньої освіти. Отже, зміна освітніх потреб здобувачів, 

їхніх батьків породила необхідність не тільки збереження якості освіти, але й 

забезпечення нового рівня освіти. Тому на сучасному етапі якість освіти є 

актуальним фактором розвитку суспільства. Реалізація стратегічних цілей та 

задач, пов’язаних із якістю освіти в окремому закладі освіти, потребує 

пошуку свого механізму стійкого розвитку, спеціальних управлінських 

зусиль. Управління, яке базується на адміністративно-командних засадах, не 

розв’язує таких завдань. Більш природне об’єктивним умовам сучасного 

етапу розвитку суспільства є управління освітніми системами різних типів і 

видів на організаційних і методологічних засадах менеджменту, що досить 

давно здійснюється в країнах Європи та Америки. 

Управління освітніми системами – це вже окрема галузь наукового 

знання, що отримала назву «освітній менеджмент» та має свої об’єкт і 

предмет дослідження. Зокрема, об’єктом дослідження є «діяльність людей в 

освітніх організаціях, у процесі якої реалізується ця функція»; предметом 

освітнього менеджменту визначено «сукупність принципів, технологій та 

методів управління освітніми системами з метою підвищення ефективності 

їхньої діяльності» [63]. Здобуті магістрами знання, засвоєні принципи, 

технології та методи освітнього менеджменту стануть основою для 

розв’язання задач управління, які виникають перед закладом освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства, що є основою для переходу від 

управління функціонуванням до управління стійким розвитком закладу 

освіти (це розглядається як тактичний результат). 
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У кожному закладі освіти передбачається створення системи 

менеджменту якості освіти, здійснення переходу від управління 

функціонуванням до управління розвитком закладом освіти (це розглядається 

як стратегічний результат). Проте освітній менеджмент має широке поле 

діяльності. Тому, у зв’язку з переходом на адаптивну систему підготовки 

магістрів для підвищення якості управлінських компетентностей майбутніх 

керівників закладів освіти, пропонуємо адаптувати загальну дисципліну 

«Освітній менеджмент» для здобувачів магістерської освіти за рівнями 

освіти. Варто зазначити, що основний курс «Освітній менеджмент» 

необхідно розділити на окремі курси (освітні проєкти), наприклад, 

«Менеджмент дошкільної освіти», «Внутрішкільний менеджмент», 

«Менеджмент вищої освіти». Це обумовлено створенням специфічного 

освітнього середовища для магістрантів, які працюють або планують 

працювати в закладах освіти різних рівнів. 

Як приклад, розглянемо освітній проєкт «Внутрішкільний 

менеджмент».  

Зміст і послідовність семінарів та тренінгів проєкту «Внутрішкільний 

менеджмент» для майбутніх керівників закладів середньої освіти 

представлено на рис. 3.3 (див. рис. 3.3).  

Освітній проєкт передбачає формування рівня управлінських знань 

майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти і складається з 

таких етапів: 

І. Аналітичний – соціологічне дослідження рівня знань майбутніх 

керівників закладів освіти щодо теорії менеджменту. Визначення актуальних 

тем. Визначення порядку вивчення тем щодо теорії менеджменту. 

ІІ. Реалізація проєкту. Під час реалізації проєкту магістри розглядають 

теми, які дають можливість ознайомитися з основами сучасного 

менеджменту.  
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Рис. 3.3. Алгоритм реалізації освітнього проєкту «Внутрішкільний 

менеджмент» для майбутніх керівників закладів середньої освіти. 

 

Протягом усього періоду реалізації проєкту пропонуються до розгляду 

такі теми: 

 «Основи менеджменту»; 

 «Менеджер освіти: лідерство та партнерство»; 

 «Лідер школи ІІІ тисячоліття»; 

 «Моніторинг як засіб вивчення та оцінки ефективності 

структурно-функціональної освітньої моделі закладу освіти»; 

 «Управління та мотивація педагогічного колективу»; 

 «Система мотивації в освітніх установах»; 

 «Алгоритм розв’язання управлінських проблем»; 

 «Тайм-менеджмент»; 

ПРОЄКТ 

«Внутрішкільний 

менеджмент» 

«Основи 

менеджменту» 
тренінги 

1. «Менеджер освіти: лідерство та 

партнерство» 

2. «Лідер школи ІІІ тисячоліття» 

1. «Моніторинг як засіб вивчення 
й оцінки ефективності 
структурно-функціональної 
моделі освітнього закладу» 

1. «Управління й мотивація 

педколективу»  

2. «Система мотивації в закладі 

освіти»  

Семінар із залученням 

директорів шкіл «Основи 

теорії та практики 

управління»  

Семінар із залученням 

представників УОА району 

«Основи стратегічного 

планування» 
1. «Алгоритм розв’язання 

управлінських проблем»  

2. «Тайм-менеджмент»  

1. «Ефективні комунікації як 

засіб ефективного 

управління педагогічним 

колективом» 

2. «Ефективна нарада – 

спосіб ефективного 

управління» 

1. «Основи інноваційного 

менеджменту»  

2. «Організаційна 

культура як спосіб 

управління колективом» 

3. «Управління стресом» 

1. «Інструменти 

стратегічного 

планування» 

2. «Основи 

стратегічного 

планування» 

3. «Менеджмент 

управління за 

цілями» 

Створення системи 

«Внутрішкільного 

менеджменту» 

якості освіти 
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 «Ефективні комунікації як засіб ефективного управління 

педагогічним колективом»; 

 «Ефективна нарада – спосіб ефективного управління»; 

 «Основи інноваційного менеджменту»; 

 «Організаційна культура як засіб управління колективом»; 

 «Управління стресом»; 

 «Менеджмент управління за цілями»; 

 «Інструменти стратегічного планування»; 

 «Основи стратегічного планування»; 

 «Основи теорії та практики управління». 

При організації роботи з магістрами рекомендується використовувати 

такі форми роботи: соціально-психологічний тренінг, семінар, семінар-

тренінг. 

Методичні прийоми: рольова гра; ділова гра; кейс-метод; групова 

дискусія; індивідуальна робота; робота парами; робота в малих групах; міні 

лекції; мозковий штурм тощо. 

ІІІ. Реалізаційний – реалізація здобутих знань майбутніми керівниками 

освітніх установ у професійній діяльності на практиці. 

Отже, освітній проєкт «Внутрішкільний менеджмент» підвищить 

знання магістрантів щодо внутрішкільної управлінської теорії та матиме 

практичну спрямованість завдяки проведенню тренінгів та семінарів, що 

дозволить майбутнім керівникам виробити необхідний стиль взаємодії з 

підлеглими в середині закладу середньої освіти. 

Пропонуємо як інструмент формування управлінських 

компетентностей магістрантів розробку семінару-тренінгу на тему: 

«Ефективна нарада – спосіб ефективного управління».  

Уважаємо, що наради є важливим інструментом управління 

організацією, що дозволяє залучити до цього процесу всіх її членів.  

Рекомендацій щодо проведення нарад написано достатньо, але їх 

ефективність як і раніше залишається складною темою для багатьох 
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керівників, особливо тих, хто знаходиться на початку управлінської кар’єри. 

Наради безпосередньо пов’язані з такими важливими управлінськими 

функціями, як цілепокладання, мотивація, розподіл відповідальності, 

контроль; ефективність зборів визначається тими ж чинниками, що й 

ефективність роботи групи. З одного боку, в компетентності проведення 

конструктивних нарад сконцентровано багато управлінських знань, умінь і 

навичок. З іншого – навряд чи знайдеться ще такий вид діяльності, в 

результаті якого марнувалося б так багато часу стількох людей одночасно, як 

при проведенні нарад. Причини цього найчастіше полягають у тому, що 

наради бувають незадовільно підготовлені й організовані, невміло проведені 

й неякісно підсумовані. У більшості випадків вони тривають дуже довго, 

часто бувають по суті непотрібними. Тому представляємо матеріал, який 

може бути корисний із погляду підготовки проведення ефективних нарад 

(див. додаток Л).  

Отже, для підвищення управлінських компетентностей магістрів 

викладачеві необхідно використовувати такий інструментарій, як семінари, 

тренінги, ділові ігри з внутрішкільного управління. Ці форми роботи з 

магістрами активізують механізми стійкого розвитку, самоорганізації, 

формують необхідні компетентності в студентів. 

Важливим завданням професійної підготовки магістрів з УНЗ є 

опанування контрольно-аналітичною компетентністю. Система освіти 

постійно оновлюється, безперервно розвивається та змінюється, тому 

виникає необхідність постійного супроводу діяльності педагогічних явищ, 

що базується на інформаційно-експертних підходах.  

Складовою частиною цільового управління є експертиза управління 

освітнім процесом у закладі освіти, що спрямована на підвищення його 

ефективності, координацію діяльності педагогічних колективів до єдиної 

мети, надання адресної допомоги їх керівникам. Це дає змогу побачити 

суб’єкти експертизи в системі, проаналізувати, оцінити параметри, визначити 

ступінь їх відхилення від запланованих результатів.  
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Маємо на увазі гнучку систему управління закладом освіти, що 

базується на таких основоположних засадах, як: узгодження управління 

закладами освіти із загальною концепцією розбудови національної школи; 

чітке визначення генеральної мети розвитку закладу, тактичних задач, 

проміжних та кінцевих результатів; розробка програм контрольно-

аналітичної діяльності закладу з точним визначенням критеріїв якості та 

ефективності управління; використання самоаналізу, самодіагностики та 

відповідного інструментарію в практиці внутрішкільного управління. Як 

засвідчує досвід, у практиці здійснення контрольно-аналітичної діяльності 

керівника закладу освіти широко використовують інспектування, моніторинг, 

діагностику, аудит, експертизу тощо. 

Складною аналітико-синтетичною діяльністю, що спрямована на 

дослідження педагогічних об’єктів, явищ, процесів, проблем, результатів 

педагогічної діяльності, формування обґрунтованої оцінки та прогнозування 

розвитку системи освіти є експертиза – особливий спосіб вивчення дійсності, 

який дозволяє побачити й зрозуміти те, чого не можна просто виміряти або 

обчислити; вона здійснюється компетентними та незалежними 

спеціалістами (експертами) [435].  

Група українських науковців зазначає, що експертиза є рефлексію 

практики, реконструкцію того, що відбулося, виявлення істотного й 

розглядається як вид аналізу, метою якого є співвіднесення уявлень про 

об’єкт із виявленими в результаті експертної діяльності характеристиками 

цього об’єкту [306, с. 6]. 

За дослідженням Н. Федорової, поняття «експертиза» запозичено з 

юридичної практики, де експертиза в розгорнутому вигляді охоплює три 

аспекти: 1) дослідження відповідно до правил соціальної галузі знань; 

2) подання до суду звіту про результати дослідження; 3) виклад висновків 

про призначення знайдених досліджуваних ознак. Оскільки експертиза в 

освіті має набути більш гнучкого характеру (наприклад, у застосуванні 

конкретних методів і засобів вивчення, носити практико-орієнтований 
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характер експертного дослідження тощо) і водночас не втратити корисних 

рис, для неї залишили першу й третю риси – проведення дослідження та 

виклад результативності, а другу – видозмінили так, щоб ролі експертів і 

суддів отримали колеги [422]. 

Експертизу в освіті вважають способом вивчення інноваційних освітніх 

явищ і процесів, що має на меті виявлення в них потенціалу розвитку. Як 

зазначає у своєму дослідженні О. Касьянова [163], технологія педагогічної 

експертизи складається із 1) методики формування групи експертів; 

2) розробки експертних карт оцінки об’єкта; 3) методів організації роботи 

експертів у групі або індивідуально; 4) методів визначення узгодженості 

думок експертів; 5) методики обробки результатів експертного оцінювання.  

У процедурі експертного оцінювання можна виокремити три етапи:  

1. Підготовчий. Основне завдання цього етапу підготувати все 

необхідне для процедури експертного оцінювання. У першу чергу мають 

бути підготовлені нормативні документи: інструкції, протоколи, план-графік 

роботи експертів. 

2. Технологічний. На цьому етапі експерти обробляють та аналізують 

показники якості різних параметрів об’єкта, а також оформлюють висновок.  

3. Заключний. На цьому етапі відбувається обробка та інтерпретація 

результатів експертного оцінювання. Основне завдання заключного етапу 

полягає в тому, щоб найбільш коректно обробити протоколи експертних 

оцінок, а також розробити рекомендації щодо подальшого доопрацювання, 

корегування або розвитку. 

Як зазначає дослідниця Г. Федорова, експертизу необхідно 

використовувати тоді, коли існує розуміння, що проблему слід розв’язати 

різними способами, кожний із яких може бути правильним. З’являється 

необхідність урахувати оцінки максимальної кількості побічних результатів 

ефективним порівнянням, адже експертиза спрямована на порівняльне 

оцінювання нецільових результатів за всіма компонентами чинної системи. 



263 

Необхідність в експертизі виникає тоді, коли постає потреба в оцінюванні 

об’єкта з точки зору тих практик, які не має сам об’єкт [422, с. 15].  

Г. Федорова виділяє такі об’єкти експертизи в педагогіці: оцінювання 

якості навчання особистості (знання, уміння та навички); технологія 

освітнього процесу; оцінювання професійної діяльності вчителя (особистісні, 

професійні якості); оцінювання діяльності навчального закладу (діяльність 

кожного структурного підрозділу, стан навчальної та технічної документації 

та матеріально-технічної бази закладу, проведення випускної компанії, 

проведення та результативність нарад, зборів, засідань тощо); оцінювання 

якості діяльності керівника навчального закладу (особистісні, професійні, 

ділові якості); експертиза навчального підручника, посібників, навчальних 

матеріалів; дидактичні дослідження; оцінювання особистості, яка навчається 

(контрольні роботи, іспити, ЗНО); оцінювання особистості вихователя, 

учителя, педагога, науково-педагогічного працівника, наукового 

співробітника; побудова навчальних тезаурусів; побудова професіограм тих, 

хто навчається тощо [422, с. 16]. 

Цей список не вичерпує можливі напрями експертизи в освіті. 

М.-Л. Чепа [435] доповнює перелічені вище напрями такими: експертиза 

освітніх проєктів, що здійснюються під егідою різних організацій; експертиза 

освітніх реформ на різних рівнях освітніх систем; експертиза програм, 

спрямованих на розв’язання конкретних освітніх проблем; експертиза 

психічного та фізичного здоров’я учнів; експертиза освітніх інтернет-

ресурсів тощо. 

На нашу думку, особливого значення для майбутніх управлінців 

набуває експертиза соціально-психологічного забезпечення освітнього 

процесу закладу, що є важливою умовою досягнення оптимальних 

результатів в управлінні. У ході проведення експертизи соціально-

психологічного забезпечення управління освітнім процесом необхідно 

проаналізувати діяльність адміністрації з цього питання, установити 

наявність моделі організаційних зв’язків у колективі, визначити її дієвість та 
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оптимальність, ознайомитися з соціально-психологічною інформацією щодо 

освітньої ситуації в навчальному закладі, дослідити шляхи її надходження до 

адміністрації та додержання при її використанні правових та етичних вимог. 

Експертиза полягає в тому, що вивчення й оцінювання явищ 

здійснюється знавцем, спеціалістом, експертом. Так, аналіз наукових праць 

засвідчує, що експертом зазвичай називають висококваліфікованого 

авторитетного фахівця в певній галузі діяльності, який розв’язує завдання, 

використовуючи власний досвід та знання [306, с. 7]. Провідною функцією 

експерта є надання консультаційної допомоги учасникам освітнього процесу: 

керівникам, педагогам, батькам. Експертом може виступати фахівець, який 

має досвід експертно-консультативної діяльності. Такі фахівці залучаються у 

тому випадку, коли керівник не здатен самостійно оцінити ситуацію, виявити 

проблеми та визначити шляхи її подолання, адже експерт у галузі освіти є 

особою сторонньою щодо конкретної установи та має можливість провести 

широкий неупереджений аналіз фактів, явищ, подій [306, с. 8]. 

З метою отримання необхідної інформації, експерт відвідує наради, 

збори колективу, батьківські збори, проводить бесіди з адміністрацією, 

педагогами, батьками, вивчає протоколи й матеріали організаційних і 

освітніх заходів. Така робота дозволяє йому зробити об’єктивні висновки 

щодо соціально-психологічного управління. 

Експерт має можливість проводити бесіди з педагогами, членами 

адміністрації, а в разі необхідності – анкетування учасників навчально-

виховного процесу, що дозволяє зробити висновки відносно сприятливих 

соціально-психологічних умов у колективі. Експерт спостерігає керівника в 

різних аспектах діяльності, виявляє його вміння правильно визначати 

співвідношення між перспективними та оперативними завданнями 

управління, характер відносин із формальними та неформальними групами в 

складі педагогічного колективу. Здобута інформація про рівень соціально-

психологічної компетентності керівника не заноситься до протоколу та не 
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оцінюється. На підставі цієї інформації експерт проводить індивідуальну 

корекційну роботу з керівником. 

Окремим блоком експертизи є психологічне забезпечення освітнього 

процесу в закладі освіти. При вивченні цього питання необхідно насамперед 

зіставити прогностичне бачення адміністрацією та практичним психологом 

напрямків роботи психологічної служби в закладі, установити відповідність 

напрямів роботи психологічної служби реаліям розвитку освітньої ситуації. 

Експерт аналізує психологічну інформацію закладу освіти за 

результатами досліджень рівня здібностей учнів, їх навчально-пізнавальної 

мотивації, створення умов для особистісного розвитку школярів, формування 

позитивних міжособистісних стосунків в учнівському колективі. Вивчається 

просвітницька робота практичного психолога. 

Експерт дає оцінку діяльності практичного психолога, спрямованої на 

психологічне коригування управлінської ситуації, психологічне забезпечення 

умов для прийняття ефективних індивідуальних і колективних управлінських 

рішень та мотивації творчої праці педагогічного колективу. 

Технологія проведення дослідження з використання методу експертної 

оцінки така: 

1. Вибір служб, їх керівників та фахівців, діяльність яких 

оцінюватиметься. Вибір здійснюється з урахуванням побажання замовника та 

обов’язкових вимог до повноти й неупередженості дослідження. Фахівці 

підлягають експертній оцінці в тому разі, якщо вони безпосередньо 

спілкуються в процесі своєї роботи з керівниками закладу (наприклад, 

інспектори закладу освіти). Поєднання оцінки діяльності служби в загальну 

оцінку роботи. 

2. Вибір експертів за субординацією: «зверху», «знизу» та «по 

горизонталі». Коло тих людей, які можуть бути експертами, визначається 

кількістю працівників, безпосередньо пов’язаних із діяльністю оцінюваних 

служб.  
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3. Вибір критеріїв, за якими оцінюватиметься діяльність служб і 

фахівців. Аби досягти більшої інформативності, треба шляхом опитування 

респондентів, що оцінюють, виявити весь спектр критеріїв оцінки й на 

попередньому дослідженні вибрати найбільш важливі з них. 

4. Вибір шкали дослідження. Шкала має бути не парною, тобто мати 

середнє значення й здатність розділятися для оцінки пропонованих критеріїв. 

Кожна оцінка діяльності, що ґрунтується на суб’єктивно визначеній шкалі, 

передбачає виділення рівнів.  

Кожний опитаний має певне уявлення про деякий середній рівень 

діяльності, що існує на той час в організації. Тому решта оцінок 

виставляється відносно цього рівня, заданого середнім значенням непарної 

шкали. Залежно від критеріїв оцінки звичайно використовують 3, 7, 9-ти 

бальні шкали, уникають 5-ти бальної, оскільки учасники освітнього процесу 

фактично уявляють її як 4-бальну (оцінку «1» практично ніхто не ставить).  

Наприклад, 7-бальна шкала рівня оцінювання за критерієм має такий 

вигляд:  

1 – дуже високий;  

2 – високий;  

3 – вище середнього;  

4 – середній;  

5 – нижче середнього;  

6 – низький;  

7 – дуже низький. 

5. Вибір процедури дослідження. Процедура опитування повинна 

максимально забезпечити анонімність і незалежність оцінок експертів. 

Оптимальним є варіант опитування такий: присутня невелика група експертів 

(5-6 осіб), якщо можливо, опитуваних розташовують так, щоб вони не могли 

радитись один з одним, це дає змогу зберегти анонімність. Утім досвід 

свідчить, що необхідною умовою опитування є довіра до тих, хто проводить 

дослідження.  
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Протокол експертизи представлено в додатку П (див. Додаток П).  

Для визначення професійної компетентності керівника закладу освіти 

пропонуємо розглянути зразок діагностичної карти «Визначення професійної 

компетентності керівника» (див. табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Діагностична карта 

визначення професійної компетентності керівника 

Показники рівня професійної 

компетентності 

Бал  

(від 1 до 4) 

Коефіцієнт Оцінка  

(бал) 

Професійні компетентності: 

1) управлінські 

2) психологічні 

3) педагогічні 

4) соціально-правові 

5) фінансово-економічні 

  

1 

1 

1 

1 

1 

 

Усього:   

Управлінські вміння 

1) аналітико-діагностичні 

2) мотиваційно-цільові 

3) планово-прогностичні 

4) контрольно-діагностичні 

5) регулятивно-коригувальні 

6) організаційно-виконавчі 

  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Усього:   

Разом:   

 

Максимальна оцінка з кожного показника становить: 

- професійні компетентності: (4х1)х5=20 балів; 

- управлінські вміння: (4х2)х6=48 балів. 

Максимальна оцінка з усіх показників: 68 (20+48). Розподіл набраних 

балів за шкалою оцінювання: І рівень – 34-44; ІІ рівень – 45-55; ІІІ рівень – 

56-62; ІV рівень – 63-68. 

Спочатку оцінюється в балах (від 1 до 4) кожний показник, потім 

отримана кількість балів множиться на коефіцієнт відповідної групи 

показників і результати сумуються. Далі за наведеною шкалою визначається 

рівень професійної компетентності керівників навчального 

закладу (див. рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Шкала визначення рівня професійної компетентності 

керівника. 

 

Критичний рівень – малоефективна діяльність, характеризується 

недостатнім рівнем професійних знань та умінь. 

Посередній – наявність поряд із позитивними негативних результатів 

управлінської діяльності, зумовлених невисоким рівнем професійних знань 

та умінь керівника. 

Високий – наявність необхідних для керівної роботи знань, стійких 

управлінських умінь та навичок, позитивних результатів діяльності. 

Найвищий – еталонний, цілком відповідає сучасним вимогам до 

керівника навчального закладу. 

Отже, широке коло взаємозв’язків керівника закладу освіти із 

педагогічним колективом та іншими представниками освітніх організацій, 

навчальних закладів різного рівня акредитації потребує від нього високої 

професійної компетентності. Вимоги до рівня професійної компетентності 

керівника виходять із системи знань та вмінь, необхідних для ефективного 

управління освітнім процесом у закладі освіти. Саме тому знання 

контрольно-аналітичної теорії дають змогу керівникові ефективно керувати 

учасниками освітнього процесу, здійснювати індивідуальний підхід, 

виробляти стиль взаємовідносин з підлеглими. Володіння контрольно-

аналітичними методами управління допомагають контролювати виконання 

вимог до організації освітнього процесу, дозволяють правильно організувати 

співпрацю керівника з усіма учасниками освітнього процесу. Розуміння 

організаційних процесів посилює здатність керівника передбачити 

результати свого впливу на колектив, запобігати конфліктним ситуаціям. 
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За визначенням рівня професійної компетентності керівника за цією 

картою використовується кваліметричний підхід, який дає можливість у 

кількісній оцінці відобразити якісні показники. Оцінювання професійних 

знань керівника, його управлінських компетентностей проводиться за 

коефіцієнтами: професійні компетентності; управлінські вміння. 

Отже, широке коло взаємозв’язків керівника закладу освіти із 

педагогічним колективом та іншими представниками освітніх організацій, 

навчальних закладів різного рівня акредитації потребує від нього високої 

професійної компетентності. Вимоги до рівня професійної компетентності 

керівника виходять із системи знань та вмінь, необхідних для ефективного 

управління освітнім процесом у закладі освіти.  

Саме тому знання контрольно-аналітичної теорії дають змогу 

керівникові ефективно керувати учасниками освітнього процесу, 

здійснювати індивідуальний підхід, виробляти стиль взаємовідносин з 

підлеглими. Володіння контрольно-аналітичними методами управління 

допомагають контролювати виконання вимог до організації освітнього 

процесу, дозволяють правильно організувати співпрацю керівника з усіма 

учасниками освітнього процесу. Розуміння організаційних процесів посилює 

здатність керівника передбачити результати свого впливу на колектив, 

запобігати конфліктним ситуаціям. 

 

3.3.3. Електронне освітнє середовище для підвищення 

управлінських компетентностей магістрантів 

 

Управління закладом освіти вимагає від майбутнього керівника 

високих професійних якостей, ґрунтовної підготовки з теорії управління 

соціально-педагогічними системами, педагогіки, філософії та економіки; 

уміння розглядати заклад освіти як відкриту соціально-педагогічну систему, 

що взаємодіє з соціумом і задовольняє освітні запити держави, суспільства, 

батьків, учнів, забезпечує розвиток освітньої установи в конкурентному 
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середовищі. Оновлений погляд на теорію управління закладом освіти та, 

разом з ним, поява нових управлінських функцій зумовлює нові вимоги до 

підготовки керівних кадрів. Однією з умов посилення 

конкурентоспроможності фахівців освіти є розвиток їхніх цифрових 

компетентностей. Вимушений карантин в українських закладах освіти 

прискорив дії керівників та працівників закладів освіти щодо опанування 

сучасними електронними технологіями та дистанційною освітою.  

Упровадження інформаційних інновацій змінюють традиційну систему 

освіти. Електронна (дистанційна) освіта стає ключовим інструментом в 

адаптаційному навчанні в будь-якому закладі освіти, а особливо – в 

адаптивній системі підготовки магістрів-управлінців. Дистанційна система 

освіти індивідуалізує процес підготовки магістрів, дозволяє розширити 

можливості передачі та засвоєння знань.  

Вивчення наукових праць щодо активізації дистанційної освіти в 

процесі підготовки магістрів показало, що ця проблема висвітлювалася в 

дослідженні О. Коркішко та І. Балєнкової [188], які аналізували введення 

елементів дистанційного навчання (змішаного навчання) у процес підготовки 

магістрів педагогіки вищої школи. На думку авторів, використання 

дистанційного навчання в освітньому процесі закладу вищої освіти сприяє 

підвищенню мотивації студентів до навчання, інтенсифікації освітнього 

процесу, розвитку особистості майбутнього викладача, формуванню навичок 

самостійної роботи, підвищенню ефективності навчання за рахунок його 

індивідуалізації, а отже, впливає на професійну підготовку магістрів.  

Група дослідників І. Бацуровська, Н. Доценко, О. М. Самойленко та 

О. О. Самойленко [373] працювали над «моделлю підготовки магістрів до 

освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних 

курсів». Авторами перелічено такі курси, де за основу покладено авторську 

модель. Дослідники підкреслюють, що важливим є підбір таких курсів, які 

органічно інтегруються в освітній процес. У цьому контексті зазначено, що 

«інтеграція передбачає визначення відповідного ступеня, що забезпечує їх 
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імплементацію в освітньо-наукову підготовку магістрів». Згідно з моделлю 

авторів, магістрантам пропонувалося «вивчити методики підбору масових 

відкритих дистанційних курсів за фахом, основи опанування відеолекцій, 

онлайн тестів, вікторин, масовий обмін повідомленнями у форумі тощо. Для 

поєднання окремих модулів масового відкритого дистанційного курсу й 

аудиторної навчальної програми використовувалися методики змішаного 

завчання» [373, с. 202]. Отже, такі курси дозволили авторам дати можливість 

магістрантам самостійно контролювати власний рівень освіченості й 

відстежувати свої досягнення з дисципліни. 

Дослідженням упровадження дистанційної освіти для магістрів 

інтелектуальної власності цікавилися вчені І. Василенко та Н. Неткал [277], 

які стверджують, що дистанційна освіта – це спосіб освіти магістрів, які не 

можуть бути присутніми фізично на території закладу освіти, а програма 

дистанційної освіти нічим не поступається традиційним аудиторним 

програмам. Автори підкреслюють, що дистанційна освіта забезпечує 

організаційну гнучкість навчання магістрантів (наприклад, гнучкий графік 

занять, доступ до занять у зручний для магістранта час тощо), прозорість – 

полегшує доступ до освітніх програм, охоплює більшу кількість 

здобувачів освіти.  

Безпосередньо інформатизації освітнього середовища магістрів з УНЗ 

присвячено дослідження Ю. Атаманчука, в якому підкреслено, що 

дистанційне навчання – це академічна мобільність закладу вищої освіти і що 

використання технології віддаленого доступу є абсолютно необхідним у 

підготовці магістрів з УНЗ. Автором запропоновано «використовувати 

особистісно зорієнтовані, інформаційно-комунікаційні, проєктні, технології 

управління освітнім процесом, технології обробки інформації для 

забезпечення ефективної підготовки магістрів з УНЗ до інформатизації 

управлінської діяльності» [12, с. 3]. 

Важливим для нашого дослідження є зарубіжний досвід використання 

дистанційної освіти в підготовці магістрів, оскільки більшість закладів вищої 
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освіти Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти 

набагато раніше, ніж Україна. Так, наприклад, Д. Будаш і М. Шоу [465] 

досліджували феномен наполегливості в магістерській онлайн-програмі. 

Авторами зазначено, що наполегливість у дистанційній освіті може бути 

досягнута за допомогою структурованої та гнучкої освітньої політики, 

відкритим спілкуванням в онлайн-класі та залученням освітньої спільноти. 

Цього можна досягти за допомогою тем, пов’язаних із практикою роботи 

викладачів в Інтернеті, технологіями та методами проєктування онлайн-

курсів та стратегіями підтримки студентів на рівні магістерської 

онлайн-програми. 

На необхідності створення змішаного синхронного освітнього 

середовища (BSLE) для студенів магістратури, в якому освіта онлайн має 

певні особливості аудиторного спілкування обличчям до обличчя (F2F) 

зосередилися дослідники Національного інституту освіти, Наньянського 

технологічного університету в Сінгапурі Ц. Ван, Ч. Хуан, Ч. Л. Квек [523]. 

Авторами визначено, що BSLE було створено для більшості студентів, що 

відвідують очні курси, і, в той же час, дозволяло решті студентів 

приєднуватися до таких сесій, використовуючи відеоконференції з різних 

локацій. Магістрантами було позитивно оцінено гнучкість та зручність 

відвідування занять за допомогою двосторонньої відеоконференції на 

віддалених сайтах. Завдяки такому підходу відбувалася: 

- одночасна комунікація між викладачем і студентами на онлайн 

занятті та студентами, що знаходяться на занятті в аудиторії 

(відеоконференції дають можливість онлайн-слухачам бути присутніми на 

занятті в режимі реального часу); 

- залучення студентів в інтернет-середовище; 

- перероблення певних освітніх заходів; 

- збалансована увага до студентів з боку викладача.  

Аналіз останніх публікацій із теми дослідження дає підставу 

стверджувати, що дистанційна освіта є ключовим інструментом у підготовці 
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магістрів. Воно розширює можливості викладачів у формуванні курсів, 

підвищує ефективність навчання за рахунок індивідуалізації, полегшує 

доступ до освітніх програм, мотивує самостійну діяльність студентів, дає 

магістрантам можливість самостійно контролювати стан власної освіченості, 

моніторити власні досягнення тощо.  

Сучасний керівник закладу освіти сьогодні має бути готовий до 

організації онлайн-навчання. Тому, з метою підготовки управлінців з 

актуальними професійними компетентностями, спроможних розв’язувати 

проблеми модернізації освіти на підставі сучасної науки та передових 

технологій, виникає необхідність розроблення універсального дистанційного 

курсу підготовки управлінців закладами освіти, який можна адаптувати для 

дистанційного та/або змішаного навчання або для підвищення кваліфікації 

менеджерів закладу освіти та/або для підготовки школи резерву 

управлінських кадрів у закладах освіти.  

Розкриємо та обґрунтуємо елементи дистанційного курсу «Школа 

управлінця» в умовах підготовки магістрів управління закладом освіти, який 

уперше було презентовано в авторській статті «Підвищення рівня 

управлінських компетентностей магістрів з управління навчальним закладом 

з використанням електронного освітнього середовища» [135]. 

Дистанційний курс будується на суб’єкт-суб’єктній основі, перетворює 

магістранта на повноправного учасника власного розвитку, носія 

інноваційних ідей, який володіє сучасними технологіями управління, 

використовує активні методи та прийоми навчання.  

Головне завдання в процесі навчання на дистанційному курсі – надати 

можливість магістранту самостійно, за власним темпом та індивідуальним 

планом, опанувати управлінські компетентності, що необхідні для його 

самореалізації як керівника.  

Науково-методичний супровід дистанційного курсу: відеолекції; 

електронні підручники, майстер-класи з використанням мультимедіа; 
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відеоконференції; блоги; індивідуальні онлайн та офлайн консультації; обмін 

інформацією та досвідом на форумі, аналіз ситуацій у чаті, кейси тощо. 

Програма дистанційного курсу будується за логічною схемою 

(див. рис. 3.5). 

Функції дистанційного курсу «Школа управлінця»: 

1. Освітня (програма створена на підставі стандартів освіти в системі 

додаткової освіти та охоплює зміни в процесі діяльності особистості та 

професійних установок). 

2. Інформаційна (слухачі вивчають сучасні наукові досягнення в 

методології, педагогіці, менеджменті, інформатиці тощо). 

3. Дослідницька (робота над проєктами). 

4. Консультативна (отримання консультацій від викладачів та 

менеджерів закладів освіти різних рівнів). 

5. Упроваджувальна (упровадження в професійну діяльність слухачів 

інновацій (наприклад, можливості впровадження дистанційного навчання у 

закладах освіти), створення програми розвитку освітньої установи). 

6. Експертна (проведення експертизи власної професійної 

компетентності, документів і матеріалів різного рівня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Структурна схема дистанційного курсу «Школа управлінця». 

 

Етапи організації дистанційного курсу «Школа управлінця»: 

Управлінська діяльність 

Мета Суб’єкти 

Технологія 

Зміст 
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І. Аналітичний: вивчення інформації про слухачів дистанційного курсу; 

збір інформації щодо рівня професійної компетентностей кожного члена 

курсу та їх індивідуальних особливостей; формування груп дистанційного 

курсу (змішані або різнорівневі). 

ІІ. Організаційний: розроблення індивідуального плану роботи з 

учасниками курсу; затвердження графіків індивідуальних та групових 

онлайн-консультацій упродовж навчання на курсі; визначення орієнтовного 

списку літератури для самостійного опрацювання. 

ІІІ. Оціночний: проведення індивідуальної оцінки інтелектуальних і 

особистісних відмінностей учасників дистанційного курсу за такими 

методиками: 

1) особистісний опитувальник Кеттелла (призначений для виміру 

16 факторів особистості, таких, як товариськість, емоційна усталеність, 

домінантність, гнучкість, самостійність, самоконтроль, поводження тощо). 

На підставі отриманих результатів будується «профіль особистості», при 

інтерпретації якого керуються ступенем виразності кожного чинника, 

особливостями їхньої взаємодії, а також нормативними даними [438]. 

2) опитувальник РСК (рівень суб’єктивного контролю) – особистісний 

опитувальник передбачає визначення інтернальності/екстернальності 

особистості [181, c. 128]. Розроблений на основі шкали локуса контролю 

Дж. Роттера. Складається з 44 тверджень. Рівнем суб’єктивного контролю є 

узагальнена характеристика особистості, що робить регулювальний вплив на 

формування міжособистісних стосунків, на засоби дозволу кризових 

сімейних і виробничих ситуацій. Відповідно до концепції локуса контролю 

(лат. locus- місце, місце розташування), ті особи, які беруть відповідальність 

за події свого життя на себе, пояснюючи їх своїм походженням, 

спроможностями, рисами особистості, володіють внутрішнім (інтернальним) 

контролем. І навпаки, людям, що схильні приписувати відповідальність за всі 

події зовнішнім чинникам (іншим людям, випадку, долі тощо), властивий 
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зовнішній (екстернальний) контроль. Будь-якій людині властиво займати 

визначене місце в континуумі інтернальність-екстернальність. 

3) методика Люшера – проєктивна методика дослідження особистості, 

заснована на суб’єктивній перевазі колірних стимулів, що дозволяє виміряти 

психофізіологічний стан людини, його стресостійкість, активність і 

комунікативні здібності [185]. Методика не провокує (на відміну від 

більшості інших вербальних і невербальних тестів) реакцій захисного 

характеру. Вона виявляє не тільки усвідомлене, суб’єктивне ставлення 

особистості до колірних еталонів, але також несвідомі реакції на них, що 

дозволяє вважати метод глибинним. 

4) тест Равена – призначений для виміру загальних властивостей 

інтелекту, таких, як логічність, рівень узагальнення тощо [181, c. 207]. Він 

розроблений відповідно до традицій англійської школи вивчення інтелекту, 

за яким найкращим засобом виміру інтелекту є виявлення відношень між 

абстрактними фігурами. Це не потребує якихось спеціальних знань і 

залежить від таких чинників, як фаховий досвід, вікові особливості, 

утворення, культурна належність. Чинники впливають на розвиток загальних 

інтелектуальних можливостей. 

Результати тестів обробляються психологами, на їх основі готуються 

рекомендації для викладачів щодо складання індивідуального адаптивного 

сценарію магістранта. 

IV. Освітній: складання освітньої програми із 5-ти змістових блоків, 

розрахованої на 1 рік: 1 блок – психологічний; 2 блок – економічний; 3 блок 

– юридичний; 4 блок – методичний; 5 блок – комп’ютерний (цифрова 

гігієна).  

Кожен блок має свою внутрішню програму, яку розробляє викладач-

тьютор, застосовуючи цифровізацію. Цифровізацію будемо розуміти як 

«насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, 

системами та як налагодження електронно-комунікаційного обміну між 

ними. Це вможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, 
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тобто створює кіберфізичний простір» [353], зокрема інтерактивне 

інформаційне середовище, яке функціонує за допомогою комп’ютерних 

систем. Так, наприклад, це можуть бути наповнені текстовими та 

відеоконтентами сайти викладачів, блоги, чати, форуми тощо. 

V. Проєктний: розроблення соціально-освітніх проєктів магістрантами 

за будь-якою дисципліною з поданих вище блоків, організація та проведення 

підсумкової web-конференції (представлення та захист проєктів). 

Проєкт передбачає створення проблемної ситуації та розроблення 

практичних дій магістранта щодо визначеної проблеми. Розробка проєкту 

має свої етапи виконання. Їх послідовність відповідає етапам продуктивної 

пізнавальної діяльності: проблемна ситуація – проблема, що знаходиться в 

ній та усвідомлена магістрантом, пошук способів розв’язання проблеми, 

кінцеве розв’язання (див. табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Реалізація етапів проєкту 

№ Назва етапу  Дії розробника проєкту 

1 Підготовчий 1. Визначення теми, мети, завдань проєкту, актуальності та 

необхідності обраної проблематики, обґрунтування проєкту. 

2. Визначення умов реалізації проєкту, терміну його 

виконання та учасників проєкту. 

3. Розробка анотації щодо реалізації проєкту. 

2 Пошуковий  1. Збір, аналіз, систематизація інформації та узагальнення 

матеріалів щодо обраної теми. 

2. Виявлення, усвідомлення та визначення кола проблем із 

заданої теми. 

3. Вибір та формулювання конкретної проблемної ситуації, 

за якою планується розробка проєкту. 

3 Діагностичний Підбір вимірювального інструментарію, комплексу 

процедур щодо обраної проблемної ситуації (методи, 

засоби, форми): бесіди, групове й індивідуальне тестування, 

аналіз результатів психолого-педагогічного супроводження, 

анкетування тощо. 

4 Організаційний Розроблення дій педагога, що допоможуть розв’язати 

передбачувану ситуацію та доведуть свою ефективність. 

5 Підсумковий 1. Формулювання висновків. 

2. Розроблення рекомендацій щодо подальшого 

використання проєкту. 
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Отже, система індивідуальної підготовки в дистанційному курсі 

містить: розроблення індивідуального плану самоосвіти; самостійний вибір 

складності та кількості виконуваних практичних завдань відповідно до 

індивідуальних можливостей магістранта; підготовку та участь у науково-

практичній web-конференції з проблем управління в освіті; систему 

індивідуальних консультацій; підготовку та захист власноруч розроблених 

соціально-освітніх проєктів. 

Алгоритм роботи на дистанційному курсі (див. рис. 3.6).  

Магістрант знайомиться з програмою курсу, авторами, тьюторами та 

експертами електронного контенту, навчально-методичним комплексом. 

Тьюторами можуть виступати викладачі дисциплін, що входять у визначені 

навчальні блоки курсу. Важливим елементом у дистанційному курсі є 

експерти – це додатково залучені фахівці з різних сфер освітньої діяльності, 

які за запитом магістрантів можуть приєднатися до групової web-конференції 

та в спільному обговоренні практичних питань надати аргументовані 

професійні відповіді, провести консультації.  

 

 

Рис. 3.6. Алгоритм роботи на дистанційному курсі «Школа 

управлінця». 

 

Ключовим у наповненні дистанційного курсу залишається текстовий 

контент, так званий навчально-методичний комплекс, що має включати: 

1. 
Інформаційний 

контент 

• Самостійне опанування магістрантом 
теоретичної інформації з теми 

2.  

Практичний 
контент  

•Самостійне виконання практичних 
завдань на вибір за своїм профілем 
професійної діяльності 

3.  

Web-заняття 

•Взаємоперевірка магістрантами 
практичних завдань у групі 
онлайн, обговорення з 
викладачем-тьютором 

4. 

Консультація 
експерта 

•Обговорення 
розв’язаних практичних 
завдань з експертами 
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відеолекції, презентації лекцій, електронні підручники, додаткову літературу, 

електронні методичні рекомендації до вивчення курсу, загальні рекомендації 

з організації роботи магістрантів у дистанційному курсі, перелік 

консультаційних форумів тощо.  

Після вивчення теоретичного контенту магістрант переходить на 

другий крок алгоритму роботи – самостійне виконання практичних завдань. 

Набір практичних завдань, диференційований за складністю та профілем 

професійної діяльності магістрантів, тому магістрант потрапляє в ситуацію 

вільного вибору та самоконтролю власної діяльності. Для виконання завдань 

виділяється декілька днів, упродовж яких магістрант може отримати 

консультацію від викладача курсу або обмінятися досвідом із іншими 

магістрантами на форумі. Після самостійної обробки та підготовки 

аргументації рішень магістрант переходить на третій крок алгоритму – 

опрацювання та обговорення виконаних практичних завдань на спільному 

web-занятті. Час заняття не обмежений. Магістранти можуть винести на 

спільне обговорення будь-які професійні питання, працювати в режимі 

взаємоперевірки виконаних завдань. Викладач на цьому занятті присутній, 

але виконує роль фасилітатора. Головна ідея такого заняття – надати 

можливість магістрантам створити самоорганізований освітній простір.  

Останнім кроком алгоритму буде організація онлайн-зустрічі з 

експертами (наприклад, це можуть бути директор школи, представник 

районного відділу освіти, юрист-консультант, освітній коуч, бухгалтер, 

громадський експерт з освітніх питань тощо), яким магістранти мають 

представити та аргументувати варіанти власних рішень поставлених перед 

ними проблем у практичних завданнях. Важливим є те, що магістранти самі 

обирають (запрошують на онлайн-зустріч) тих експертів, які їм потрібні або 

цікаві в спілкуванні. Завдяки організації такої онлайн-зустрічі майбутні 

керівники отримують необхідний багатосторонній практичний досвід. 

Наведемо приклад психологічного блоку, який передбачає підвищення 

психологічної компетентності учасників курсу. 
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Метою психологічної підготовки є навчання грамотно виявляти й 

адекватно оцінювати психологічні явища, що мають місце в керованому 

колективі, правильно їх аналізувати, узагальнювати, а також ураховувати їх у 

реальному керівництві людьми й, що найскладніше, управляти 

психологічними явищами. 

Завдання психологічної підготовки: формування внутрішньої 

готовності до пошуку й вирішення психологічних питань у колективі. 

Психологічна готовність має регулювальний вплив на поведінку та діяльність 

майбутнього керівника. 

При організації роботи дистанційного курсу «Школа управлінця» 

використовуються різні методи онлайн-навчання, серед яких чільне місце 

належить відеочатам, відеоконференціям та web-заняттям.  

Як приклад організації роботи магістрантів за наведеним вище 

алгоритмом пропонуємо розглянути соціально-психологічний п’ятиденний 

web-тренінг «Аналіз і розв’язання конфліктних ситуацій», що спрямований 

на розвиток особистісного й професійного потенціалу; навчання прийомам 

ефективного спілкування в конфліктній ситуації; розширення репертуару 

поведінки в значущих ситуаціях; усвідомлення психологічних 

закономірностей, що визначають причини руйнування й шляхи відновлення 

спілкування та взаєморозуміння в конфлікті.  

Web-тренінг проводиться в групах чисельністю 10-12 осіб. 

Мета web-тренінгу – засвоєння магістрантами-управлінцями навичок 

посередництва. 

Завдання: 1) розуміння переваг і недоліків конфлікту як засобу 

розв’язання проблем, як методу управління; 2) набуття навичок управління 

конфліктом; 3) знайомство з основними принципами роботи посередника; 

4) оволодіння технікою роботи посередника. 

Магістранти отримують завдання – заздалегідь самостійно опанувати 

такі теми: Тема для самостійного вивчення 1. Позиції психолога в 

конфліктній ситуації: психотерапевт (може приймати рішення); консультант 
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(захищає інтереси клієнта); посередник (створює ситуацію регулювання 

відносин). Позиція посередника (нейтральної людини) як організатора 

процесу. Тема для самостійного вивчення 2. Основні принципи роботи 

посередника: добровільність (для учасників конфлікту); нейтральність 

посередника; конфіденційність; знаходження «поза змістом»; збалансоване 

ставлення до обох сторін; організація одних і тих же запитань по черзі; 

витрачення однакового часу на бесіду з людьми, що конфліктують. Тема для 

самостійного вивчення 3. Техніка роботи посередника: установлення угоди 

про принципи; констатування згоди; рух від малого до великого; реакція на 

будь-яку пропозицію, кроки, ініціативи сторін тощо. 

Після самостійного вивчення теоретичного матеріалу магістранти 

переходять до виконання практичних завдань (кейсів), сутність яких полягає 

в моделюванні реальних конфліктних ситуацій у професійній діяльності. При 

цьому практичні завдання диференціюються за складністю. Можна розділити 

завдання за напрямом діяльності (розв’язання проблемної ситуації в закладі 

середньої освіти або в закладі професійно-технічної освіти тощо). 

Наступним кроком після спільного обговорення кейсів та 

взаємоперевірки є організація онлайн-зустрічі з експертами. До обговорення 

залучаються психолог, конфліктолог, менеджер закладу освіти тощо. У ході 

зустрічі відбувається спільне знаходження найбільш доречного розв’язання 

кейсу з професійними коментарями, аргументами та доказами. Отже, онлайн-

заняття дають можливість магістрантам дістати оперативний зворотний 

зв’язок від консультантів, експертів, тьюторів для розбору поведінки й 

способів міжособистісної взаємодії, програваючи в реальному часі рольові 

ігри; виділити типові помилки в різноманітних ситуаціях; зіставити сильні та 

слабкі сторони кожного. 

Соціально-психологічний web-тренінг «Ведення партнерської бесіди в 

конфліктній напруженій ситуації (партнерське спілкування)». Цей тренінг 

спрямовано на отримання комплексу знань та формування відповідних 
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компетентностей, необхідних для виконання професійних функцій, реалізація 

яких базується на конфліктологічній компетентності. 

Мета web-тренінгу – навчитися вести партнерську бесіду в 

конфліктній ситуації. 

Завдання: 1) оволодіння психологічними знаннями; 2) опанування 

компетентностями, необхідними в спілкуванні; 3) корекція формування й 

розвитку настанов, необхідних у спілкуванні; 4) розвиток здатності 

адекватного сприймання себе, інших і стосунків між людьми. 

Методичні прийоми: групова дискусія на форумі; рольова гра; 

психодрама; психогімнастика. У ході спеціальних рольових ігор, групових 

дискусій при розв’язанні реальних проблемних ситуацій і конфліктів 

учасники web-тренінгу відпрацьовують техніку індивідуального підходу до 

людей: уміння контактувати з партнером; уміння слухати співрозмовника, 

оцінювати його позицію; корекція психологічного стану партнерів під час 

перемовин; підготовка ефективної аргументації, уміння переконати 

співрозмовника; вихід із конфліктних ситуацій; пошук спільного розв’язання 

проблем. 

Тема для самостійного опрацювання 1. Знайомство та перше враження. 

Установлення контакту. Тема для самостійного опрацювання 2. Ведення 

бесіди: уміння слухати й викладати свої думки (рефлексивне, нерефлексивне 

слухання). Уміння вести розмову. Невербальне спілкування. 

Міжособистісний простір. Емпатичне слухання. Тема для самостійного 

опрацювання 3. Публічний виступ. Вихід із контакту. 

Після опрацювання теоретичного матеріалу магістранти отримують 

сценарії рольових ігор, у яких вони мають відпрацювати взаємодію учасників 

гри в ситуаціях конфлікту. Підготовка до рольової гри здійснюється 

заздалегідь самостійно магістрантом. Програвання ролей відбувається на 

онлайн-занятті, де присутні експерти, які можуть прокоментувати дії гравців, 

та надати додаткову професійну консультацію. 
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З прикладом розроблення соціально-освітнього проєкту можна 

ознайомитися в додатку Ж (див. Додаток Ж).  

Онлайн-заняття дають можливість магістрантам дістати оперативний 

зворотний зв’язок від консультантів, експертів, тьюторів для розбору 

поведінки й способів міжособистісної взаємодії, програваючи в реальному 

часі рольові ігри, а також виділити типові помилки в різних ситуаціях, 

зіставити сильні та слабкі сторони кожного. 

Представлений дистанційний курс має значні переваги. Так, перш за 

все, забезпечується адаптивність процесу навчання: з’являється можливість 

викладання матеріалу курсу з урахуванням підготовки та здібностей 

магістрантів, одержання більш детальної або додаткової інформації з 

незрозумілих тем, збільшується ефективність самостійного навчання. У 

магістрантів з’являється свобода вибору навчання в зручний для них час, у 

певному місці, зникають обмеження в часі та темпі засвоєння матеріалу. 

Відбувається активне спілкування викладача та магістранта за допомогою 

сучасних технологій і медіаконтентів, що значно посилює мотивацію до 

навчання. Важливим є той факт, що, набувши якісного досвіду дистанційного 

навчання, майбутній керівник зможе впровадити його в закладі освіти, в 

якому працюватиме.  

 

3.3.4. Сучасні адаптивні технології для індивідуальної роботи 

магістрантів з управління навчальним закладом 

 

В умовах розвитку сучасної вищої освіти реалізується попит на 

технологічність процесу професійної підготовки магістрів, що визначає 

пошук нових інструментів та технологій навчання. У цьому контексті 

значний інтерес становлять саме адаптивні технології, які розширюють 

можливості викладача: автоматично забезпечують індивідуальний супровід 

магістрантів відповідно до природних здібностей та індивідуальних 

схильностей магістрантів; активізують взаємодію з магістрантом у реальному 
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часі; спрямовують студентів на самоорганізацію та адаптацію до зміни 

освітнього середовища.  

Проведений аналіз наукових джерел дозволив засвідчити підвищений 

інтерес до проблем якості підготовки фахівців закладу вищої освіти на 

засадах адаптивних технологій. Так, у праці В. Бондара розкрито адаптивну 

педагогіку вищої школи [42]; Т. Дмитренко, С. Копилова вивчали підготовку 

магістрів соціальної роботи [95]; проблеми індивідуалізації навчання 

студентів розкрито у праці О. Галус [70]; адаптивне навчання студентів 

досліджено В. Бондаром, Т. Опалюк [2] та ін. Проте, на сучасному етапі 

розвитку вищої освіти, можна спостерігати недостатню розробленість 

питання адаптивних технологій індивідуальної роботи з магістрами. У 

зв’язку з цим, у цьому дослідженні ставимо за мету здійснити підбір 

інструментарію індивідуальної роботи з магістрами, що дасть можливість 

підлаштуватися до потреб кожного магістранта з метою досягнення 

оптимального рівня інтелектуального, особистісного та професійного 

розвитку, а також наповнити адаптивністю представлену раніше авторську 

технологію «адаптивний індивідуальний сценарій освітньої діяльності 

магістранта».  

Уважаємо за доцільне звернути увагу на сучасну технологію 

«коучинг», яка «створена для розвитку потенціалу людей і команд задля 

досягнення заздалегідь узгоджених цілей та докорінної зміни моделей 

поведінки, що приводить до розкриття внутрішнього потенціалу особистості, 

заохочує до самостійних дій та стимулює процес досягнення важливих 

цілей» [363]. Означена технологія може стати ефективним інструментом для 

формування адаптивного «сценарію», оскільки коучинг дозволяє розкрити 

прихований потенціал людини, його професійні та особистісні якості, 

завдяки чому розвиваються нові здібності й навички, підвищується 

ефективність роботи.  

Як зазначають О. Нежинська, В. Тименко [274], коучинг ґрунтується на 

повазі до особистого та професійного досвіду людини, дає можливість 
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опанувати навички самоконтролю, уміння управляти своїми ресурсами. 

Доцільно зауважити, що використання коучингу в підготовці освітніх 

менеджерів допоможе розкрити особистісний потенціал керівника, 

підвищити його особисту ефективність, розвити навички комунікації для 

побудови конструктивних відносин з колегами.  

Наукові розвідки дозволили з’ясувати, що поняття «коучинг» 

запозичено із бізнесу, а також визначити поширені види коучингу: бізнес-

коучинг, лайф-коучинг, коучинг освіти тощо. Окреме місце посідає «коучинг 

для керівників» (Executive Сoaching), що спрямований на найвищий рівень 

керівництва. Зазначений вид коучингу використовують на початку 

управлінської кар’єри, коли топ-менеджер бажає розвити нові уміння й 

потребує підтримки у важкі моменти кар’єри. Також цікавим для нашого 

дослідження є «коучинг лідерства» (Leadership Coaching), у якому 

сфокусовано запит на взаємодію з менеджером, відповідальним за 

управління колективами та на розвиток у нього таких компетентностей, як 

супровід і мотивування співробітників, сприяння лояльності членів команди, 

вільний обмін думками в колективі. 

У контексті педагогічної розвідки технологія «коучинг» досліджена 

науковцями Т. Боровою [44], Н. Горук [78], О. Нежинською та 

В. Тименко [274], С. Романовою [363], О. Хмельницькою [426] та ін. Так, 

Т. Борова зазначає, що «коучинг спрямовує свою роботу на «ключових 

людей», допомагає їм розвити свій творчий потенціал, швидше адаптуватися, 

а головне – він є рухом до професійної самоактуалізації та 

самоорганізації» [44].  

Нам імпонує позиція Н. Горук щодо відкритих можливостей 

використовувати технології коучингу в процесі викладання дисциплін, 

проведення практичних занять, виконання науково-дослідних завдань, курсових 

і дипломних робіт. Упровадження коучингу в освітній процес стимулюватиме 

студентів на цілеспрямованість, упевненість у собі, самостійність, усвідомлення 

відповідальності за власні дії та прийняті рішення [78, с. 101].  
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О. Хмельницька також наголошує на позиції, що використання 

технології «коучинг» тренує здатність ефективно діяти й навчатися, 

усвідомлювати відповідальність, розвиває навички самостійної пізнавальної 

діяльності, розкриває резерви управління маршрутом власного професійного 

розвитку. Все це можливо за умови професійної компетентності викладача та 

мотивованого ставлення студента [426]. 

Узагальнюючи сказане вище, зазначимо, що використання 

універсальної технології «коучинг» в підготовці магістрів з управління 

навчальним закладом дає можливість викладачеві «відійти від ролі поводиря, 

перейти від традиційної трансляції знань, умінь та навичок до нового рівня 

побудови відносин – спільного пошуку шляхів досягнення поставленої мети. 

Адже маємо справу з магістрантами – людьми, які вже визначилися з 

професією, людьми, які точно знають, що хочуть отримати від навчання в 

магістратурі, які перспективи професійного росту їх чекають у 

майбутньому» [122]. Технологія коучингу дозволяє викладачу активізувати 

процеси спрямованої мотивації магістрантів, а саме самостійне опанування 

нових компетентностей, а, при наявності помилок, використовувати їх тільки 

як матеріал для подальшого розвитку. Надзвичайно важливим у цьому 

контексті є той факт, що магістрант навчається усвідомлено реагувати на 

різні ситуації, оскільки сам вирішує, яким способом він буде виконувати 

роботу.  

У дослідженні доходимо  висновку, що в процесі підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом техніка коучингу дозволяє: «знайти 

рішення самому й взяти на себе відповідальність за виконання; використати 

ресурси попереднього досвіду та відштовхнутися від них для створення 

алгоритму дій із формування нового позитивного майбутнього; працювати в 

одній площині – площині цілей (ціль, досягнення, результат); відпрацювати 

нові унікальні рішення; заохотити пошук власних рішень; підвищити 

особисту ефективність та швидкість просування до мети; розвити високу 

еластичність і адаптивність до змін» [122]. 
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Таким чином, завдяки вправному використанню технології «коучинг» 

як інструменту підвищення суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі навчання, 

можемо спостерігати позитивний вплив на систему «викладач-магістрант». 

Зокрема, викладач наповнює «адаптивний індивідуальний сценарій освітньої 

діяльності магістрантів» індивідуальними техніками, організовує процес 

самостійного пошуку магістрантом оптимальних рішень і відповідей на 

питання, що його цікавлять, одержує регулярний зворотний зв’язок від 

студента. Магістрант отримує можливість тренування нових моделей 

поведінки, при цьому мотиваційним чинником є повага, значимість кожного 

та розвиток.  

У процесі роботи над дисертаційним дослідженням було підібрано 

коучингові техніки, що, на наш погляд, можна успішно використовувати в 

освітній діяльності магістрантів. Основні ідеї щодо використання 

коучингових технік було висвітлено у авторській статті «Сучасні адаптивні 

технології індивідуальної роботи з магістрами з управління навчальним 

закладом» [122].  

Як приклад було запропоновано адаптувати коучингові техніки 

«Колесо балансу» та «Генератор нової поведінки» для дисципліни, що 

викладається магістрантам-управлінцям на першому році навчання в 

магістратурі «Конфлікти в управлінській діяльності». Уважаємо, що 

конфлікти є природним та неминучим явищем в освітній галузі, оскільки 

демонструють прояв закону єдності й опозиційної боротьби. Вони виникають 

упродовж існування будь-якого колективу та бувають деструктивними й 

конструктивними. У роботі з магістрами-управлінцями необхідно 

акцентувати їхню увагу на конструктивізмі конфліктів, оскільки 

«майбутньому управлінцю вкрай необхідне навчитися гідно виходити з 

конфліктних ситуацій, уміти «розкласти» конфлікт на частки, з’ясувати його 

причини, побачити приховані мотиви, інтереси учасників» [122]. 

Підкреслимо, введення коучингових технологій у навчальний процес 

магістрів-управлінців дасть можливість змоделювати та опрацювати 
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конфліктні ситуації, які можуть виникнути у професійній діяльності 

керівника. Магістранти будуть здатні здійснювати аналіз подій, вчасно на 

них реагувати, опанувати культуру професійної поведінки керівника.  

Так, коучингову техніку «Колесо балансу» пропонуємо 

використовувати при вивченні теми «Міжособистісні конфлікти» на етапі 

діагностики міжособистісного конфлікту або для відпрацювання способів 

виходу з конфліктних ситуацій у міжособистісних конфліктах у закладі 

освіти. Означена техніка дозволяє наблизитися до розв’язання 

міжособистісних конфліктів, з’ясувати рівень задоволеності підлеглих 

існуючою ситуацією або визначити, в якому напрямі треба розпочинати 

роботу з педагогічним колективом. Також технологія за короткий проміжок 

часу (протягом праці над завданням) дає можливість розробити план дій на 

найближчі 72 години.  

Алгоритм дій за техніками «Колесо балансу» та «Генератор нової 

поведінки» детально описаний у авторській монографії [125, с. 235-237]. 

Техніка «Колесо балансу». Виконання: 

1. Намалюйте на листі паперу діаграму у вигляді кола. Розділити її 

на 8 частин. Зазвичай коло розділяють на 8 частин, але 

можна використовувати довільну кількість, зробити більше або 

менше (min 4) (див. рис. 3.7). 

2.  Дайте назву кожній частині. Наприклад, якщо необхідно 

з’ясувати ступінь задоволеності міжособистісними відносинами керівника з 

педагогічним персоналом, то можна записати назви посад: 1) учителі 

початкової школи, 2) учителі старшої школи, 3) керівники гуртків, 

4) заступник директора з навчальної роботи, 5) заступник директора з 

виховної роботи, 6) методист, 7) вихователь, 8) педагог-організатор тощо.  
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Рис. 3.7. Діаграма техніки «Колесо балансу». 

 

Також можна виділити кола проблем, з якими ви зіткнулися в процесі 

міжособистісних відносин: 1) невиконання прямих обов’язків, 2) порушення 

етичної поведінки, 3) спізнення, 4) безвідповідальність, 5) ігнорування, 

6) безініціативність, 7) конфліктність тощо; або вимоги, які ви висуваєте до 

підлеглих: 1) компетентність, 2) дисциплінованість, 3) чесність, 

4) відповідальність, 5) обов’язковість, 6) повага до людей; або ролі, які ви 

виконуєте як керівник закладу: 1) трансформатор ідей, 2) лідер, 3) медіатор, 

4) господарник, 5) вихователь, 6) менеджер тощо. 

3. Уважаючи, що вісь колеса – це 0, а периметр, обід – це 10, 

визначте рівень власної задоволеності кожного з секторів зараз (важлива 

чесна відповідь). Поставте крапку або проведіть лінію.  

4. Об’єднайте свої крапки, тим самим створивши своє колесо (обід).  

5. На наступному етапі починається аналіз ситуації. Дайте відповіді 

на запитання: 

- Яку фігуру Ви отримали?  

- Чи є тепер це колесом?  

- Чи можете Ви далі «їхати» на такому колесі?  

6. Визначення векторного сектору: 

- Як Ви вважаєте: зміни в якій із виділених Вами секторів хоча б на 

одиницю приведуть до зростання задоволеності в усіх або в більшості 

секторів? – Це буде векторний сектор. 

- Над яким із секторів необхідно попрацювати в першу чергу? 

- Який із секторів впливає на якість Вашого життя більше за все?  
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Працюючи з наведеними вище питаннями, можемо виявити ключовий 

сектор, з якого необхідно починати працювати перш за все. 

7. Наступний крок – розширення кожного сектора на 3 пункти. 

Дайте відповідь на запитання:  

- Як я можу з це виправити? 

Виконуючи завдання, можемо зіткнутися з браком варіантів відповіді. 

У цьому випадку поставте собі такі запитання: 

- Які сектори колеса потребують додаткового вивчення? 

- Які 3 перші кроки, які я можу зробити в найближчий час 

(72 години), щоб розпочався рух? І чи зрушаться тоді всі інші? 

 Висновок: створено план перших кроків на найближчі 72 години, 

визначено пріоритети та з’ясовано яких змін потребує кожний 

досліджуваний сектор. 

Техніка «Колесо балансу» дає можливість створити план перших 

кроків на найближчі 72 години, визначити те, що для магістранта важливо 

саме зараз і з’ясувати, яких змін потребує кожний досліджуваний сектор 

[122; 125, с. 235]. 

До наступної техніки «Генератор нової поведінки» пропонуємо 

звертатися при відпрацюванні теми «Розв’язання конфліктів». У коучингу 

така техніка використовується в тих випадках, коли людина стурбована 

якоюсь поведінкою або побоюється користуватися новою чи дуже складною 

навичкою. Техніка особлива тим, що «повертає» людині його проблему «Не 

знаю, як мені діяти» й пропонує розв’язати проблему самостійно «Придумай, 

як ти будеш діяти». За таких умов викладачеві вдається повернути 

магістранту авторське право налагодити свої дії.  

Алгоритм дій: 

1. Необхідно визначити конфліктну ситуацію, з якою Ви не цілком 

впоралися, у якій виявлена не бажана для Вас поведінка. Ситуацію, в якій 

хочеться мати більше виборів у поведінці та в способах розв’язання 

конфлікту. Дайте відповіді на такі запитання: 
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- Які Ваші наміри й вторинні вигоди у цій ситуації?  

- Чим Вас не влаштовує нинішні варіанти поведінки в цій ситуації? 

2. Придумайте поведінку, яка б Вас влаштовувала: як би це виглядало? 

Якщо Ви уявите, що стаєте такою людиною, яка так поводиться, то як Ви 

себе будете почувати? 

3. Тепер необхідно знайти не менше трьох варіантів поведінки, які 

більше б відображали Вашу проблемну ситуацію. Розмістить кожну з 

альтернатив перед очима (можна на підлозі, на дошці, на фліпчарті тощо). 

Програйте у своїй уяві кожен із трьох придуманих варіантів поведінки 

(пам’ятайте, що змінювати поведінку можна тільки свою).  

4. Оберіть один із розроблених варіантів поведінки, що найбільш 

доречний ситуації. Програйте його знову у своїй уяві, подивіться на себе: 

якими новими здібностями Ви володієте, почуйте все: голоси, емоції, 

відчуття. Поставте собі запитання: 

- Чи подобається Вам такий варіант?  

- Чи повністю він Вас задовольняє?  

- Чи є щось, що заперечує такій поведінці? 

Якщо новий варіант поведінки не влаштовує, поверніться на кілька 

кроків назад і придумайте більш відповідний сюжет.  

Отже, пройшовши 1-4 кроки, отримано новий сценарій поведінки в тій 

же ситуації. Необхідно закріпити його, щоб далі автоматично «вмикати» 

нову поведінку. 

5. Наступним кроком буде знаходження пускового моменту нової 

поведінки. Необхідно почати знову проживати ранню ситуацію та стежити за 

своїми тілом, емоціями. На цьому етапі виникає задача: знайти сигнал, якір 

або відчуття, яке запускає стару реакцію, тобто відстежити відчуття, а слідом 

– момент «умикання» емоційної реакції. Можна проживати цю ситуацію 

декілька разів, допоки не відчуєте той самий момент «умикання кнопки». 

Тепер саме з цього пускового моменту буде починатися нова поведінка. 
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6. Програйте ситуацію, де нова поведінка буде запускатися з цього 

пускового моменту. Це буде природній якір на запуск нової поведінки.  

Запропоновані коучингові техніки «Колесо балансу» та «Генератор 

нової поведінки» мають практико-орієнтованих характер. Крім цього, вони 

дозволяють трансформувати роботу на практичних заняттях з магістрами, 

наближуючи їх до реальних професійних ситуацій. Такими діями викладач 

стимулює магістрантів здійснювати самоаналіз та пошук шляхів 

конструктивного виходу із конфліктних ситуацій. 

Таким чином, обрана нами прогресивна коучингова технологія 

взаємодії робить професійну освітню діяльність магістрів цілеспрямованою, 

спільною, персоналізованою й урешті-решт позитивно впливає на 

формування професійних компетентностей здобувачів освіти.  

Зазначимо, що творча робота викладача над персоніфікацією 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом дає можливість 

об’єднати наявні сучасні креативні техніки індивідуальної роботи та 

розробити гнучкий, рухливий, легкозмінюваний адаптивний сценарій 

освітньої діяльності магістранта, що забезпечить продуктивну 

самоорганізацію студентів та пристосування до швидкоплинних змін у 

освітньому просторі.  

 

3.3.5. Практико-орієнтовані завдання до дисципліни «Конфлікти в 

управлінській діяльності» 

 

Найефективнішим засобом професійної підготовки магістрів у вищих 

закладах освіти при переході на компетентнісну парадигму освіти уважається 

практико-орієнтований підхід, що ґрунтується на визнанні розвитку 

особистості в діяльності. При практико-орієнтованому підході здійснюється 

переорієнтація знань в уміння, навички й досвід практичної діяльності, 

посилюється практична спрямованість освіти. Зауважимо, що поєднання 

освітнього процесу із практичною роботою забезпечує автономію, гнучкість 
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та динамічність освіти, підвищення самовдосконалення магістранта. 

Практико-орієнтований підхід дозволяє створити комфортне освітнє 

середовище в магістратурі, що сприяє зростанню професійної мотивації 

студента.  

Аналіз наукових джерел щодо застосування практико-орієнтованого 

підходу в процесі підготовки фахівців засвідчує, що за останні роки 

означеному питанню приділяли увагу дослідники О. Антонова [10], 

В. Базурін [460], А. Брехунець [47], Н. Георгян та Т. Хорольська [73], 

В. Майковська [231], Л. Петренко [317], Т. Поліщук [326] та ін. Науковці 

визначають практико-орієнтований підхід базовим компонент процесу 

професійної підготовки, що поєднує викладання й навчання із практичною 

діяльність. Це уможливлює змоделювати предметний зміст професійної 

діяльності, тим самим забезпечити трансформацію освітньої діяльності 

студента в професійну діяльність фахівця [231, c. 52]. Отже, завданням 

викладача стає моделювання реальних робочих умов для магістрантів, які 

забезпечать отримання відповідних соціальних, а головне – практичних 

навичок, що потрібні магістрантам для здійснення подальшої успішної 

управлінської діяльності у закладі освіти.  

Для реалізації цілей практико-орієнтованого навчання значні 

можливості має метод проєктів та комбіновані завдання з практичним 

змістом (практико-орієнтовані задачі). Практико-орієнтовані задачі містять 

навчальні завдання з інформацію міжпредметного характеру. При виконанні 

означених завдань магістрантам доцільно застосовувати знання з різних 

галузей, що торкаються тематики завдання. Завдяки використанню засобів 

міжпредметних зав’язків такі завдання інтегрують знання, активізують 

діяльність магістрантів, підвищують мотивацію до навчально-пізнавальної 

діяльності, ураховують життєвий досвід магістранта.  

Необхідно підкреслити, що у практико-орієнтованій задачі важливим є 

надання студентові надлишкової інформації про управлінську ситуацію, утім 

підказка, як і якими способами її треба розв’язувати, має бути відсутня. При 
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виконанні таких завдань магістрантові належить перетворити життєву 

ситуацію на звичайну управлінську задачу, і розв’язати її. Пошук або 

створення нової моделі поведінки, дає змогу студенту відкрити нетрадиційні 

способи розв’язання управлінської ситуації, збагатити свій практичний 

досвід в управлінському напрямі. Зміст задач створено на основі навчальної 

дисципліни «Конфлікти в управлінській діяльності» та містить різні 

педагогічні, освітні, методичні ситуації. Саме тому мета практико-

орієнтованих завдань полягає у відпрацюванні магістрантом навичок 

розв’язання типових і ситуаційних завдань управлінської діяльності, що 

наближені до реальних, та демонстрації відповідних компетентностей.  

Оскільки в магістратурі здобувають освіту різновікові студенти, з 

різним інтелектуальним потенціалом, несхожим життєвим та професійним 

досвідом, важливим при розробці практико-орієнтованих завдань також стає 

дотримання диференційованого підходу. Це викликано потребами 

розроблення адаптивних технологій для підготовки магістрів із різними 

інтелектуальними можливостями. Зазначимо, що диференційований підхід 

дає можливість індивідуалізувати, диференціювати освітній матеріал за рівнем 

складності, направленості (або за іншими параметрами). Означений підхід 

адаптує освітній процес до особливостей студентів, забезпечує освіту 

кожного магістранта на рівні його можливостей і здібностей. Кожен студент 

магістратури створює власний план засвоєння нової інформації. Отримання 

права й можливості вибирати рівень засвоєння інформації, що надає 

магістрантові технологія рівневої диференціації освітньої інформації, 

посилює розумовий розвиток студента, викликає потребу в пошуку способів 

розв’язання завдань різної складності.  

Застосування технологій рівневої диференціації з урахуванням 

когнітивних показників чи якостей магістрантів «створює можливість для 

об’єднання їх у групи одновікового складу за ознаками схожості 

психофізіологічних і індивідуально-особистісних особливостей, які 

проявляються під час оволодіння освітнього змісту, рівень якого залежить від 
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темпів засвоєння, рівня мотивації, навчальних здібностей, набутих 

компетентностей» магістранта [245]. 

Уважаємо, що використання диференціації в освітній діяльності 

допомагає викладачам глибоко переосмислити та побудувати нові стратегії 

практичного заняття, створити умови для розвитку й саморозвитку 

магістрантів, продуктивно використовувати їхні потенційні можливості. 

Відповідно, максимально реалізувати зміст професійної підготовки магістрів.  

Переосмислення змісту та процесу практичної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом зумовило розробити нові практико-

орієнтовані різнорівневі завдання для дисципліни «Конфлікти в 

управлінській діяльності», що викладається на другому магістерському рівні 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», побудовані на основі поєднання практико-орієнтованого та 

диференційованого підходів. Перелік ситуаційних завдань базується на 

вимогах освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра та зорієнтований 

на здійснення первинної та вторинної профілактики конфліктних ситуацій, 

детальний аналіз виникнення конфлікту та причин конфліктної ситуації в 

управлінні закладом освіти. До нього ввійшли ситуаційні задачі з 

діагностики, управління, профілактики та попередження конфліктів в 

управлінській діяльності, що представлені у додатку И (див. Додаток И).  

Таким чином, представлені в дослідженні практико-орієнтовані 

завдання для дисципліни «Конфлікти в управлінській діяльності» готують 

магістрантів з управління навчальним закладом до швидкої адаптації в нових, 

стрімко змінюваних професійних обставинах. Використання практико-

орієнтованих завдань сприяє посиленню практичної орієнтації в розв’язанні 

ситуацій, з якими кожен із магістрантів може зіткнутися в повсякденному 

житті. Як бачимо, практико-орієнтовані завдання стають перспективним 

способом подолання відчуженості управлінської теорії від реальної практики. 
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3.3.6. Комплекс засобів діагностики та самодіагностики 

професійного розвитку магістранта 

 

Невід’ємним компонентом адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів управління закладом освіти є діагностика, за допомогою якої можна 

визначити рівень розвитку особистості магістранта, а також результативність 

освітнього процесу. На основі діагностичних результатів прогнозуються 

можливі відхилення від індивідуальної траєкторії розвитку магістранта, 

коригується процес подальшого підвищення якості професійної 

підготовки магістрів. Діагностикою визначають галузь знань, що вивчає 

теорію та методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи 

побудови засобів діагностування.  

Галузь педагогічної науки, що використовує й адаптує методологічні 

принципи та методи соціології, психології, психодіагностики як суміжних 

наук про людину й суспільство, називають педагогічною діагностикою [70]. 

Педагогічна діагностика є підрозділом педагогіки, що вивчає принципи й 

методи розпізнавання та встановлення ознак, що характеризують нормальний 

або з відхилом від норм перебіг педагогічного процесу.  

Педагогічна діагностика дозволяє встановити зворотний зв’язок 

викладача із магістрантом. Необхідно зауважити, що зворотний зв’язок надає 

інформацію не лише викладачеві, але й магістрантові про те, як він успішно 

засвоює освітню інформацію або на якому рівні засвоювання він знаходиться 

зараз. Так, під час діагностування викладач отримує можливість здійснювати 

вплив на розвиток магістранта. Проте нашою метою є саморозвиток 

адаптивності магістранта як суб’єкта власної життєдіяльності. Тому 

вважаємо, що для побудови особистого шляху професійного розвитку 

магістрантові необхідно перейти на режим активного саморегулювання та 

самокорекції власної освітньої діяльності за допомогою самопізнання, 

використовуючи інструментарій самодіагностики.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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На думку дослідника Л. Лавриченко [211], самодіагностика в 

широкому розумінні є спеціально організованою діяльністю людини, що 

спрямована на пізнання самого себе: вивчення аспектів індивідуальності, що 

недостатньо усвідомлені, пізнання власних здібностей, відмінностей, 

сильних та слабких сторін характеру, специфіки особистісного розвитку 

тощо. Така інформація дає можливість розібратися в собі та прийняти себе.  

Важливим у самопізнанні є прийняття. Прийняття себе формує 

позитивне ставлення до себе як до особистості, яка поважає себе та здатна до 

самостійного, усвідомленого вибору, вірить у свої можливості та довіряє 

власній природі, здатна сприймати себе справжнього, без психологічних ігор 

та захисту [211, с. 121].  

Підсумковим продуктом самопізнання є позитивна Я-концепція. 

Дослідник Р. Бернс Я-концепцію розуміє як сукупність усіх уявлень індивіда 

про самого себе, яка пов’язується з їхньою оцінкою. Завдяки активності 

самопізнання особистість перестає бути продуктом зовнішніх обставин, 

набуває здатності до самотворення, саморозвитку та самоактуалізації [165].  

Ми поділяємо думку дослідників Т. Кириленко та О. Льошенко, які 

розглядають самопізнання як напрям самодопомоги у власному розвитку. 

Автори підкреслюють, що для людини важливо усвідомлення власної 

своєрідності, розуміння індивідуальних задатків і обмежень. У процесі 

самопізнання людина відкриває в собі не тільки ті риси, що можуть бути 

розвинені, але й ті, що необхідно стримувати або корегувати. У дослідженні 

автори виокремлюють два аспекти самодопомоги: пізнавального характеру 

(емоційні та когнітивні компетенції особистості, які можуть розкриватися 

через емоційне та екопсихологічне самопізнання) та регулятивного характеру 

(спрямовані на самозміну особистості спираючись на самоаналіз та 

самостимулювання) [165, с. 68.].  

Самопізнання може здійснюватися стихійно, проте самодіагностика 

передбачає цілеспрямованість, реалізується за допомогою спеціальних 



298 

діагностичних методів, що дозволяють магістранту отримати об’єктивну та 

різнобічну інформацію про самого себе [211, с. 119]. 

Дослідник Т. Черкашина визначає самодіагностику як систему правил, 

методів, прийомів, що забезпечують особистісно-професійне 

самовдосконалення, підвищення рівня комунікативної культури. На основі 

самодіагностики можна виявити прихований потенціал магістранта, природні 

трансформації в структурі індивідуального ресурсу сил [436].  

Автор підкреслює, що процедура самодіагностики виконує ряд логічно 

обґрунтованих функцій: гносеологічну: системне самоспостереження й 

самоаналіз емоційно-вольової та чуттєво-ментальної сфери в структурі 

індивідуального ресурсу сил у соціально напружених ситуаціях; аксіологічну: 

об’єктивація самооцінки особистісних проявів (чеснот і недоліків) у процесі 

поліфункціональних соціально значущих комунікацій; праксіологічну: 

самокорекція неповноцінних якостей під час соціальних, професійних, 

міжособистісних комунікацій із використанням ментально-часових 

характеристик [436, с. 224]. 

В адаптивній системі професійної підготовки магістрів УНЗ визначено 

діагностичний / самодіагностичний етап, що може здійснюватися як у 

співпраці з викладачем (діагностичний), так і самостійно магістрантом 

(самодіагностичний). Цей етап адаптивної системи підготовки має такі 

процедури: спостереження/самоспостереження, аналіз/самоаналіз, 

оцінку/самооцінку, рефлексію/саморефлексію, корекцію/самокорекцію. 

Розглянемо їх детально. 

Спостереження/самоспостереження. Невід’ємною частиною 

діагностичної діяльності є педагогічне спостереження, яке вважають 

основною формою емпіричного пізнання, без якої неможливо отримати 

вхідну інформацію про магістрантів для подальших теоретичних та 

практичних побудов у процесі професійної підготовки. Педагогічне 

спостереження представляє собою спеціально організоване, цілеспрямоване, 

планомірне сприйняття педагогічного процесу в природних або спеціально 
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створених умовах з подальшою систематизацією фактів і 

здійсненням висновків [69, с. 44].  

У педагогічній науці розрізняють 2 види спостереження: пасивне та 

активне. Пасивне спостереження має місце в повсякденному житті кожної 

людини, завдяки чому відбувається її безперервний зв’язок із навколишньою 

дійсністю, що дає їй можливість орієнтуватися в природному й соціальному 

середовищі, узгоджувати свою поведінку відповідно до змін середовища. 

Універсальним інструментом ученого вважають активне спостереження, при 

якому відбувається наукове, точне й об’єктивне спостереження й реєстрація 

характерних ознак різноманітних предметів і явищ.  

Об’єктами педагогічного спостереження можуть бути магістранти, їхні 

дії, продукти навчальної діяльності, зміна поведінки магістрантів при 

застосуванні методів, форм, засобів та прийомів протягом їхньої освітньої 

діяльності тощо.  

Педагогічне спостереження має свої етапи підготовки та проведення: 

1) вибір об’єкта дослідження, визначення мети та завдань 

спостереження; 

2) планування ситуацій спостереження; 

3) вибір способу спостереження, що найменше впливає на об’єкт і 

найкраще забезпечує збирання необхідної інформації (як спостерігати), 

підбір інструментарію спостереження (документація, обладнання тощо); 

4) здійснення спостереження; 

5) оформлення результатів спостереження; 

6) оброблення та інтерпретація отриманої інформації; 

7) теоретичні та практичні висновки спостереження. 

Дослідник А. Киверялг [210, с. 78] виділяє вимоги до організації та 

здійснення педагогічного спостереження:  

- природність (магістранти не повинні знати, що за ними 

спостерігають);  

- точність визначення об’єкта й предмета спостереження;  
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- обмеження дослідником мінімальних ознак, які є предметом 

спостереження;  

- вироблення конкретних критеріїв оцінки досліджуваних ознак; 

- чіткість і тривалість спостереження; 

- здійснення відбувається за заздалегідь наміченим планом. 

Як зазначає дослідник Н. Вайдич, спостереження розглядається як 

самостійний метод, але частіше використовується спільно з будь-яким 

іншим, наприклад, бесідою, проведенням групового або індивідуального 

дослідження. Результати досліджень, висновки спостереження за емоційно-

вольовою сферою досліджуваного заносяться в індивідуальну карту. Отже, 

спостереження можна вважати науковим методом педагогічного дослідження 

лише в тому разі, коли воно не обмежується тільки констатацією фактів та 

зображенням їх, а стає основою наукового обґрунтування природи 

педагогічних явищ [53]. 

Необхідно зауважити, що спостереження класифікують за різними 

ознаками. Наприклад: 

- за частотою спостереження виділяють постійні (можна проводити 

спостереження занять студентів із певної дисципліни тривалий проміжок 

часу: семестр або рік), повторні (спостереження проводиться через певний 

проміжок часу: раз на тиждень) та одноразові (спостереження реєструється за 

інформацією лише з одного заняття, використовується для констатації будь-

якого положення); 

- за обсягом охоплення об’єкту спостереження розрізняють суцільні 

(спостерігаються всі досліджувані об’єкти) або часткові (спостерігається 

деяка частка).  

За таким видом спостереження можна провести діагностичне 

дослідження магістранта, що середньо встигає в навчанні при засвоєнні будь-

якої навички, а висновки зробити про засвоєння навички всієї навчальної 

групи. Або з однієї навчальної групи для педагогічного спостереження 

обираються найсильніші та найслабші в навчанні магістранти, 
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спостерігається певній вид їхньої навчальної діяльності, а на основі цих 

спостережень характеризують всю групу й роблять відповідні висновки. 

- за способом одержання відомостей спостереження можна поділити на 

безпосередні та непрямі.  

При безпосередньому, або прямому, спостереженні за магістром 

викладач реєструє безпосередньо побачені факти. Це означає, що під час 

безпосереднього спостереження між магістрантом та викладачем мають 

місце прямі зв’язки. Непрямим (опосередкованим) називається 

спостереження, коли безпосередньо спостерігається не сам магістрант чи 

процес підготовки магістрів, а результат їхньої підготовки. Наприклад, не 

можемо безпосередньо бачити процес мислення магістранта, утім на основі 

ходу розв’язання задач можна зробити висновок про послідовність кроків 

мислення. 

- за суб’єктом спостереження виділяють зовнішнє (об’єктивне) 

спостереження, що проводиться сторонньою людиною (наприклад, деканом 

факультету) чи фахівцем, який бере участь в освітньому процесі 

(викладачем), або самоспостереження (магістрантом).  

Залежно від умов спостереження дослідник може займати в ньому дві 

різні позиції:  

1) дослідник-свідок (особа нейтральна), що здійснює зовнішні 

спостереження;  

2) дослідник-керівник педагогічного процесу (тобто спостереження 

здійснює сам викладач чи інший керівник освітнього процесу). В останньому 

випадку спостереження носить характер самоспостереження.  

При зовнішньому спостереженні стороння людина об’єктивно оцінює 

подію на занятті, у неї є можливість докладно записувати результати 

спостереження, а увага її може бути зосереджена лише на одній-двох діях. 

Проте присутність сторонньої людини може певною мірою 

дискомфортизувати хід заняття або поведінку студентів [210, с. 80]. 
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Приклад індивідуальної карти спостережень, яку заповнює викладач, 

представлено у додатку К.1 (див. Додаток К.1). 

Важливу роль у формуванні апарату самосвідомості та самоконтролю 

особистості відіграє самоспостереження – стратегія отримання емпіричних 

даних при спостереженні людини за самою собою [383, с. 114]. У науковому 

обігу самоспостереження ототожнюють з психологічним терміном 

«інтроспекція» – методом поглибленого дослідження й пізнання людиною 

моментів власної активності: думок, образів, почуттів, переживань, актів 

мислення тощо [442]. Проте метод інтроспекції вважають більш 

суб’єктивним. Складність застосування методу самоспостереження в тім, що 

він вимагає від дослідника бути одночасно й суб’єктом, і об’єктом 

дослідження. При самоспостереженні замість рефлексії діє ефект 

прямого знання.  

Цей метод у підготовці магістрів можна використовувати як 

допоміжний поряд із виконанням складного практичного завдання або 

розроблення освітнього проєкту для виявлення емоційних бар’єрів 

магістранта та мінімізації негативних установок упродовж роботи над 

завданням. Наприклад, магістрантові пропонують розповісти про 

самопочуття, уявлення про дії перед їхнім виконанням тощо. 

Згідно з психологічним словником [442, с. 449], самоспостереження 

буває малоусвідомленим та цілеспрямованим. У ході нецілеспрямованого 

самоспостереження здійснюється процес накопичення фактів, деякі з них з 

огляду на значущість або повторюваність стають об’єктом нашої свідомості, 

тобто виявляються, фіксуються, піддаються аналізу. Цілеспрямоване 

самоспостереження має місце тоді, коли ставимо мету виявити й зафіксувати 

в собі прояв тієї або іншої якості, властивості особистості, поведінкової 

характеристики. Для цього нерідко людина навмисно ставить себе у 

відповідні ситуації або навіть сама створює їх, проводячи над собою 

своєрідний експеримент. Отже, самоспостереження допомагає особистості 

краще пізнати себе, проаналізувати свої вчинки та звички. Під час 
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самоспостереження особистість усвідомлює раніше не усвідомлювані мотиви 

своїх учинків та власної поведінки, що дає змогу в майбутньому корегувати 

поведінку [354, с. 177].  

Результатом самоспостереження може бути самозвіт – опис самого себе 

у відносній цілісності психічних та особистісних проявів. Результати його 

можуть фіксуватися в різних документах – щоденниках, листах, 

автобіографіях, анкетах тощо. Останнім часом усі успішні особистості 

активно пізнають себе за допомогою такого засобу фіксації фактів, як 

ведення щоденника самоспостережень. Він дозволяє відслідкувати зміни, що 

відбуваються з особистістю, побачити власні слабкі або сильні сторони, 

розібратися у своїх думках тощо. Головне завдання на етапі 

самоспостереження – не переходити на стадію оцінки та засудження своїх 

дій, а тільки констатувати та фіксувати факти. Щоденник ведеться у вільному 

форматі. Також можна відслідковувати власні дії за такою схемою (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Схема ведення щоденника самоспостереження. 

 

Спостереження/самоспостереження нерозривно пов’язано з 

аналізом/самоаналізом.  

Поняття «аналіз» походить від грецької «analysis» (розкладання, 

розчленування) і трактується як «метод наукового дослідження, що 

здійснюється шляхом розкладання предмета на складові частини або 

розчленування об’єкта засобом логічної абстракції; розгляд дослідження 

чого-небудь» [399, с. 50]. Як зазначено в Сучасному тлумачному 

психологічному словнику, у людини розвинулася здатність здійснювати 
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аналіз на рівні оперування поняттями. Уважають, що аналіз є в усіх актах 

практичної та пізнавальної взаємодії організму із середовищем, є необхідним 

етапом пізнання. Аналіз уважається однією з основних операцій, з яких 

складається реальний процес мислення, нерозривно пов’язаний із 

синтезом [442]. Так, аналіз являє собою вивчення дослідником змісту, 

структури, властивостей, ознак, внутрішніх і зовнішніх зв’язків об’єктів 

пізнання. Він передбачає не тільки фіксацію та вивчення частин цілого, а й 

установлення відносин між ними. Аналіз має створити основу для синтезу, 

тобто доказовості, визначення, розв’язання проблеми. 

Аналіз передбачає «застосування в навчальному процесі логічних 

прийомів, згідно з якими предмети й явища під час їх вивчення 

розглядаються за окремими ознаками» [212]. Відповідно до словника із 

професійної педагогіки, аналіз формує в дослідника здатність до 

структурування об’єкта дослідження, до визначення його складових без 

взаємодії з ним шляхом логічної абстракції [387, с. 28]. 

Педагогічний аналіз – це перший крок на шляху до визначення цілей і 

способів їх досягнення. У результаті аналізу має стати зрозумілим, що 

потрібно змінити в підготовці магістрів з УНЗ. Ступінь конкретності 

відповіді на це питання має бути достатньою для переходу до пошуку ідей 

розв’язання проблеми. Якщо ця умова не виконується, то проблеми мають 

бути конкретизовані шляхом розчленування на складові частини 

(підпроблеми). Така процедура називається структуруванням проблем. На 

питання «Що потрібно змінити?» маємо відповісти так, щоб виділити 

найбільш значущі проблеми, тобто такі, розв’язання яких дасть максимально 

корисний результат [419, с. 198]. 

Виходячи із цього, процедура аналізу має забезпечувати: 

1) повноту й операційність виділення значущих проблем;  

2) конкретність визначення проблем (рівень структурованості проблем 

повинен бути таким, щоб можна було переходити до пошуку ідей їх 
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розв’язання без подальшого розчленування проблеми на більш дрібні 

частини);  

3) обґрунтованість оцінок значущості виділених проблем;  

4) прогностичність аналізу (орієнтованість аналізу не тільки на вимоги 

сьогодення, а й прогнозованого майбутнього).  

Звичайний аналіз починають із порівняння того, що хочуть досягти 

(аналіз статики). А порівнювати потрібно бажане з тим, що досягнуто, і з 

тим, що потрібно отримати в майбутньому. Тому пропонуємо проводити 

аналіз із виявлення того, що не задовольняє в результатах підготовки 

магістрів, до виявлення недоліків в умовах, що визначають дефекти процесу 

підготовки (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Схема проведення педагогічного аналізу. 

 

Необхідно проводити аналіз у зворотному напрямі – від кінця до 

початку. Результати залежать від того, які дії будемо робити. Характер дій 

залежить від прийнятих рішень. А рішення також є наслідком того, на чому 

зосереджено свої думки. Алгоритм здійснення дій при процедурі аналізу 

такий (рис. 3.10): 

 

Рис. 3.10. Алгоритм проведення аналізу. 
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Дослідники М. Поташник та В. Лазарева пропонують використовувати 

проблемно-орієнтований аналіз, що складається з таких кроків: 

1. Формулювання в педагогічних категоріях, що чітко 

характеризуються, загального образу бажаного результату. 

2. Проведення оцінки результатів у тих самих категоріях. 

3. Порівняння бажаного та дійсного результату, виявлення 

розбіжностей і формулювання на основі цього проблеми. 

4. Виявлення недоліків, що призвели до появи проблеми. 

5. Виявлення недоліків умов, що призвели до виникнення недоліків 

аналізованого процесу й результату. 

6. Формування ранжируваних за значимістю переліку проблем з 

поясненням причин існування кожної з них [419, с. 203]. 

Отже, запропонований проблемно-орієнтований аналіз допоможе 

викладачеві розглянути вихідний стан рівня підготовки магістрів з УНЗ, а 

потім виявити, що не задовольняє сьогоднішнім і завтрашнім вимогам до 

рівня підготовки магістрантів. 

Також для здійснення педагогічного аналізу пропонуємо 

використовувати техніку SWOT-аналізу, що дозволяє визначити стратегічний 

напрям розвитку. Абревіатура цього терміна має перші букви елементів 

аналізу й розшифровується, як Strengths (сильні сторони); Weaknesses (слабкі 

сторони); Opportunities (можливості); Threats (загрози).  

Найважливішим завданням SWOT-аналізу є допомога викладачу в 

виявленні та оцінці всіх чинників, що впливають на прийняття рішень, а 

також визначенні можливості розвитку магістрантів. Проведення 

ефективного SWOT-аналізу вимагає фокусування на конкретному сегменті 

діяльності. В основу цієї техніки аналізу покладено теорію М. Портера про 

конкурентоспроможність організацій у власній галузі [267].  
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Стратегічною метою SWOT-аналізу є не проблема й не розв’язання 

проблеми, а розвиток. Основою для SWOT-аналізу є інформація (статистика, 

різноманітні дані, що в основному представлені через ситуаційний аналіз).  

Матрицю SWOT-аналізу представлено у додатку К.2 (див. Додаток 

К.2).  

До сильних та слабких сторін належать внутрішні аспекти, чинники та 

ресурси, що визначають сучасний стан професійної підготовки магістрів. 

Можливості та загрози – це зовнішні фактори та тенденції, що можуть 

вплинути на розвиток магістранта, але не перебувають під їхнім контролем. 

Можливості та загрози також відображають можливі майбутні зміни, 

викликані цими факторами. Викладачеві необхідно провести логічний аналіз 

взаємозв’язків між елементами, визначити, як загрози зменшити або 

трансформувати в слабкі сторони, а можливості трансформувати в сильні. 

Напрям SО демонструє задіяння сильних сторін, щоб скористатися 

перевагами можливостей. Напрям WО показує подолання слабких сторін із 

використанням переваги можливостей. Напрям ST – використання сильних 

сторін, щоб уникнути/знешкодити вплив загроз. Напрям WT позначає 

необхідний сценарій для зменшення чутливості впливу загроз і мінімізації 

слабких сторін. 

Отже, представлену техніку проведення аналізу спрямовано на 

первинну оцінку поточної ситуації або перегляду політики й місії підготовки, 

її ефективність, аналіз уже наявної ситуації з метою виявлення найбільш 

сильних і слабких сторін у підготовці магістрів УНЗ, а також загроз відносно 

неї ззовні й можливостей, що відкриваються.  

Необхідно зауважити, що SWOT-аналіз рекомендуємо використовувати 

при розробці індивідуальних адаптивних сценаріїв разом із магістрантами, 

використовуючи метод генерації ідей – мозковий штурм. При проведенні 

SWOT-аналізу дозволяється залучення зовнішніх експертів для більш 

об’єктивної оцінки.  
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Якщо магістрант проявляє активну самостійність, здатен 

сфокусуватися на своїх особистісних властивостях, діях, учинках, давати їм 

оцінку та відстежувати самостійно причинно-наслідкові зв’язки в отриманій 

інформації про себе, тоді варто дати йому можливість перейти до більш 

складного процесу самопізнання – самоаналізу.  

Ми розділяємо думку дослідниці В. Гурієвської щодо ролі самоаналізу 

як складової управлінської компетентності. Так, авторка зазначає, що 

успішному управлінцю необхідно володіти технологією самоаналізу – 

постійної та систематичної роботи над собою. Навичка самоаналізу є 

складовою психологічної компетентності, що є основою усвідомленої 

діяльності, лідерства та успішного керівництва [84]. 

Самоаналіз вимагає від особистості чималої рішучості та 

самодисципліни. Дослідники А. Брезденюк та Л. Подкоритова [325] 

зауважують, що самоаналіз, хоча і є внутрішнім психічним процесом, не 

відрізняється від інших життєвих ситуацій, що сприяють особистісному 

зростанню, тому що людина стає сильнішою, переборюючи труднощі, які є 

на її шляху пізнання себе. 

На думку Л. Терлецької [404], самоаналіз представляє собою розгляд, 

вивчення своїх учинків, переживань, що передбачає виділення відповідних 

складових і визначення певних елементів, а також аналіз властивостей. 

Самоаналіз охоплює такі структурні компоненти як відчуття, переживання, 

усвідомлення, опір, інсайт, прийняття, катарсис тощо. Автор зазначає, що 

самоаналіз – це важкий, поступовий процес, часом болісний і неприємний, 

який потребує всієї доступної конструктивної енергії. Тому самоаналіз 

уважають не тільки інтелектуальним процесом, а й емоційним. 

Для проведення самоаналізу дослідник В. Гурієвська запропонувала 

використовувати методику «6 кроків розв’язання проблем», що складається з 

етапів покрокового самоаналізу та запитань для аналізу. Матрицю методики 

представлено в додатку К.3 (див. Додаток К.3). 
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Отже, на думку автора, запропонована методика гармонізує та поєднує 

3 життєві центри особистості: інтелектуальний, емоційний та фізичний у 

єдиний духовний центр, що є гарантом гуманних, стратегічних, виважених 

управлінських рішень і дій, розширює особистісні ресурси, наснажує та 

укріплює мотивацію, допомагає розв’язувати проблеми, що виникають у 

процесі управлінської діяльності [84, с. 445]. 

До професійного самоаналізу належать такі методичні засоби, прийоми 

та форми навчання:  

- опорні програми для ведення спостереження за своїми діями (або 

діями своїх колег) у професійно значущих ситуаціях із подальшим аналізом 

отриманих результатів;  

- ведення записів у щоденнику, що фіксують реальні як навчальні, так і 

професійно значимі ситуації, стають предметом подальшого аналізу й 

осмислення;  

- аудіо та відеозаписи проведення навчального заняття під час 

навчально-виробничої практики з подальшим його аналізом (або 

самоаналізом) і обговоренням;  

- різноманітні ігрові прийоми (організаційно-діяльнісні ігри, імітаційні 

ігри та ін.), в основі яких – виконання учасниками певної ролі в розв’язанні 

змодельованої проблемної ситуації; 

- кейс-метод – один із популярних активних методів навчання, що 

представляє собою ділову гру в мініатюрі. Цей метод базується, як правило, 

на реальній події з професійного життя та передбачає активний пошук 

розв’язання проблеми з подальшим обговоренням процесу й результату 

спільних дій усіх учасників  [444, с. 76.]. 

Отже, наявність самоаналізу в професійній підготовці магістрів-

управлінців дозволяє набути здатності до вивчення, адекватної оцінки й 

корекції власної діяльності, орієнтуватися на актуальні професійні завдання, 

визначати шляхи подальшого саморозвитку та самовдосконалення. 

Приєднуємося до думки дослідника І. Шамрай про те, що здатність до 
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успішної реалізації аналітичної діяльності можна вважати одним із 

показників готовності майбутнього управлінця до 

професійної діяльності [441, с. 77]. 

Оцінка (оцінювання)/Самооцінка (самооцінювання). Невід’ємною 

складовою процесу підготовки магістрів УНЗ є оцінювання, що забезпечує 

зворотний зв’язок викладача щодо ефективності, організації та проведення 

процесу підготовки та зворотний зв’язок із магістрантами як мотивування до 

активної пізнавальної діяльності.  

Оцінювання будемо розуміти як аналітичний інструмент або 

процедуру, що призначена для вимірювання результативності й 

довгострокових наслідків реалізації програми підготовки магістрів УНЗ, 

програм розвитку магістрантів. Оцінювання дозволяє визначити зміни за 

результатами реалізації підготовки задля того, аби зрозуміти:  

- чи були досягнуті заплановані результати; 

- наскільки правильними були припущення щодо результатів 

підготовки магістрів; 

- наскільки ефективними, результативними й стійкими є зміни. 

Оцінювання результатів підготовки дає зворотний зв’язок щодо 

досягнення реальної мети та завдань підготовки. Воно є основою для 

прийняття рішень та належного планування, ефективного використання 

ресурсів. Оцінювання створює передумови для вдосконалення, оскільки 

дозволяє навчатися на основі уроків попереднього досвіду, забезпечує 

реалізацію принципів належного врядування (ефективності, 

результативності, відкритості, підзвітності). 

Оцінювання має здійснюватися викладачем із дотриманням певних 

педагогічних вимог. У зв’язку з чим дослідником Т. Канівець [307] виділено 

основні принципи оцінювання: плановість, систематичність і системність, 

об’єктивність, диференційованість, відкритість. 

Стратегія оцінювання має бути тісно пов’язана з підготовкою та 

плануванням викладачем навчального заняття та містити:  
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1) визначення мети й очікуваних результатів заняття; 

2) вибір критеріїв оцінювання результатів діяльності;  

3) вибір способу оцінювання; 

4) вибір шкали оцінювання; 

5) способи доведення до магістрантів очікувань викладача. 

Виділяють такі основні види оцінювання: 

-  за часом проведення: вхідне, поточне, підсумкове;  

- за методами оцінювання: формальне та неформальне;  

- за моделями: відповідно до визначених критеріїв, відповідно до норм, 

оцінка розвитку та прогресу;  

- за походженням: стандартизоване, укладене викладачем, автентичне. 

У науковому обігу виділяють такі моделі оцінювання:  

- модель зіставлення (або критеріально-орієнтоване оцінювання) може 

слугувати для визначення заданого рівня компетентностей, що порівнюється 

із установленими освітніми стандартами, у першу чергу критеріями, що 

визначені, а також забезпечує контроль якості навчання. При аналізі 

результатів такого оцінювання виявляються проблеми щодо засвоєння 

окремих елементів навчальної інформації, розробляються рекомендації щодо 

поліпшення освітньої діяльності, коригування змісту, тематичних планів, 

форм та методів навчання; 

- модель норми (або нормо-орієнтоване оцінювання) дозволяє 

порівняти результати освітньої діяльності конкретного студента з 

результатом певного групового еталону. Завданням такого оцінювання стає 

визначення рейтингу магістранта серед інших учасників освітнього процесу; 

- модель розвитку (або формувальне оцінювання), так зване 

особистісно зорієнтоване оцінювання. Конкретного студента оцінюють 

шляхом аналізу рівня його розвитку між двома точками в часі щодо обсягу 

його знань, сформованості компетентностей. Оцінюється прогрес у навчанні, 

а не компетентності. Таке оцінювання може бути надзвичайно ефективним у 
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процесі підготовки магістрів з УНЗ при умові системного 

застосування [307, с. 19].  

Формувальне оцінювання розуміємо як інтерактивне оцінювання 

прогресу магістрантів, що дає змогу викладачеві визначати потреби 

магістрантів та відповідним чином адаптувати для цього 

освітній процес [265]. 

Уважаємо за доцільне при роботі з магістрантами з УНЗ звернути увагу 

викладачів саме на такий вид оцінювання, оскільки його можна вважати 

оптимальним: воно допомагає магістрантові розвиватися, стимулює його до 

активної ролі в освітньому процесі, надає зворотний зв’язок в аспекті 

співробітництва. Формувальне оцінювання пов’язано з індивідуальною 

траєкторією розвитку магістранта, адже «зворотний зв’язок» дозволяє 

зрозуміти, яких заходів слід ужити, щоб підвищити власні результати. 

Під час запровадження формувального оцінювання в освітньому 

процесі викладач має дотримуватися таких принципів: 1) постійне 

забезпечення зворотного зв’язку у вигляді коментарів, зауважень, порад 

щодо діяльності магістрантів; 2) активна участь магістрантів в організації 

процесу власного навчання; 3) зміна викладачем техніки та технології 

навчання в залежності від зміни результатів навчання магістрантів; 

4) здійснення оцінювання викладачем тільки за допомогою виставлення 

деякої кількості балів різко зменшує мотивацію та самооцінку магістрантів; 

5) необхідність опанування магістрантами принципів і способів підвищення 

власних результатів [265, с. 48]. 

До методів та засобів формувального оцінювання належать: 

- графічні: карти знань, завдання на послідовність, схеми, списки 

пріоритетів, таблиця З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався); 

- наочні: замітки, оціночні листи, контрольні списки, запитання для 

обговорення, спостереження (викладачів/магістрантів); 

- текстові, відео, фото: форми, запитання, щоденники; 

- консультації: форми, запитання; 
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- інтерактивні: створення онлайн-тестів для контролю знань та 

залучення магістрантів до активної роботи на занятті та самостійної роботи 

вдома. Наприклад, створити тест або вікторину можна на сервісі Triventy, 

Quizizz, Kahoot, Quizlet, різні типи опитування, завдання для роботи на 

занятті в аудиторії та вдома – сервіс Formative, Socrative (можна 

роздруковувати відповіді студентів для їхнього самостійного аналізу 

помилок або результати успіхів), створити онлайн-середовище для спільної 

роботи за допомогою вебінструмента Flinga.  

Позитивною стороною таких сервісів є те, що викладач може 

автоматично отримати результати відповідей студентів у таблиці й побачити, 

на які питання дали неправильні відповіді, проаналізувати прогалини в 

знаннях магістрантів, відстежити індивідуальну роботу кожного студента.  

Особливо важливим є те, що магістранти привчаються до постійного 

зворотного зв’язку. Вони усвідомлюють важливість та цінність їхньої думки, 

і те, що ви обов’язково врахуєте її. Завдяки цьому студенти оволодівають 

здатністю до обдумування та висловлювання власних почуттів. А оскільки 

все відбувається в ігровій формі, магістранти не переживають стрес, 

відступає страх перед оцінюванням. Отже, налагоджуються довірливі 

контакти з кожним студентом, робиться діагностика успіхів, труднощів та 

освітніх потреб магістрантів, що є ефективним формувальним оцінюванням. 

Наведемо приклад індекс-картки (за Л. Кабан) (див. рис. 3.18) для 

узагальнення або запитань. Викладач періодично роздає магістрантам картки 

із завданнями, зображеними з обох боків (почергово повертаючи певним 

боком): 
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Рис. 3.11. Зразок індекс-картки. 

 

Приклад шаблона для Таблиці З-Х-Д (див. табл. 3.7). На початку 

вивчення теми «Конфліктогени в управлінській діяльності» з дисципліни 

«Конфліктологія» магістранти заповнюють перші два стовпці таблиці, після 

завершення – третій. Потім порівнюють зміст стовпців таблиці (можна 

використовувати як у роздрукованому вигляді, так і в електронному). 

Таблиця 3.7 

Таблиця ЗХД до теми «Конфліктогени в управлінській діяльності» 

(Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався(-лася)) 

Що я знаю про 

конфліктогени? 

Що я хочу дізнатися про 

конфліктогени? 

Що я дізнався (-лася) про 

конфліктогени? 

   

   

   

   

 

Особливо важливим є перехід від отриманих балів від викладача до 

реалістичного самооцінювання. Так, після проведення тестів необхідно 

залучати студентів до роздумів про свої результати, критично оцінювати 

власний прогрес та розвиток професійних компетентностей, виявляти 

прогалини в знаннях і розуміти, куди рухатися далі. Продуктивність, 

відповідальність за власний освітній процес розвивається за допомогою 

переходу до процесу самооцінювання.  

1 сторона 

Назвіть основні ідеї вивченого 

матеріалу, узагальніть їх. 

_______________________________ 

________________________________

______________________________ 

Сформулюйте свої запитання: 

________________________________

________________________________ 

2 сторона 

Визначте, що з вивченого Ви 

недостатньо зрозуміли: 

_______________________________ 

________________________________

______________________________ 

Сформулюйте свої запитання: 

________________________________

______________________________ 
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Самооцінювання є основою для саморегуляції та внутрішньої мотивації 

до самоосвіти. Необхідно підкреслити, що професійне зростання магістрів-

управлінців та їхній саморозвиток неможливий лише за умови зовнішньої 

мотивації, він потребує також і внутрішнього мотивування, 

заснованого на самооцінці.  

У науковому обігу самооцінювання розуміють як складання 

студентами адекватного уявлення про рівень своїх можливостей, якостей, 

себе, рівня успішності власної діяльності. Прийнято вважати самооцінювання 

постійним безперервним процесом, проявом оцінно-ціннісної функції 

свідомості, де об’єктом виступає сам суб’єкт або його окремі властивості. 

Самооцінка також є результатом самопізнання через часткові, а потім 

узагальнене самооцінювання [80]. 

Як зазначають дослідники Ю. Козерук та Я. Євсейчик, самооцінка 

«виступає саме тим утворенням у структурі особистості, яке піддається 

впливу зовні» [171]. Автори припускають, що регулятивна функція 

самооцінки щодо діяльності проявляється в таких напрямах, зокрема 

«впливає на особистий вибір цілей людини; розкриває характерні для неї 

емоційні та мотиваційні стани; обумовлює характер оцінки та ставлення до 

досягнутих нею зовні цілей» [171, с. 164].  

Виділяють самооцінку актуальну (те, що вже досягнуто) і потенційну 

(те, на що здатна конкретна особа). Самооцінка може бути високою і 

низькою, розрізнятися за ступенем стійкості, самостійності, критичності, а 

також адекватною (реальною) та неадекватною (завищеною або 

заниженою). Самооцінку магістранта в значній мірі визначають як 

«успішність процесу його адаптації як на етапі прийняття ним соціальної 

ролі студента в перші роки навчання, так і на етапі прийняття професійної 

ролі» [171, с. 165]. Самооцінку насамперед визначають результатом таких 

розумових операцій як аналіз, синтез, порівняння.  

Отже, самооцінка для магістрантів має стати механізмом, що дозволяє 

коригувати освітню діяльність, створювати умови, у яких виникає ситуація-
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стимул, що дозволяє магістрантам самовизначитись і вибудувати 

самостійний план дій [307, с. 25]. 

Інструментарій самооцінювання магістрантами рівня оволодіння 

загальними освітніми компетентностями з окремих предметів та 

професійними компетентностями за анкетою та опитувальником наведено в 

додатку К.4 (див. Додаток К.4).  

Отже, самооцінка є результатом розумових операцій – аналізу, синтезу, 

порівняння. Для магістрантів вона має стати механізмом, що дозволяє 

коригувати освітню діяльність, створювати умови, за яких виникає ситуація-

стимул, що дозволяє магістрантам самовизначитись і вибудувати 

самостійний план дій [307, с. 25]. 

Самооцінювання сприяє зростанню самостійності в процесі підготовки 

магістрів, а також є здатністю до саморефлексії. 

Рефлексія/саморефлексія. Розглядаючи поняття рефлексії та 

саморефлексії, звернемося до словника. Так, поняття «рефлексія» (від лат. 

reflexio – відображення, роздуми про свій внутрішній стан) розглядають у 

двох значеннях. У першому – рефлексія означає міркування, сповнене 

сумнівів, суперечностей, аналіз власного психічного стану. У другому – 

рефлексію розглядають як механізм взаєморозуміння: осмислення суб’єктом 

того, якими засобами й чому він справив те або інше враження на партнера зі 

спілкування (опонента).  

Поняття рефлексії виникло у філософській науці та означало процес 

міркування людини про те, що відбувається в його власній свідомості. Так, 

Декарт ототожнював рефлексію зі здатністю індивіда зосередитися на змісті 

своїх думок, абстрагуючись від усього зовнішнього, тілесного. Дж. Локк 

зазначав, що істотні два шляхи пізнання: зовнішній (сенсорний – впливи 

зовнішнього світу) та внутрішній (рефлексивний – процеси 

самоспостереження), у зв’язку з чим англійський філософ розкривав 

рефлексію як особливе джерело знання – внутрішній досвід, заснований, на 

відміну від зовнішнього, на даних органів відчуттів. Таке трактування стало 
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основою для науки психології, де рефлексія позиціонувалася як реальна 

здатність людини до самозвітування про факти свідомості, що відчуваються, 

до самоаналізу власних психічних станів [442, с. 427].  

Тлумачення рефлексії в педагогічній літературі розкривається як 

«процес самопізнання суб’єктом внутрішніх актів та станів з’ясування того, 

як інші знають і розуміють того, хто рефлексує, його особистісні 

особливості, емоційні реакції та когнітивні (пов’язані з пізнанням) 

уявлення» [314, с. 504]. З’являється нова специфічна форма рефлексії – 

предметно-рефлексивні взаємини, якщо змістом цих уявлень є предмет 

спільної діяльності. За даними дослідження Т. Опалюк [284], у педагогічних 

працях описуються як мінімум шість позицій рефлексії: суб’єкт, яким він є в 

дійсності; суб’єкт, яким він бачить самого себе; суб’єкт, яким він бачиться 

іншим і ті ж три позиції, але з боку іншого суб’єкта. 

У дослідженні С. Немченко виокремлено дві форми рефлексії – 

об’єктивна (спрямована на об’єкти) та суб’єктна (спрямована на своє «Я»). 

Автор підкреслює, що «об’єктивна рефлексія може бути дійсною, 

об’єктивною за своїм характером, а може бути суб’єктивною. Суб’єктивна 

рефлексія може бути дійсною (об’єктивною), а може бути 

суб’єктивною» [275, с. 59]. У контексті суб’єкт-об’єктних відносин 

дослідником визначено такі типи рефлексії: «інтелектуальна рефлексія; 

особистісна рефлексія (самосвідомість та побудова образу «Я»); 

комунікативна з особою актуалізацією спілкування, перцепції, емпатії; 

кооперативна рефлексія (рефлексія в сумісній діяльності); інтра- та 

інтерпсихічна (рефлексія людиною особистої психіки та психіки інших 

людей, що здійснюється в предметно-діяльнісній ситуації); ситуативна 

рефлексія – аналіз, осмислення та поведінка в предметно˗діяльнісній 

ситуації; ретроспективна – аналіз та оцінювання здійсненного; перспективна 

рефлексія – аналіз майбутнього, у якому рефлексивними засобами є 

прогнозування та програмування» [275, с. 59]. 
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Н. Мирончук [256] у дослідженні говорить також про існування двох 

видів рефлексії, проте називає рефлексію особистісну й рефлексію 

професійної діяльності. Особистісну рефлексію автор розкриває як 

самопізнання людиною власних особистісних якостей, характеристик, а 

також уявлень про себе й оцінки інших людей. Рефлексію професійної 

діяльності дослідник розкриває як оцінку, аналіз особистістю своїх знань, 

умінь, здатностей, можливостей, успіхів, прорахунків у виконанні 

професійної діяльності. 

Дослідник В. Вихрущ [56] зазначає, що в педагогічній науці рефлексія 

в процесуальному плані є технологією самодіагностики успішності 

ефективності педагогічної взаємодії викладача та студентів, засобом 

гнучкого реагування на те чи інше педагогічне явище, життєву ситуацію. 

Чим вище реальна основа аналізованої професійної ситуації, тим 

продуктивніше професійна рефлексія. 

Здатність до рефлексії є важливим аспектом самосвідомості. Уважаємо 

рефлексію обов’язковим компонентом професійної підготовки магістрів 

УНЗ, адже вміння майбутніх управлінців осмислювати внутрішню картину 

світу, аналізувати свої дії в ситуації спілкування, планувати їх, передбачати 

ефект, змінювати ситуацію професійного спілкування на отримання стимулу 

до розвитку є неодмінною складовою майбутньої професійної діяльності. 

Отже, майбутні управлінці з розвинутою рефлексивністю будуть володіти 

більш високим рівнем майстерності та адаптивності. Основою професійного 

саморозвитку є саме безперервне усвідомлення здійснюваної власної 

діяльності й на цій основі подальше її вдосконалення.  

Варто зауважити, що невід’ємним завданням професійної підготовки 

магістрів з УНЗ є розвиток професійної рефлексії. Професійну рефлексію 

дослідник Н. Пастушенко розглядає як «співвіднесення себе, можливостей 

свого «Я» з тим, що вимагає обрана професія, у тому числі з наявними про 

неї уявленнями» [313]. Вона являє собою єдність людського (здатність до 

самонавчання, аналіз причинно-наслідкових зв’язків, сумнівів, реалізація 
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ціннісних орієнтацій, робота над собою) та професійного (тобто застосування 

цієї здібності до важких умов і обставин професійного життя). Такі уявлення 

розвиваються й допомагають магістрантові схарактеризувати отримані 

результати, спрогнозувати цілі подальшої діяльності, скоригувати свій 

професійний маршрут. 

І. Корольова [190], досліджуючи питання сутності та ролі професійної 

рефлексії майбутнього менеджера освітньої галузі, визначила професійну 

рефлексію як інтегральний чинник професійного становлення майбутнього 

фахівця, що визначається специфікою особистісних та професійних 

здібностей, рівнем володіння фахових компетентностей управлінця закладом 

освіти, котрі забезпечують усвідомлення, переосмислення та творче 

виявлення особистісного досвіду й фахової діяльності у розв’язанні 

проблемних ситуацій. 

Рефлексія – умова, необхідна для того, щоб студент (або викладач) 

бачив схему організацій власної освітньої діяльності, конструював її у 

відповідності зі своїми цілями й програмами, усвідомлював і засвоював 

способи евристичного мислення [56]. 

Загалом, рефлексивні технології та техніки мають стати атрибутами 

управлінської діяльності. Доцільно зауважити, що через самодіяльність, 

вищим рівнем якої є творчість, здійснюється розвиток та саморозвиток. 

С. Немченком акцентовано, що головне завдання управління, яке автор 

вважає творчим видом діяльності, полягає у максимальному розкритті 

творчого потенціалу кожного суб’єкта системи управління та створенні умов 

для плідної творчої самореалізації. «Творчість – вершина рефлексивних 

процесів, а рефлексія – механізм та керівний параметр творчої діяльності, 

розгляд творчості й інновацій як рефлексивних процесів вищого рівня, 

неподільність креативних та рефлексивних здібностей стає в наш час 

аксіоматичною» [275, с.77]. 



320 

Приклади рефлексивних технік для використання їх у процесі 

професійної підготовки магістрів з УНЗ представлено в додатку Л (див. 

Додаток Л). 

Отже, запропоновані техніки рефлексивної діяльності виступають 

важливим чинником конструктивного впливу на процеси особистісно-

професійного розвитку магістрантів та формування в них готовності до 

різного роду ситуацій самоорганізації в професійній діяльності, а особливо 

привчають до розвитку професійної свідомості, де рефлексія виступає 

засобом розв’язання проблем. 

При переключенні магістрантів від освітнього процесу, що 

управляється викладачем або здійснюється за його допомогою, на процес 

самоорганізації та самоосвіти важливим стає саморефлексія (філос. 

самовідображення, самосприйняття, самоосмислення), що є основою 

самонавчання. За допомогою своєї психіки магістрант може відображати 

самого себе в різних аспектах. Необхідно розмежувати різницю між 

рефлексією та саморефлексією. Слід ураховувати, що рефлексія – поняття 

більш загальне, означає відображення не тільки себе, але й ситуації, у якій 

перебуває магістрант, інших людей, що його оточують тощо, тобто мова йде 

про характерну здатність психіки «відображати», проте магістрант може не 

тільки відображати ті чи інші явища, а й відображати себе, що й уважається 

саморефлексією – спосіб оцінити себе, свої методи роботи й те, як ти вчишся. 

Ряд учених (Л. Мітина та ін.) зазначають, що саморефлексія може 

виступати як механізм професійного розвитку, в якому виділяється два типи: 

професійне функціонування (адаптація) та особистісний розвиток (творчість, 

особистісне зростання). Отже, динаміка професійного життя в першому типі 

– це адаптація, становлення, а в другому – самовизначення, самовираження, 

самореалізація [205].  

Практичний досвід демонструє, що кожен випускник спеціальності 

073 «Менеджмент» (Управління закладом освіти) прагне до реалізації свого 

професійного потенціалу, що наближає його до свого «Я-професіонал». 
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Професійна реалізація управлінця неможлива без усвідомлення свого «Я», 

пізнання себе в усьому розмаїтті професійної діяльності, виявленні своїх 

слабких і сильних сторін, а також у визначенні сфери для професійного 

зростання. Для того, щоб остаточно розібратися в собі, учені-психологи 

розробили ряд питань для саморефлексії за основними напрямами: сильні 

сторони; слабкі сторони; навички; проблеми; досягнення; щастя; прийняті 

рішення; відносини з людьми; здобутті знання (повний перелік питань 

представлено в додатку К.5) (див. Додаток К.5). Отже, цей список не є 

вичерпаним, собі можна ставити безліч запитань. Уміння їх придумувати 

обмежене тільки межами уяви особистості. 

При груповій роботі в аудиторії за допомогою фасилітації викладач 

може стимулювати магістрантів до проведення саморефлексії. Для такого 

виду діяльності пропонуємо використати техніку «Вигідний обмін», що 

стимулюватиме студентів «обмінюватися» своїми особистими якостями 

Техніка «Вигідний обмін» використовується для стимулювання студентів до 

«обміну» своїми особистими якостями. Проведення: викладач починає 

вправу з міркування про те, що люди часто не цінують власні якості, власні 

гідності. Деякі люди схильні перебільшувати свої недоліки й принижувати 

свої достоїнства. Деякі люди соромляться визнати свої переваги не тільки 

перед іншими людьми, але навіть і перед собою. Викладач пропонує 

магістрантам подивитися, хто та як оцінює власні професійні гідності. 

Магістрантам видається по 7 карток, на яких вони мають написати сім 

різних своїх професійних якостей, якими вони пишаються, які вважають 

своїм достоїнством (викладач також може заповнити картки та прийняти 

участь в «обміні»). Оголошується торг: хто завгодно може з ким завгодно 

обмінятися своїми картками. Можна поміняти одну свою картку на картку 

іншої людини, якщо здається, що угода вигідна. Наприклад, хтось захоче 

поміняти свою картку «Чесність» на чужу картку «Комунікабельність», 

відповідно та людина згодна на обмін, тому що вважає «Працездатність» 

якістю кращою, ніж «Комунікабельність». Можна поміняти одну свою 
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картку на кілька чужих, і – відповідно – кілька своїх на одну чужу. Для 

зручності всі учасники тримають свої картки відкритими. Можна 

«прикупити» собі ще одну таку саму якість. Тоді як би вважається, що 

учасник подвоїв свою гідність (був просто чесним, а став подвійно чесним). 

Викладач не обмежує активність магістрантів: можна говорити всім 

разом, перебивати один одного, підвищувати голос. Після проведення торгів 

починається обговорення: 

- Хто повністю «поміняв» свою особистість? Хто зовсім не змінив? 

- Хто більше всіх виграв, як думаєте? Хто програв? Чому? 

- Чи здалося кому-небудь, що якась чужа якість йому зовсім не 

потрібна? Як таке може бути? Що за цим криється? 

Отже, саморефлексія дає можливість кожному магістрантові 

саморозвиватися й самовдосконалюватися у професійному напрямі. 

Корекція/самокорекція. Корекційна робота є складовою єдиного 

освітнього процесу. У науковому обігу корекцію розуміють як спеціально 

організований освітній процес, спрямований на подолання недоліків, їх 

запобігання та сприяння розвитку особистості з метою якнайбільшого 

наближення до норми [308]. Корекція розглядається як педагогічний вплив, 

що зводиться не тільки до тренувальних вправ на виправлення окремого 

недоліку, але й вплив на особистість магістранта в цілому за допомогою 

спеціальних педагогічних заходів.  

Корекція тісно пов’язана із поняттям розвитку особистості загалом, 

тому в роботі з магістрантами особливий акцент робиться на корекційно-

розвивальній роботі, що здійснюється засобами педагогічного процесу: його 

змістом, методиками та організаційними формами. Саме від предмета 

корекції, тобто від того, що необхідно поліпшувати та розвивати в студента, 

залежить постановка мети, пошук спеціальних шляхів організації підготовки 

магістрів з УНЗ, добір відповідних методичних засобів та змісту навчання, 

вивчення показників результативності освітнього процесу.  
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Складові корекційно-розвивальної роботи такі: розвиток пізнавальних 

функцій та загальних здібностей студентів; оволодіння необхідними 

компетентностями; розвиток пізнавальної мотивації студентів; зміна 

особистісних властивостей студентів, що призводять до внутрішніх та 

зовнішніх конфліктів; формування навичок професійного спілкування; 

розробка конструктивних поведінкових стратегій щодо подолання 

труднощів; змінювання самооцінки з наближенням її до адекватної; 

створення умов для саморозкриття магістрантів, самостійного пошуку 

засобів розв’язання  власних проблем; розвиток креативності, спонтанності 

та саморозвитку магістрантів; збудження та поглиблення рефлексії та 

саморефлексії. 

Корекція може бути прямою (наприклад, проведення тренінгу з 

використанням спеціальних інструментів педагогічного впливу, плануванням 

змісту та прогнозуванням результатів корекційної роботи в часі) та непрямою 

(передбачається, що вже в процесі навчання настає просування в розвитку 

студента, коригується його розумова діяльність шляхом збагачення, 

уточнення, виправлення наявного досвіду й формування нового) [54, с. 93].  

До засобів корекції належать ділова, рольова або командна гра, тренінг, 

комп’ютерні освітні сервіси (ІКТ), створення ситуації вибору та пошук 

виходу з неї. Можливі варіанти корекційної роботи за різними напрямами 

представлено таблиці 3.8. 

Таблиці 3.8 

Можливі варіанти корекційної роботи 

Характерологічні 

особливості студента 

Напрями 

корекційної 

роботи 

Засоби корекційної роботи  

1 2 3 

1. Високий рівень особистої 

тривожності. Надчутливість 

до негативного ставлення до 

себе. Сприйняття великого 

числа ситуацій як 

загрозливих 

Зниження 

рівня 

особистої 

тривожності 

- релаксаційні техніки: глибоке дихання, 

візуальні образи, м’язова релаксація, вільний 

рух під музику; 

- робота зі страхами; 

- рольові ігри 

2. Слабке усвідомлення 

власного емоційного світу. 

Формування 

усвідомлення 

- робота з картками, що відображають 

різні емоційні стани; 
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Низький рівень емпатії власних 

емоцій, а 

також інших 

людей, 

розвиток 

емпатії 

- вигадування історій, що розкривають 

причину емоційного стану (бажано 

розкрити декілька причин); 

- розігрування сценок (етюдів), що 

відображають різні емоційні стани; 

- методика – «я сумний (радісний тощо), 

коли…» 

- рольові ігри, що відображають 

проблемну ситуацію, де «агресор» програє 

роль «жертви» 

3. Неадекватна (частіше 

низька) самооцінка.  

Негативна «Я-концепція» 

Розвиток 

позитивної 

самооцінки 

- вправи, спрямовані на позитивне 

сприйняття образу «Я», активізацію 

самосвідомості, актуалізацію «Я-станів»; 

- розробка системи заохочень і нагород за 

наявні й можливі успіхи (наприклад, 

«щоденник успіхів», складання 

портфоліо тощо) 

 

Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 

4. Емоційне «зациклення» 

на ситуації. Невміння 

передбачати наслідки своїх 

дій 

Формування 

вмінь студента 

реагувати 

найбільш 

адекватним 

способом 

- «Листи гніву»;  

- використання прийомів емоційно-

образної терапії з метою повнішого 

реагування почуттів та їх позитивної 

трансформації; 

- гейміфікація (з використанням кейс-

технологій); 

- рольові ігри 

5. Слабкий контроль над 

емоціями 

Управління 

власними 

емоціями 

- введення правила: «порахуй до 10 перед 

тим, як почнеш виконувати дії»;  

- дихальні техніки; 

- рольова гра, що містить провокативну 

ситуацію для напрацювання навичок 

контролю 

 

6. Обмежений набір 

поведінкових реакцій на 

проблемну ситуацію, 

демонстрація деструктивної 

поведінки 

Розширення 

спектру 

поведінкових 

реакцій у 

проблемній 

ситуації та 

зняття 

деструктивних 

елементів 

поведінки 

- робота з картками, що відображають 

проблемні ситуації (придумування різних 

варіантів розповідей за картинкою);  

- розігрування сцен, що відображають 

вигадані конфліктні ситуації;  

- використання ігор, що містять елементи 

суперництва; 

- використання ігор, спрямованих на 

співпрацю; 

- груповий розбір наслідків різних 

поведінкових реакцій на проблемну 

ситуацію, вибір позитивної та 

закріплення її в рольовій грі; 

- уведення на заняттях певних правил 

поведінки з використанням системи 

заохочень і привілеїв у разі їх 
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дотримання; 

- ведення щоденника самоспостереження 

й контролю за поведінкою 

 

7. Низький рівень мотивації 

до навчання 

Зміцнення 

окремих 

сторін 

мотивації  

- створення ситуації, що авансує успіх, 

робота на майбутні цілі, прагнення до 

мети; 

- заохочення; 

- пред’явлення навчальних вимог; 

- групова робота; 

- самостійне досягнення результату; 

- аналіз випадків із практики; 

- програма саморозвитку; 

- творчий діалог; 

- проблематизація; 

- метод «круглого столу»; 

- імітаційна гра; 

- проєктування 

 

У нашому дослідженні корекцію розглядатимемо як внесення 

позитивних змін у професійну підготовку, розвиток спеціальних 

компетентностей майбутнього управлінця, що здійснюватиметься за 

допомогою адаптації засобів освітнього процесу до особливостей 

пізнавальної діяльності, та спрямованість цих засобів на максимально 

можливу мобілізацію здібностей студентів, на оволодіння елементами 

управлінської культури в постійно змінюваному середовищі.  

Отже, корекція досягається за допомогою адаптації змісту навчання до 

особливостей пізнавальної діяльності студентів, обліку актуального рівня й 

зони найближчого розвитку, використання індивідуального підходу, 

тренувальних вправ, структурної доступності навчальної інформації. 

Завдяки волі корекція особистісних властивостей, учинків і діяльності 

набуває самостійного характеру й стає самокорекцією. Система дій, що 

спрямовані на видозмінення внутрішніх процесів і зовнішніх ознак поведінки 

суб’єктів освітнього процесу, визначаються як самокорекція. У межах 

нашого дослідження самокорекцію варто розуміти як усвідомлену та 

цілеспрямовану діяльність магістранта з подолання й усунення недоліків 

своєї освітньої діяльності, поведінки та негативних рис.  
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Як стверджують дослідники М. Москалець та М. Чумак [268], 

самокорекція завершує цикл навчальної діяльності та є однією з форм 

самоконтролю. Самокорекцію автори розуміють як інтелектуальне вміння 

студента, що забезпечує безпосереднє виправлення суб’єктом усвідомленої 

помилки з метою підвищення рівня реалізації навчально-контрольованої 

діяльності в цілому. Самокорекція є процесом, що є частиною 

самоуправління та коригує діяльність із середини відповідно до 

зовнішніх вимог. 

На думку дослідника Н. Саєнко [371], організація самокорекції 

студентами власної освітньої діяльності відбувається через рефлексію 

здобутих знань, утілення сформованих стратегій і набутого практичного 

досвіду. Так, рефлексія дає основу для корекції та самокорекції.  

Ми погоджуємося з дослідником Т. Боровою, яка влучно зазначає, що 

корекція – це зміна властивостей особистості з метою розвитку її здібностей 

згідно з нормами, правилами, вимогами суспільства й самої людини. Авторка 

виділяє корекцію зовнішню та внутрішню. Саме внутрішня корекція як 

усвідомлене самостійне коригування людиною своєї діяльності і є 

самокорекцією [46]. Отже, магістрант може самостійно здійснювати 

корекцію своєї освітньо-професійної діяльності, спираючись на наявні норми 

та стандарти. Проте не обмежуємо студентів досягати лише усередненого 

професійного рівня, навпаки, метою самокорекції є надання можливості 

кожному посилити позитивні та мінімізувати негативні результати їхньої 

освітньо-професійної діяльності. 

Здійснювати самокорекцію можна на основі таких прийомі та 

інструментів:  

- моделювання своєї поведінки, програвання сценарію майбутньої події 

в позитивному значенні; 

- самостійне виконання тестів із використанням ІКТ технологій на 

освітніх платформах Classtime, Online Test Pad, Google Forms, Kahoot; 

- парна, групова робота з детекції та корекції типових помилок; 
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- командна робота із взаємокорекцією; 

- використання кваліметричних моделей самокорекції, що дозволяють 

магістрантові визначити той чи інший чинник професійної сформованості, 

самому побачити прогалини в роботі та визначити вектори 

подальшого самовдосконалення. 

Як приклад наводимо фрагмент тесту (див. Додаток М) для здійснення 

магістрантами самокорекції здобутих знань із теми «Управління 

конфліктами» тест складено на платформі Online Test Pad. 

Завдяки створеному викладачем тесту магістрант може побачити власні 

прогалини в засвоєнні теми та скласти особистий план корекції знань. У 

залежності від рівня мотивації та цілеспрямованості корекційний процес 

може обмежитися аналізом та виправленням власних помилок або пошуком 

додаткової інформації для поглиблення знань. 

Наступний приклад – командна робота із взаємокорекцією. У цьому 

виді роботи за основу взято метод історичного сканування (або історична 

стіна) – метод фасилітації, який застосовується для дослідження історії 

організації чи проєкту, він дає можливість групі провести колективну 

рефлексію, усвідомити уроки минулого, побачити перспективи в 

майбутньому, а також проаналізувати напрями розвитку, визначити контекст 

для цілей майбутнього, переглянути плани розвитку, зробити оцінку. 

Головний результат такого методу має бути орієнтований на створення 

історії успіху групи чи окремого магістранта, дослідити корені конфлікту, 

обмінятися особистими думками, відкоригувати власні дії, відсортувати різні 

думки. Отже, цей метод може бути адаптовано для груп різної кількості, 

індивідуальної роботи та роботи в малих групах.  

Основна ідея методу – надати можливість магістрантам усвідомлено 

проаналізувати ситуацію, в якій вони опинилися, зрозуміти, що вплинуло на 

організацію їх роботи й що призвело до негативних наслідків.  

Процедура виконання:  
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І етап – розподілення на команди, визначення ролей, озвучення 

проблеми. На цьому етапі створюється команда «експертів» – фахівці в 

предметній галузі, до якої належить нова проблема, визначаються 

магістранти, на яких буде покладено місія прийняття рішення.  

ІІ етап – генерація ідей. Кожен «експерт» має «згенерувати» ідею 

стосовно способу чи підходу до розв’язання проблеми або охарактеризувати 

її та пригадати події, пов’язані з цією ситуацією. Висловлювання експертів 

оформляють у вигляді анотацій на картках, які закріплюються на дошці або 

листах фліпчарту. На цьому етапі ідеї, висловлені кожним експертом, не 

обговорюють. Можна навіть віддати перевагу анонімному способу 

висловлювання та накопичення ідей експертів, зробити «дерево ідей».  

ІІІ етап – розподіл ідей. Магістранти, що прийматимуть рішення (до 

них можуть також приєднатися частина експертів), розглядають усі анотації 

експертів і розподіляють на групи всі «згенеровані» експертами ідеї. Можна 

розділити ідеї, пов’язані з минулим та майбутнім, злетами та 

падіннями тощо. 

ІV етап – відбір конструктивних ідей, які вивчають, аналізують та 

використовують для побудови оптимістичної програми власної 

корекційної роботи. 

Означений метод дозволяє магістрантам пізнати інші напрями розвитку 

за допомогою обміну ідеями, побачити помилкові кроки власної діяльності та 

побудувати успішні кроки самокорекції. 

Отже, самодіагностика допомагає магістрантові вийти на шлях 

самовдосконалення, яке в професійній діяльності має позитивний мотив, 

адже спрямоване на оптимізацію рівня компетентностей, необхідних для 

виконання професійних обов’язків, для досягнення успіху, кар’єрного 

зростання, розкриття особистісного потенціалу. 
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Висновки до розділу 3 

 

Розробивши теоретичні засади адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом, було представлено 

науково-педагогічне обґрунтування моделі означеної системи, що створена 

для забезпечення цілісності та адекватного відтворення взаємозв’язків між 

суб’єктами адаптивної системи підготовки на основі механізму 

самоорганізації. Розроблена модель дає можливість у стислій формі 

представити інформацію про механізм адаптації освітнього процесу до 

індивідуальних особливостей магістрантів, що насамперед базується на 

навчанні прийомам самостійної роботи, самоконтролю, самоаналізу. У 

моделі враховано освітні та індивідуальні потреби магістрантів, показано 

шляхи насичення освітнього простору специфічним інструментарієм та 

забезпечення динамічного пристосування системи в умовах нестабільності 

ринкової економіки. 

Визначено критерії та інструментарій вимірювання рівня професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом. Дієвим 

діагностичним інструментарієм уважаємо кваліметричні моделі. Саме тому в 

дослідженні було розроблено кваліметричну модель оцінювання адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з УНЗ, що побудована за 

принципом «вхід-вихід» для отримання інформації про реальний стан 

підготовки магістрів.  

Доведено можливості забезпечення результативності професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом через використання 

адаптивних технологій. Установлено, що адаптивні технології дозволяють 

варіювати навчання, створювати нові структури освітніх занять. Поєднання 

адаптивних технологій з платформами онлайн-навчання дають найкращі 

освітні результати. Підтверджено, що адаптивні технології дозволяють 

враховувати зворотні зв’язки, приймати спільні рішення при дотриманні 
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оптимального співвідношення між зовнішніми умовами освітнього 

середовища та можливостями студентів. 

Представлено алгоритм розроблення адаптивних технологій та на його 

основі підготовлено авторську технологія адаптивного індивідуального 

сценарію освітньої діяльності магістранта. Подана технологія ґрунтується на 

адаптивному підході, основними положеннями якого є концепція 

спрямованої самоорганізації, за допомогою чого досягається спільна мета, 

враховуючи вимоги зовнішнього середовища та баланс інтересів усіх 

учасників освітнього процесу. Індивідуальний адаптивний сценарій освітньої 

діяльності магістранта створюється у процесі діалогу з викладачем, на його 

основі відбувається узгодження думок, визначається спрямованість 

магістранта на самоорганізацію та саморозвиток. 

Розроблено адаптивний інструментарію для забезпечення науково-

методичного супроводу функціонування й розвитку адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з УНЗ до якого віднесено підбір основних 

способів організації адаптивної діяльності магістрантів (інтерактивні форми, 

методи, засоби), адаптивних технологій; коучингові технології 

індивідуальної роботи з магістрантами; комплекс різнорівневих практико-

орієнтованих завдань; діагностичний та самодіагностичний інструментарій; 

освітній проєкт, що містить семінари та тренінги для посилення практичної 

спрямованості підготовки магістрів; дистанційний курс для самостійної 

роботи магістрантів в онлайн-просторі. 

Основний зміст третього розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: [112; 116; 120; 122; 124; 125; 131; 132; 528; 530]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  

З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

4.1. Організація експериментальної перевірки адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

 

Наукове обґрунтування та моделювання адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з УНЗ, а також характеристика компонентів 

цієї системи надає можливість наблизитися до її експериментального 

впровадження в процес підготовки магістрів. 

З метою перевірки ефективності адаптивної системи підготовки 

магістрів з УНЗ було проведено педагогічний експеримент. У педагогічній 

науці прийнято розглядати експеримент як «комплекс методів дослідження, 

що забезпечує науково-об’єктивну і доказову перевірку правильності 

висунутої гіпотези» [15]. Педагогічний експеримент дає можливість 

спостерігати педагогічні явища та уточнювати окремі висновки наукової 

теорії, «є ієрархічно організованим і контрольованим процесом науково-

педагогічної діяльності» [312]. Педагогічний експеримент передбачає 

здійснення порівняння, аналізу, вибору оптимального варіанту діяльності 

тощо. Педагогічний експеримент вважається більш широким поняттям ніж 

експериментальна перевірка, що означає доведення необхідності 

запровадження або використання певних нововведень, які вперше створені, 

вдосконалені або застосовані освітні системи, їх компоненти, що суттєво 

поліпшують результати освітньої діяльності [145, с. 150]. Саме тому в 

нашому дослідженні будемо використовувати поняття експериментальна 

перевірка, адже метою нашого дослідження є розроблення, наукове 

обґрунтування та практичне апробування моделі адаптивної системи для 

забезпечення якості професійної підготовки магістрів з УНЗ. 
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Для досягнення мети було визначено відповідні завдання, що містили:  

- упровадження в практику професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом моделі адаптивної системи;  

- визначення впливу упровадження розробленої адаптивної 

системи підготовки на рівень професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом;  

- підтвердження ефективності адаптивної системи освіти в процесі 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом; 

- розроблення методичних рекомендацій для професорсько-

викладацького складу ЗВО по створенню цілісної адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів шляхом упровадження специфічного 

інструментарію в свою практичну діяльність. 

Експериментальна апробація зазначеної моделі та виконання завдань 

потребувало організації і проведення спеціальної дослідно-

експериментальної роботи на практичній базі в природних умовах. Для цього 

було обрано заклади вищої освіти, в яких здійснюють підготовку за 

магістерською освітньою програмою «Управління навчальним закладом» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» такі, як:  

1) Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ) 

(далі БДПУ); 

2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка (Дрогобич) (далі ДДПУ); 

3) Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне) (далі 

РДУГУ); 

4) Українська інженерно-педагогічна академія (Харків) (далі УІПА); 

5) Університет менеджменту освіти (Київ) (далі УМО); 

6) Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка (Кропивницький, Кіровоградська область) 

(далі ЦДПУ). 
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З метою експериментальної апробації було складено спеціальну 

програму, яка включала загальну характеристику проблеми, об’єкт, предмет, 

мету, завдання, обґрунтування теоретичної, наукової та практичної 

значущості дослідження (див. Додаток Р), опис етапів та видів дослідно-

експериментальної роботи (див. табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Етапи та види дослідно-експериментальної роботи 

Назва етапу,  

роки проведення 

Цільове завдання 

етапу 
Дії 

1 2 3 

Підготовчий  

(вхідний) 

 

2017-2018 рр. 

Підготовка бази та 
науково-

методичного 
супроводу 
проведення 

експериментальної 
перевірки 

1. Усвідомлення необхідності проведення 
експериментальної перевірки. 
2. Вивчення особливостей перебігу освітнього 
процесу професійної підготовки магістрів з 
управління навчальним закладом. 
3. Визначення та описання бази проведення 
перевірки.  
4. Підготовка науково-методичних матеріалів 
експериментальної перевірки. 

Основний 

(констатуваль-

ний та 

формувальний) 

 

2018-2019 рр. 

Вивчення та опис 
існуючого стану 

професійної 
підготовки магістрів 

з управління 
навчальним 

закладом 

1. Вивчення стану практичної підготовки 
магістрів з управління навчальним закладом 
(стану надання освітніх послуг майбутнім 
магістрам з УНЗ та ступінь задоволення їхніх 
освітніх потреб; стан задоволеності викладачів 
умовами праці з магістрантами УНЗ) шляхом 
проведення опитування, анкетування та ін. 
2. Узагальнення та інтерпретація отриманих 
матеріалів. 
3. Виділення проблемних моментів у змісті, 
методах, формах, результатах підготовки 
магістрів з УНЗ.  
4. Запровадження моделі адаптивної системи 
професійної підготовки магістрі з УНЗ; 
технології адаптивного індивідуального 
сценарію підготовки магістрів з УНЗ у освітній 
процес. 
5. Проведення первинних, проміжних та 
заключних замірів стану освітнього процесу у 
досліджуваних закладах освіти.  
6. Вибір методики статистичної обробки 
отриманих результатів. 

Заключний 

(узагальнюваль-

ний) 

 

2019-2020 рр. 

Експериментальне 
підтвердження 

результативності 
запровадження 

адаптивної системи 
професійної 

підготовки магістрів 
УНЗ із 

застосуванням 
технології 

адаптивного 
індивідуального 

сценарію підготовки 
магістрів УНЗ 

1. Проведення контрольного зрізу цілісності 
адаптивної системи підготовки магістрів УНЗ; 
2. Зіставлення результатів за три досліджувані 
навчальні роки (2017/2018; 2018/2019; 
2019/2020). 
3. Формулювання висновків та розробка 
відповідних рекомендацій. 
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Підготовчий етап та перші три стадії основного етапу було описано в 

першому розділі, решта – розкрито у першому і другому підрозділах 

четвертого розділу дисертаційного дослідження. 

Дослідження проводилося за послідовним експериментом у три етапи в 

умовах реального освітнього процесу підготовки магістрів з УНЗ у ЗВО 

України і тривало з 2017/2018 до 2019/2020 н. рр. Для проведення 

послідовного експерименту мали визначити необхідну кількість учасників 

перевірки. Для цього було підраховано загальну кількість здобувачів освіти 

(магістрів з УНЗ). Так, підготовку магістрів з УНЗ усього по Україні 

здійснюють 33 заклади вищої освіти (за отриманою інформацією при аналізі 

даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти ‒ ЄДЕБО). 

Генеральна сукупність здобувачів освіти, які вступили до магістратури та 

навчаються, становить 876 осіб. Обсяг вибіркової сукупності було 

встановлено за формулою:  

n (вибірка) = 
1*0025,0

)(

N

сукупністьгенеральнаN
 

де n – обсяг вибіркової сукупності (вибірки); N – обсяг генеральної 

сукупності. Підставивши в формулу числові значення відповідних 

показників, отримано такий результат: n = 
1876*0025,0

876


 = 275 

В експериментальній перевірці загалом узяли участь 276 осіб. Обрана 

кількість учасників експериментальної перевірки (276 осіб) відповідає 

розрахованому обсягу вибірки учасників (min 275 осіб) та є 

репрезентативним обсягом вибірки, достатнім для визначення результатів, 

які будуть отримані в ході експериментальної перевірки, обґрунтованими та 

вірогідними. 

На першому етапі (2017-2018 рр.) здійснено підготовку бази та 

науково-методичного супроводу проведення експериментальної перевірки, а 

саме: досліджено особливості перебігу освітнього процесу професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом; визначено та 
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описано бази проведення перевірки; підготовлено науково-методичні 

матеріали експериментальної перевірки. 

На другому етапі (2018-2019 рр.) здійснено всебічне діагностичне 

вивчення стану професійної підготовки магістрів з УНЗ у експериментальних 

закладах освіти, що здійснюють підготовку магістрів за освітньо-

професійною програмою «Управління навчальним закладом» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» (стану надання освітніх послуг майбутнім магістрам з УНЗ 

та ступінь задоволення їхніх освітніх потреб; стан задоволеності викладачів 

умовами праці з магістрантами з УНЗ) шляхом проведення опитування, 

анкетування тощо; узагальнено та інтерпретовано отримані матеріали; 

проведено аналіз існуючих підходів до підготовки магістрів з УНЗ, виділено 

проблемні моменти у змісті, методах, формах, результатах підготовки 

магістрів УНЗ; складено програму формувального етапу дослідження; 

проведено первинні, проміжні та заключні заміри стану освітнього процесу.  

На третьому етапі (2019-2020 рр.) проведено експериментальне 

підтвердження результативності запровадження адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з УНЗ із застосуванням технології 

адаптивного індивідуального сценарію підготовки магістрів: проведено 

контрольний зріз цілісності адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ; 

зіставлені результати замірів за 3 роки; сформульовано висновки та 

розроблено відповідні рекомендацій. 

Отже, логіка проведення експериментальної перевірки передбачала 

первинне вимірювання існуючого стану системи підготовки магістрів з УНЗ 

у експериментальних закладах освіти (описано у першому розділі 

дослідження), впровадження моделі адаптивної системи підготовки магістрів 

з управління закладом освіти; вторинне вимірювання та встановлення 

зв’язків між отриманими результатами; висновки про результативність 

використання запропонованої моделі при забезпеченні організаційних умов. 
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Проведення експериментальної перевірки базувалося на основних 

принципах організації та проведення експериментального дослідження, які 

враховуються на всіх його етапах: цілісного вивчення процесу підготовки 

магістрів з УНЗ; комплексного використання методів наукового дослідження; 

вивчення підготовки магістрів у розвитку та динаміці; об’єктивності 

проведення перевірки результатів; педагогічної ефективності [311, с. 227]. 

У ході експериментальної перевірки було застосовано такі методи 

діагностики: аналіз змісту освітньо-професійних програм, документації 

кафедр, діяльності викладачів, форм та методів роботи з магістрантами; усні 

й письмові опитування – анкетування з метою виявлення організаційних та 

методичних проблем у їх практичній діяльності, проведення бесід, 

опитування тощо.  

Для обробки результатів анкетування, тестування використовувалися 

такі методи: теоретичні загальнонаукові методи аналізу, синтезу, 

узагальнення, класифікації, порівняння, зіставлення; метод Дельфі (для 

оброблення анкет); метод експертного оцінювання (для отримання 

об’єктивних результатів); методи простого середнього арифметичного та 

частки від цілого (для визначення показників зв’язку між отриманими 

результатами).  

Результати експериментальної перевірки оброблялися, застосовуючи 

кваліметричний підхід, у поєднанні з табличним редактором Excel. Для 

зручності відстеження рівня якості підготовки магістрів та ведення 

підрахунків нами було розроблено кваліметричну модель адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з УНЗ (описана у третьому розділі 

дослідження), в якій визначено складники адаптивної системи, що було 

обрано як фактори відповідної моделі.  

У свою чергу фактори були декомпозовано на критерії, які 

характеризують вимоги до кожного фактору та демонструють адаптивні 

елементи системи підготовки.  
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4.1.1. Відстеження адаптивної системи за рівнем ресурсного 

забезпечення підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

 

Якість адаптивної системи розглядаємо як сукупність трьох складових, 

які обрані як фактори кваліметричної моделі адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з УНЗ. 

Фактор 1 – Рівень ресурсного забезпечення підготовки магістрів. 

Кожен фактор має свої вимоги (критерії) до ресурсного забезпечення в 

адаптивній системі: 1.1. Формування групи. 1.2. Кадрове забезпечення. 

1.3. Ступінь розробленості силабусів/адаптованих навчальних програм із 

дисциплін підготовки магістрів з УНЗ. 1.4. Врахування вимог 

ринку/роботодавців. 1.5. Врахування освітніх потреб магістрантів у 

варіативній частині змісту освіти. 1.6. Забезпечення індивідуального вектору 

розвитку студентів. 1.7. Створення адаптивного освітнього середовища.  

За визначеними вимогами було зроблено аналіз. Розглянемо ці 

показники детально.  

Завдяки визначеному нами показнику 1.1. Формування групи магістрів 

з УНЗ можемо виявити інформаційне забезпечення даних по групі, що дає 

можливість викладачам визначити освітні запити та вмотивованість 

студентів. Для отримання такої інформації проаналізовано накази по 

досліджуваним ЗВО та особові справи здобувачів освіти.  

Підрахунок даних проводили за допомогою індексної оцінки за 

формулою:  

Ізаб. = 
загК

К зап
 ,  

де Кзап – кількість повністю заповнених особових справ,  

     Кзаг – загальна кількість особових справ.  

Результати обчислень подано у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Зведені дані по критерію «Формування групи магістрів з УНЗ» 

 

№ 

з/п 
Критерій 

БДПУ 

53 

особи 

РДГУ 

23 

особи 

ДДПУ 

22 

особи 

УІПА 

50 

осіб 

УМО 

48 

осіб 

ЦДПУ 

22 

особи 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

1.1 Формування групи 

магістрів з УНЗ 
0,92 0,82 0,77 0,86 0,93 0,72 0,83 

 

Виходячи з отриманих результатів можемо стверджувати, що дані про 

здобувачів освіти заповнені майже в повному обсязі, середній бал 0,83 

(у межах одиниці). У незначній кількості не вистачало документів в особових 

справах, які суттєво не впливають на якість отриманої інформації. Загалом 

аналіз особових справ показав, що на спеціальності 073 «Менеджмент» галузі 

знань «Управління та адміністрування» за освітньою програмою «Управління 

навчальним закладом» навчаються вмотивовані, здібні студенти, які мають 

високі показники на рівні бакалавр (або спеціаліст) та готові продовжувати 

освіту в магістратурі, здійснювати наукові пошуки, брати участь у 

громадських справах. Більшість студентів заочного відділення працюють 

вихователями, учителями-предметниками, методистами, викладачами, 

заступниками директорів та керівниками закладів освіти різних рівнів.  

Рівень підготовки магістрів з УНЗ повною мірою залежить від якості 

складу викладачів (критерій 1.2. Кадрове забезпечення) та ступенем їхньої 

задоволеності умовами праці, матеріально-технічним забезпеченням, 

психологічною безпекою. Саме тому у першому розділі нашого дослідження 

було проведено дослідження стану задоволеності викладачів умовами праці з 

магістрантами з УНЗ за визначеними критеріями задоволеності та отримано 

такі результати: 34,7% НПП повністю задоволені умовами праці, 52,1% 

задоволені частково, а 13,2% зовсім не задоволені. Отже, результативність 

підготовки магістрів з УНЗ певною мірою може підвищитися, якщо 

максимально комфортизувати умови праці НПП, що є базовою потребою.  
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Проте не менше важливим є ретельний підбір складу НПП, які 

працюють з магістрантами. Особливими критеріями вважаємо відповідність 

освіти викладачів дисциплінам, які вони викладають, та наявність у штаті 

експертів з управлінським досвідом. Для цього нами проаналізовано 

документацію досліджуваних ЗВО.  

Аналіз документів показав, що загалом кількісний і якісний склад НПП 

відповідає чинним вимогам до визначення рівня наукової та професійної 

активності з цих дисциплін, передбачених ліцензійними умовами. Усі штатні 

НПП, мають науковий ступінь та/або вчене звання, є провідними фахівцями з 

організації освітнього процесу, мають необхідний стаж педагогічної роботи, 

проте не всі НПП мають власний управлінський досвід. За допомогою 

експертної оцінки отримано такі результати (див. табл. 4.3): 

Таблиця 4.3 

Зведені дані щодо кадрового забезпечення магістрів з УНЗ 

№ 

з/п 
Критерій 

БДПУ 

10 

осіб 

РДГУ 

12  

осіб 

ДДПУ 

10  

осіб 

УІПА 

10 

осіб 

УМО 

9 

осіб 

ЦДПУ 

7  

осіб 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

1.2 Кадрове 

забезпечення 

магістрів з УНЗ 

0,6 0,58 0,4 0,5 0,77 0,57 0,57 

 

Отже, підкреслимо, що при формуванні складу НПП для забезпечення 

освітньої програми необхідно звертати увагу не тільки на наукові ступені та 

вчені звання НПП, але й на досвід управлінської роботи, залучати 

професіоналів з інноваційної та дослідницької роботи. 

Наступним досліджуваним критерієм було 1.3. Ступінь розробленості 

силабусів/адаптованих навчальних програм із дисциплін підготовки 

магістрів з УНЗ. Аналіз сайтів та документації ЗВО дає підстави для 

ствердження, що освітні програми на момент констатувального етапу нашої 

експериментальної перевірки (2017-2018 н. р.) було представлено кожним 

досліджуваним ЗВО. Силабуси були рекомендовані до розробки у 
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2019-2020 н. р., тому на цьому етапі дослідження будемо експертувати тільки 

інформацію, представлену в навчальних програмах до дисциплін (див. табл. 

4.4).  

Аналіз документації показав невисокі показники, усереднений бал по 

досліджуваним ЗВО – 0,3. Це означає, що навчальні програми до дисциплін 

більше стандартизовані та мають низький прояв адаптивності, оскільки у 

більшості програм відсутнє збільшення часу на практичні або семінарські 

заняття; самостійна робота студентів побудована загалом на опрацюванні 

теоретичного матеріалу та його конспектуванні; форми звітності у програмах 

зустрічаються найчастіше такі як конспект, усне опитування, тестування; 

індивідуальні завдання полягають у складанні реферату; представлені в 

програмах завдання для опрацювання на практичних заняттях не мають 

диференціації за складністю, а також відсутня орієнтація на професійну 

діяльність. 

Таблиця 4.4 

Зведені дані щодо ступеня розробленості силабусів/адаптованих 

навчальних програм із дисципліни 

№ 

з/п 
Критерій 

БДПУ 

10 

осіб 

РДГУ 

12  

осіб 

ДДПУ 

10  

осіб 

УІПА 

10 

осіб 

УМО 

9 

осіб 

ЦДПУ 

7  

осіб 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

1.3 Ступінь 

розробленості 

силабусів/адапт

ованих програм 

0,27 0,3 0,26 0,25 0,4 0,34 0,30 

 

Необхідно відмітити і присутні показники адаптивності у навчальних 

програмах. Наприклад, проведення модульного контролю з використанням 

інноваційних форм роботи: розробки індивідуального завдання з 

електронною презентацією його виконання або проведення підсумкового 

контролю у формі творчої презентації виконаної самостійно роботи, що 

передбачена програмою; проведення занять з використанням інтерактивних 

форм таких як круглий стіл, диспут, дебати. Проте такі форми роботи 
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використовуються не системно.  

Подальше дослідження продовжено вивченням критерію 1.4. Ступінь 

урахування вимог ринку/роботодавців. У процесі теоретичного дослідження 

приходимо до висновку, що ринкова економіка має суттєвий вплив на 

систему підготовки магістрів з УНЗ, адже запускає в освітній процес такі 

ринкові механізми, як добровільність у відносинах та виконанні дій, 

гнучкість та адаптивність перед змінами, труднощами, свободу вибору та дій 

учасників освітнього процесу, підвищення якості освітніх послуг, 

задоволення потреб магістрантів. На сьогодні ринок праці вимагає від ЗВО 

налагодити зв’язок освіти, науки, інновацій, а також мінімізувати розрив з 

практикою, розширити можливості самостійного вибору напрямів власного 

розвитку. Нами проведено аналіз нормативної документації (Лист МОН 

«Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти» №1/9-264 від 20 травня 2020 [452], інформацію 

від МОН щодо Реформи освіти і науки України; Стандарт вищої освіти 

України другого магістерського рівня, галузі знань 07 Управління та 

адміністрування за спеціальністю 073 «Менеджмент») [392] та визначили 

основні вимоги роботодавців: 

1) знання законодавства у професійній сфері: системи освіти, 

забезпечення доступності освіти, статусу ЗО, повноважень керівника ЗО, 

органів управління, учасників освітнього процесу та їх прав та обов’язків, 

організації освітнього процесу, створення безпечного освітнього середовища, 

забезпечення умов для осіб з особливими потребами, можливостей 

професійного розвитку педагогічних працівників, фінансування СО та оплати 

праці педагогічним працівникам, забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності в ЗО [452, с. 5]; 

2) «оновлення змісту базової освіти і методик навчання, що 

відповідають потребам формування ключових компетентностей для життя: 

вільне володіння державною та іноземною мовами, математична, 

загальнокультурна та екологічна компетентності, підприємливість та 
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інноваційність, економічна компетентність тощо. А також – наскрізні вміння: 

критичне та системне мислення, вміння проєктувати, творчість, 

ініціативність, фандрейзерство (залучення додаткових джерел фінансування 

для розвитку та оновлення ЗО), вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, лідерство та вміння працювати у 

команді, особистий професійний розвиток, тайм менеджмент 

тощо» [452, с. 6]; 

3) розвиток лідерства в технологічних змінах та швидкій адаптації 

до них: цифровізація освіти, розвиток дистанційної та змішаної освіти. 

Отже, програми мають бути адаптованими до вимог ринку. У цьому 

напрямі дослідження було розпочато аналіз освітніх програм щодо 

урахування впливу ринкової економіки (детально розкрито у першому 

розділі). Було визначено ринкові важелі («нестабільність ситуацій на ринках 

праці та освітніх послуг, реальна свобода, доступність інформації про ринок 

для кожного учасника, просування» [141]) та здійснено аналіз впливу 

визначених ознак ринкової економіки на практичну систему підготовки 

магістрів з УНЗ. За допомогою індексної оцінки перевірено наповнення 

силабусів/програм оновленим змістом, розширення дисциплін за вибором 

та/або осучаснення варіативної складової, збільшення годин для практичної 

складової, розширення можливостей для проходження студентами практики. 

Порівняльний аналіз освітніх програм, силабусів/навчальних програм 

до дисциплін засвідчив про те, що заклади освіти частково враховують 

запити ринку.  

Було проаналізовано співвідношення змісту освітніх програм, що 

мають охоплювати всі основні напрями управлінської діяльності керівника 

закладу освіти та програмні результати. Зміст становлять обов’язкові та за 

вибором дисципліни, програми яких мають задовольнити потреби і 

магістрантів, і роботодавців.  

Результати аналізу засвідчують, що кожен ЗВО має свої освітні акценти 

у підготовці магістрів-управлінців. Так, наприклад, БДПУ бере курс на 
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управлінські технології, інноваційний менеджмент і управління проєктами. 

РДГУ приділяє більше уваги управлінню інформаційними зв’язками, 

розвитку міжнародних зв’язків, основою для цього є винесення вивчення 

іноземної мови до обов’язкових дисциплін. ДДПУ ключовими дисциплінами 

визначає «Економічна грамотність», «Менеджмент організацій» та значну 

кількість кредитів виділяє для опанування корпоративним управлінням і 

управлінням трудовими ресурсами. УІПА впроваджує «Договірне право», 

«Інноваційні системи і технології в освітній організації», а також «Конфлікти 

в управлінській діяльності». В УМО простежується акцент на практико-

орієнтовані дисципліни, такі як «Техніка управлінської діяльності», «Освітні 

технології», «Бізнес-планування освітньою організацією». ЦДПУ 

задовольняє потреби здобувачів освіти в отриманні та управлінні інформації 

та вводить дисципліни «Управління інформаційними зв’язками», 

«Інформаційні комунікативні технології в освіті та науці», «Проєктний 

менеджмент». Нами зроблено такі підрахунки (див. табл. 4.5): 

Таблиця 4.5 

Узагальнення даних щодо наповненості змісту освітніх програмам 

у відповідності до вимог ринку/роботодавців 

№ з/п Критерій БДПУ РДГУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

1.4.1 Наповненість змісту освітніх програм у відповідності з вимогами 

ринку/роботодавців 

У кредитах 13 13 13 10,5 14 11 12,4 

У відсотковому 

співвідношенні 
11,7 11,7 11,7 9,5 12,6 9,9 11,2 

Індексна оцінка 0,14 0,14 0,14 0,11 0,15 0,12 0,13 

 

Таким чином, виконання вимог ринку в змісті освітніх програм 

простежується, проте не системно, фрагментарно. Відсутні важливі для 

професійної підготовки управлінців дисципліни, що розвивають такі 

компетентності як підприємливість, лідерство, емоційний контроль, 
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цифровізацію, тайм-менеджмент, адаптивний менеджмент тощо. 

Також ринок потребує професіонала-практика, який здатний у 

непередбачуваних умовах приймати рішення, обґрунтовувати їх та 

забезпечувати реалізацію управлінських рішень, організовувати 

конструктивне спілкування в колективі та поза його межами з 

представниками інших професійних груп. Опановувати такі навички 

необхідно на практиці, у робочих ситуаціях, безпосередньо з педагогічним 

колективом. Тому переконані, що виконанням цієї ринкової вимоги та 

проявом адаптивності є збільшення годин на педагогічну практику в освітніх 

програмах/силабусах.  

Проаналізовано освітні програми експериментальних ЗВО на предмет 

кількості годин, що виділені на педагогічну/переддипломну практики від 

загальної кількості годин на навчання (90 кредитів) та отримано такі 

дані (див. табл. 4.6): 

Таблиця 4.6 

Зведені дані щодо виділення годин  

на педагогічну/переддипломну практики 

№ з/п Критерій БДПУ РДГУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

1.4.2 Педагогічна/переддипломна практика 

У кредитах 12 12 9 12 7,2 14.4 11,1 

У відсотковому 

співвідношенні 
10,8 10,8 8,1 10,8 6,5 13 10 

Індексна оцінка 0,13 0,13 0,10 0,13 0,08 0,16 0,12 

 

Як бачимо, у середньому по Україні на проходження практики ЗВО 

виділяють 10% від загальної кількості кредитів, між яких ЦДПУ має найвищий 

показник (вище середнього – 13%) серед досліджуваних ЗВО. Деякі заклади 

мають показники нижче середнього, це ДДПУ – 8,1% та УМО – 6,5%.  

Подальший аналіз освітніх програм, узагальнення інформації про 

вибіркові дисципліни та порядок їх вибору в досліджуваних ЗВО показав, що 
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вибір навчальних дисциплін здійснюються здобувачами вищої освіти «в 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним 

планом спеціальності, в обсязі, що становить не менш як 25% від загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти» [330; 

331; 332; 333; 334; 335].  

Так, в освітній програмі БДПУ на вибіркову частину виділяється 5 

дисциплін (загальним обсягом 24 кредити), проте їхній перелік розташовано 

у загальному переліку дисциплін за вибором ступеня магістр. Згідно з 

положенням про організацію освітнього процесу, в БДПУ [330] кожного року 

розробляють нові переліки дисциплін вільного вибору. У цьому закладі 

магістранти здійснюють вибір навчальних дисциплін шляхом анкетування. 

Макет анкети розробляють органи студентського самоврядування 

факультетів. Результати анкетування опрацьовує деканат та вносить до 

робочих навчальних планів обрані дисципліни вільного вибору [330, с. 24]. 

Освітня програма РДГУ включає 8 дисциплін за вибором загальним 

обсягом у 23 кредити, що, згідно зі структурно-логічною схемою програми, є 

доповненням до основних обов’язкових дисциплін.  

Наприклад, ОК10 «Керівник закладу освіти» доповнено вибірковими 

дисциплінами ВБ7 «Інформаційно-комунікаційний менеджмент» та ВБ8 

«Організація роботи інформаційної діяльності закладу освіти». Мінімальна 

чисельність здобувачів із вивчення вибіркових дисциплін повинна становити 

не менше 5 магістрантів. Дисципліни за вибором у цьому закладі об’єднані в 

тематичні блоки, із яких здобувачеві освіти надано змогу обирати тільки 

одну дисципліну [335, c. 5.]. 

Кількість дисциплін за вибором у ДДПУ – 8, що поділені на 2 цикли: 

цикл загальної підготовки (включає 2 дисципліни) та цикл професійної 

підготовки (6 дисциплін). При цьому кожний блок має різний обсяг кредитів. 

Так, наприклад, ВБ 2.1 має найбільшу кількість кредитів – 10, бо 

викладається у першому та другому семестрах І курсу, ВБ.2.2 – 5 кредитів, а 

ВБ 2.3. – 3 кредити – викладаються тільки у другому семестрі І курсу. 
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Закладом рекомендується використовувати як вибір блоків навчальних 

дисциплін, так і вибір навчальних дисциплін з блоків [334]. 

УІПА представляє 6 дисциплін, які згруповані у два вибіркові блоки. 

Вибіркова навчальна дисципліна запроваджується за умови чисельності 

групи не менш як 25 осіб (у межах навчальної групи). Якщо для вивчення 

окремої вибіркової навчальної дисципліни не записалася мінімально 

необхідна кількість магістрантів, кафедра доводить до відома здобувачів 

освіти перелік дисциплін, що не будуть викладатися. Зауважимо, що у разі, 

якщо і повторний вибір не забезпечив вищезазначену умову в УІПА, 

магістрант записується на вивчення дисциплін, які деканат вважає 

необхідними для оптимізації навчальних груп [331]. У такому випадку вибір 

дисципліни взагалі виключається.  

УМО пропонує 14 дисциплін (загальною кількістю у 25 кредитів), які 

можуть «обиратися магістрантами як окремо, так і блоками, що формуються 

за ознакою відповідності кваліфікації або спорідненості отримуваних 

компетенцій» [333, с. 25].  

Формування груп у цьому закладі відбувається з урахуванням 

максимальної і мінімальної кількості здобувачів вищої освіти, які можуть 

одночасно вивчати цю дисципліну за вибором. Окремі групи для вивчення 

дисциплін за вибором формуються за умови, якщо в групі налічується не 

менше 7 здобувачів вищої освіти. При цьому «не допускається нав’язування 

здобувачам вищої освіти певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та 

окремих викладачів» [333, с. 25]. 

ЦДПУ пропонує 15 дисциплін для вибору, що розподілені на 

5 вибіркових блоків. З кожного такого блоку магістрант має обрати по одній 

дисципліні. Для того, щоб обрану дисципліну викладали, має набратися не 

менше 10 заяв від магістрантів, у іншому випадку студентові запропонують 

дисципліну, яка набрала необхідну кількість заяв (до 25) [332]. 

Підрахунок проводили за такою формулою: Своп – ступінь врахування 

освітніх потреб у варіативній частині освітньої програми буде дорівнювати 
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кількості дисциплін за вибором у варіативній частині (Кдвв) поділену на 

загальну кількість дисциплін у програмі (Кзд). Отримано такі 

дані (див. табл. 4.7): 

Отже, здійснено об’єднання результатів попередніх підрахунків за 

таблицями 4.5, 4.6, 4.7 (Нзоп+ КгПП+ ВКОП), поділено на загальну кількість 

компонентів за критерієм 1.4 (Сувр/р) та отримано його 

вагомість 0,22 (див. табл. 4.8). 

Таблиця 4.7 

Зведені дані щодо вибіркового компоненту освітньої програми 

№ з/п Критерій БДПУ РДГУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

1.4.3 Вибірковий компонент освітньої програми 

Загальна 

кількість 

дисциплін у 

програмі 

15 22 19 16 24 26 20,2 

Кількість 

дисциплін за 

вибором 

5 8 8 4 14 15 9 

Результат 

індексного 

підрахунку 

0,33 0,38 0,42 0,25 0,58 0,57 0,42 

 

Таблиця 4.8 

Зведені дані щодо ступеню урахування вимог ринку/роботодавців 

№ 
з/п 

Критерій 
БДПУ 

10 
осіб 

РДГУ 
12  

осіб 

ДДПУ 
10  

осіб 

УІПА 
10 

осіб 

УМО 
9 

осіб 

ЦДПУ 
7  

осіб 

Середній 
бал по 

досліджу-
ваним 

закладам 
1.4 Ступінь 

урахування 
вимог 
ринку/роботода
вців 

0,21 0,21 0,22 0,16 0,27 0,28 0,22 

 

Усереднені дані дають основу для зіставлення рівня наповнюваності 

освітніх програм різних ЗВО й спонукають до пошуку невикористаних 

резервів для його підвищення. 



348 

Досліджуючи критерій 1.5. Ступінь урахування освітніх потреб 

студентів у варіативній частині змісту освіти з УНЗ, було опитано 

магістрантів щодо задоволеності їхніх освітніх потреб та визначено запит 

студентів на опанування професійними компетентностями, що відображені в 

рейтингу напрямів відповідних дисциплін. Проаналізовані відповіді 

магістрантів на спеціально розроблену анкету (додаток Е) дали можливість 

отримати такі дані (див. табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Зведені дані затребуваних напрямів дисциплін магістрантами 

 

Напрями 

дисциплін 

 

БДПУ  

53 

особи 

 

РДГУ  

23 

особи 

 

ДДПУ  

22 

особи 

 

УІПА  

50 осіб 

 

УМО  

48 осіб 

 

ЦДПУ 

22 

особи 

Усього % 

(середнє 

по 

досліджу-

ваним 

закладам) 

Управлінський 32 35 55 26 27 23 33 

Юридичний 13 17 9 8 17 9 12,2 

Економічний 11 9 - 28 21 23 15,3 

Психологічний 36 30 32 32 31 32 32,2 

Педагогічний 8 9 4 6 4 13 7,3 

 

Графічно це відображено на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Рейтинг напрямів дисциплін затребуваних магістрантами. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Середній показник у % по 
досліджуваним закладам 



349 

Показово, що найзатребуваними напрямами дисциплін є управлінський та 

психологічний, проте не зацікавлені магістранти у педагогічному та 

юридичному напрямах. Отже, методом опитування та ранжування напрямів 

дисциплін за пріоритетністю з’ясовано дисципліни, які затребувані студентами.  

Далі використано індексну оцінку для підрахування ступеню 

урахування освітніх потреб студенті у варіативних частинах змісту освіти. 

Для підрахунку було обрано таку формулу: Своп=Квд/Кзвд, де Квд – кількість 

вибіркових дисциплін, що враховують освітні потреби магістрантів, а Кзвд – 

загальна кількість вибіркових дисциплін. Отримані результати такі (див. 

табл. 4.10): 

Таблиця 4.10 

Зведені дані щодо ступеню урахування освітніх потреб студентів у 

варіативній частині змісту освіти з УНЗ 

№ 
з/п 

Критерій БДПУ РДГУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 
бал по 

досліджу-
ваним 

закладам 
1.5 Ступінь 

урахування 
освітніх потреб 
студентів у 
варіативній 
частині змісту 
освіти з УНЗ 

0,60 0,62 0,50 0,75 0,64 0,86 0,66 

 

Отримані дані свідчать про те, що освітні програми не повною мірою 

відповідають освітнім потребам магістрантів і потребують постійного 

перегляду, оновлення, адаптації не тільки під вимоги ринку, але й під 

контингент, запити студентів та вимоги сучасного стану розвитку освіти. 

Таким чином, у результаті узагальнення інформації про організацію 

вибору дисциплін у ЗВО доходимо висновку, що вибірковий блок освітньої 

програми 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Управління навчальним 

закладом» потребує глибокого переосмислення з метою розширення свободи 

вибору магістрантами дисциплін за їхніми освітніми потребами, особистими 

інтересами незалежно від кількості обраних дисциплін та кількості студентів, 

які бажають вивчати певну дисципліну за вибором. 
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Однією з важливих умов трансформації системи підготовки магістрів з 

УНЗ є концентрація зусиль викладачів на врахуванні індивідуальних 

особливостей магістрантів, їхніх освітніх можливостях, потребах (критерій 

1.6. Рівень забезпечення індивідуального вектору розвитку студентів). 

Реалізація особистісного компонента посилить розвиток студентів, їх 

професійну самореалізацію, освіту протягом життя.  

Для нашого дослідження є ключовим питанням рівень забезпечення 

індивідуального вектору розвитку студентів – організацію освітнього 

процесу, яка враховує особливості кожного магістранта у всіх формах та 

методах навчання, тобто є своєрідною самостійною роботою на різному рівні 

складності [110].  

При аналізі забезпечення індивідуального вектору розвитку студентів у 

процесі підготовки магістрів з УНЗ нами поставлено завдання з’ясувати, чи 

існують у ЗВО спеціально розроблені індивідуальні адаптивні сценарії 

підготовки магістрів, що включають індивідуальний добір змісту, форм 

навчання, індивідуальну систему діагностичного супроводу, забезпечення 

освітньої діяльності магістрантів у відповідності з освітніми потребами, 

можливостями та запитами студентів.  

Окрім робочого документу – «індивідуального навчального плану 

здобувача вищої освіти, що складається на підставі робочого навчального 

плану і містить інформацію про перелік та послідовність вивчення 

навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань (курсові 

та кваліфікаційні роботи), систему оцінювання (поточний та підсумковий 

контроль знань, атестацію здобувача вищої освіти)» [331] – інших 

документів, які б дозволили адаптувати, коригувати або варіювати 

підготовку магістрів з УНЗ між обов’язковою нормативною програмою та 

індивідуальними потребами, можливостями магістрантів – не знайдено. Це 

свідчить про те, що проблема активізації індивідуального вектору розвитку 

магістранта залишається актуальною.  
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Тому в фінальній таблиці першого фактору – рівень ресурсного 

забезпечення підготовки магістрів з УНЗ поставлено 0,5 балів по кожному 

закладу за наявність індивідуальних планів магістрантів, оскільки 

індивідуальні адаптивні сценарії розвитку магістранта, що склали б 100% 

показник, відсутні. 

Критерій 1.7. Створення адаптивного освітнього середовища з 

управління навчальним закладом залежить від комплексу показників, за 

якими відбувається наповнення освітнього процесу. У таблиці 4.11 

відображено 9 основних вимог до створення освітнього середовища, що 

демонструють адаптивність освітнього простору (див. табл. 4.11).  

Підрахунок даних цієї таблиці проведено за формулою:  

АОС=
загК

С ак
 

де, Сак – ступінь адаптивності змінених компонентів 

(Сак=С1+С2+С3+С4…С9); Кзаг – загальна кількість компонентів. 

Як бачимо з даних таблиці за показником С1 Наявність оновлених 

адаптованих навчальних планів очевидно, що навчальні плани в усіх ЗВО в 

наявності, проте адаптивність у них представлено 

фрагментарно (див. табл. 4.11 колонка С1). 

Важливим показником адаптивності освітнього процесу є 

Запровадження дистанційного або змішаного навчання (С2). Загалом такі 

види навчання ЗВО використовують у незвичних умовах (при карантині, при 

відсутності можливості у здобувача освіти відвідувати заняття) як 

альтернативу традиційної очної повноформатної системи освіти, або як 

здобування додаткових переваг. У карантинних умовах (світові події 2020-

2021 н. р.) кожний ЗВО має налаштувати дистанційну освіту, проте як 

адаптивний інструмент дистанційну та змішану освіту приймали не всі 

заклади. 
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Таблиця 4.11 

Зведені дані щодо створення адаптивного освітнього середовища 

 з управління закладом освіти 

 

 

 

ЗВО 

Показники адаптивного освітнього середовища 
Сак 
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БДПУ 0,25 0,56 0,21 0,64 0,36 0,39 0,73 0,25 0,47 0,42 

РДГУ 0,25 0,62 0,3 0,73 0,37 0,41 0,52 0,25 0,43 0,43 

ДДПУ 0,25 0,47 0,2 0,62 0,36 0,39 0,59 0,25 0,4 0,39 

УІПА 0,25 0,81 0,4 0,54 0,33 0,38 0,78 0,25 0,38 0,45 

УМО 0,25 0,76 0,4 0,71 0,39 0,42 0,83 0,25 0,52 0,50 

ЦДПУ 0,25 0,7 0,3 0,63 0,32 0,4 0,68 0,25 0,36 0,43 

Середнє 

по 

закладам: 

0,25 0,65 0,30 0,64 0,35 0,39 0,68 0,25 0,42 0,43 

 

Зокрема, БДПУ використовує вид дистанційної освіти як електронну 

підтримку навчання. РДГУ використовував заочно-дистанційну освіту для 

осіб з особливими потребами та для слухачів курсів підвищення кваліфікації, 

а також як відкритий електронний ресурс навчально-методичних матеріалів, 

доступ до електронної бібліотеки, віртуальний лабораторний практикум для 

деяких спеціальностей. ДДПУ дистанційну освіту використовували частково, 

більше для підтримки інформатизації освітнього процесу. УІПА 

використовували як дистанційне, так і змішане навчання спочатку для 

студентів заочної форм навчання та тих, які не відвідували очні заняття 

денної форми навчання, а згодом – для всіх форм навчання у повному обсязі. 

УМО пропонує систему дистанційної освіти з набором онлайн-курсів, 

навчальних курсів для викладачів, навчально-методичних матеріалів у 
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е-навчальних кабінетах, web-бібліотеку тощо. ЦДПУ бере за мету покращити 

якість знань студентів і «можливості доступу до освіти у форматі 7×24 (тобто 

7 днів у тижні по 24 години на добу) запровадженням електронних 

навчальних курсів (ЕНК)» [327], які складають контент інформаційного 

освітнього простору ЦДПУ, що є складовою глобального міжнародного 

освітнього е-середовища. Основною перевагою використання ЕНК у ЦДПУ є 

представлення навчального матеріалу в дидактично уніфікованому й 

формалізованому вигляді та надання можливості його використання у будь-

якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання студента. 

Закладом використовуються мережі інформаційного освітнього простору: 

вікі-сайт, хмарне середовище, система управління навчанням Moodle, 

електронна бібліотека тощо.  

Ключовим у створенні адаптивного освітнього середовища є 

можливість у магістрантів за короткий період навчання (1,5 роки) отримати 

додаткові знання, опанувати додаткові компетентності, що, на їхню думку, не 

були охоплені програмою або за власним освітнім інтересом. Наприклад, 

майбутній керівник закладу для посилення професійної 

конкурентоспроможності може підвищити рівень комп’ютерної грамотності 

або посилити знання з іноземної мови, відвідати психологічні курси 

адаптивних тренінгів тощо.  

На допомогу магістрантові ЗВО може запропонувати Додаткові освітні 

послуги (показник С3). Проведено підрахунки по досліджуваних закладах 

освіти на кшталт обсягу додаткових послуг та зафіксовано результати у таблиці 

4.11 колонка С3. Дані таблиці свідчать про те, що більшість закладів пропонує 

незначну кількість додаткових адаптованих освітніх послуг. Відтак, УІПА має 

загальний обсяг додаткових адаптованих освітніх послуг у сфері освітньої, 

наукової та науково-технічної діяльності складає 36 послуг, серед яких 

визначено 13 адаптованих послуг. Більшість ЗВО пропонують такі:  

- проведення спеціальних курсів, тренінгів, семінарів, стажування, 

підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує 
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отримання відповідної ліцензії і також лекцій, практикумів, семінарів та 

занять іншої форми навчання з питань науки, техніки, права, культури, 

спорту тощо;  

- здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують 

кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;  

- проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з 

видачею або без видачі відповідних документів про освіту, тренінгів, курсів, 

занять у гуртках, факультативів, практикумів;  

- видання та реалізація навчальної літератури;  

- розроблення впровадження та супроводження електронних 

навчальних матеріалів, курсів дистанційної освіти та ін. 

Необхідно зауважити, що створення комфортних умов для отримання 

магістерської освіти стає нагальною потребою. Освітню інфраструктуру 

(показник С4) неможливо зараз уявити без присутності та підтримки 

міжнародних та донорських організацій, широкої мережі навчальних і 

наукових бібліотек, читальних залів, оформлення підписок на фахові 

видання, видавництв, які активно працюють у галузі видання навчальної, 

наукової та науково-методичної літератури, мережі електронних 

інформаційних ресурсів, комп’ютерних лабораторій, технічне оснащення 

навчальних аудиторій тощо.  

Проте, освітня інфраструктура ЗВО постійно знаходиться у стадії 

розвитку для задоволення потреб та інтересів магістрантів. Кожний ЗВО 

намагається обладнати навчальні кабінети мультимедійною технікою, 

комп’ютерами, інтерактивними дошками, безоплатним доступом WIFI. 

Логічний аналіз документів ЗВО, вільний доступ до інформації та 

опитування магістрантів дали нам підставу для висновків. Результати 

зафіксовано у таблицю 4.11 колонка С4. 

Проведене нами опитування магістрантів щодо застосування на 

заняттях інноваційних та інтерактивних форм, методів та засобів (показники 

С5, С6) дало можливість виявити майже критичний рівень їх використання у 
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процесі підготовки магістрів з УНЗ. Так, ближче до критичного рівня 

опинилися заклади УІПА (3,6 балів), ЦДПУ (3,7 балів), БДПУ (3,8 балів), 

ДДПУ (3,9 балів). На середньому рівні магістрантами оцінені заклади РДГУ 

(4 бали), УМО (4,1 бал).  

Як бачимо, середній бал упровадження інноваційних та інтерактивних 

форм, методів та засобів по досліджуваним закладам на думку магістрантів 

дорівнює 3,8 балів – критичний рівень (див. табл. 4.12).  

Таблиця 4.12 

Результати опитування магістрантів щодо упровадження 

інноваційних та інтерактивних форм роботи у підготовці магістрів з УНЗ 

№ 

з/п 
Критерій 

БДПУ 

53 

особи 

РДГУ 

23 

особи 

ДДПУ 

22 

особи 

УІПА 

50 

осіб 

УМО 

48 

осіб 

 

ЦДПУ 

22 

особи 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

1.7 

(С5,

С6) 

Упровадження 

інноваційних та 

інтерактивних 

форм роботи у 

підготовці 

магістрів з УНЗ 

Оцінка 

відповідних 

рівнів: 

5 – високий, 

4 – середній, 

3 – критичний 

3,8 4 3,9 3,6 4,1 3,7 3,8 

 

Отримані низькі результати опитування магістрантів дають підстави 

для більш детального вивчення показників С5 – Упровадження інноваційних 

форм роботи та С6 – Упровадження інтерактивних технологій навчання. 

Показник С5 підраховано за формулою: С5=Квіфмз/Квзаг, де Квіфмз – кількість 

викладачів, які використовують інноваційні форми, методи, засоби, Квзаг – 

загальна кількість викладачів (результати підрахунків занесено у таблицю 

4.11 (С5). Так, можна стверджувати, що інноваційні форми роботи 

використовуються викладачами, проте не мають системного застосування.  
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Інтерактивні технології навчання (С6 підраховувалося за подібною 

формулою: С6=Квітн/Квзаг) використовуються на практичних заняттях 

частіше ніж на лекційних, але фрагментарно. 

Для налагодження, покращення та результативності процесу 

підготовки магістрів з УНЗ необхідно підтримувати безпосередню взаємодію 

між магістрантом та викладачем, отримувати зворотний сигнал (показник 

С7 – Ресурси зворотного зв’язку). Зворотний зв’язок є важливим елементом 

функціонування адаптивної системи підготовки. Нами проведено опитування 

студентів на предмет того, чи є в наявності зворотний зв’язок між 

викладачем та магістрантом. Підрахунок проводили за формулою 

С7=Кстак/Ксзаг), де Кстак – кількість студентів, що відповіли «так», Ксзаг – 

загальна кількість опитаних студентів (див. табл. 4.11, показник С7). 

Використання онлайн-платформ зворотного зв’язку при дистанційній освіті, 

опитування та анкетування поза навчанням, рефлексія на заняттях, 

оцінювання як викладачами, так і студентами якості освітньої діяльності – всі 

ці ресурси активно використовуються адміністрацією ЗВО для відстеження 

якості освіти. Викладачі частково використовують зворотний зв’язок 

наприкінці заняття для з’ясування розуміння інформації магістрантами, 

проте як системний процес налагодження взаємодій «викладач-студент» 

майже не використовується, тому, як наслідок, не всі студенти відчувають 

важливість цього ресурсу та не дають відверті відповіді. 

С8 – Побудова адаптивного індивідуального сценарію. Питання 

індивідуалізації сучасного навчання є не новим, але воно не однозначно 

тлумачиться в педагогічних концепціях. Багато науковців та практичних 

педагогів пов’язують індивідуалізацію з позааудиторною підготовкою 

(підключаючи такі додаткові освітні послуги як факультативи, семінари, 

тренінги, лабораторії до обов’язкової освітньої програми); інші вважають 

індивідуалізацію як форму самостійної роботи поза навчальним колективом – 

заочне навчання, екстернат. У ЗВО індивідуалізація неодноразово 

трактувалася як можливість свободи вибору студентів обирати дисципліни у 
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межах вибіркового компоненту освітньої програми і найчастіше 

індивідуальний план освітньої траєкторії подальшого розвитку студента 

складається з причини відпрацювання заборгованостей.  

У нашому дослідженні побудова адаптивного індивідуального 

сценарію має здійснюватися у процесі діалогічної взаємодії викладача та 

магістранта на занятті, у колективі, в позааудиторній діяльності. У зв’язку з 

цим, при аналізі документації ЗВО з’ясувалося, що у нормативних 

документах досліджуваних закладів індивідуальний компонент реалізується 

через вибір дисциплін. В усіх досліджуваних ЗВО ведеться індивідуальний 

навчальний план здобувача освіти, що складається «на підставі робочого 

навчального плану і містить інформацію про перелік та послідовність 

вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження здобувача 

вищої освіти (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, 

систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, атестацію 

здобувача вищої освіти)» [330; 331; 332; 333; 334; 335]. Складається 

навчальний план щорічно, за його виконання відповідає здобувач освіти, 

контроль за його реалізацію здійснює декан факультету. Інших документів, 

які підтверджують наявність індивідуального сценарію розвитку студентів у 

досліджуваних ЗВО, не знайдено. 

Для з’ясування рівня самоорганізації магістрантів (показник С9) 

проведено анкетування викладачів. Для нас важливо було дізнатися 

умотивованість магістрантів, яка реалізується через прояви самостійності та 

самоорганізованості. Підрахунок було зроблено за формулою С9=КсС/Ксзаг,  

де КсС – кількість студентів, які повністю самостійно (без звернення до 

викладача) виконують індивідуальні завдання, Ксзаг – загальна кількість 

студентів. Отримані результати зафіксовано у таблиці 4.11 (С9). Загалом 

можна сказати, що за результатами анкетування викладачів рівень 

самоорганізації магістрантів задовольняє їх менше, ніж на 50%.  

Отже, у таблиці 4.11 показано кожний показник адаптивного 

освітнього середовища та продемонстрували рівень прояву цих показників у 
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досліджуваних ЗВО. Результатом узагальнення є середнє значення 

показників адаптивного освітнього середовища по досліджуваним ЗВО. 

Отримано середню індексну оцінку – 0,43, яка засвідчує, що створене освітнє 

середовище при традиційній системі підготовки магістрів з УНЗ відповідає 

адаптивності менше, ніж на 50%. Отримана інформація дає підставу для 

відстеження низьких показників та їх подальшого регулювання.  

Після накопичення емпіричних даних здійснено наповнення 

кваліметричної моделі фактичним матеріалом з поточним зіставленням. 

Зокрема, станом на 2017-2018 н. р. по фактору 1 – Рівень ресурсного 

забезпечення адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ маємо такі 

дані (див. табл. 4.13): 

Таблиця 4.13 

Зведені дані щодо рівня ресурсного забезпечення підготовки 

магістрів з УНЗ 

Заклад освіти  

 

              Критерії РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

Фактор 1 – Рівень ресурсного забезпечення підготовки магістрів з УНЗ 

1 Формування групи 0,92 0,82 0,77 0,86 0,93 0,72 0,83 

2 Кадрове 

забезпечення 
0,6 0,58 0,4 0,5 0,77 0,57 0,57 

3 Розробленості 

адаптивних 

програм/силабусів 

0,27 0,3 0,26 0,25 0,4 0,34 0,30 

4 Врахування вимог 

ринку/роботодавців 
0,65 0,65 0,66 0,45 0,81 0,85 0,67 

5 Врахування 

освітніх потреб 

магістрантів 

0,60 0,62 0,50 0,75 0,64 0,86 0,66 

6 Забезпечення 

індивідуального 

вектору розвитку 

студентів 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 Створення 

адаптивного 

освітнього 

середовища 

0,42 0,43 0,39 0,45 0,50 0,43 0,43 
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Таким чином, подібна таблиця дає уявлення про стандартизовані 

вимоги до ресурсного забезпечення адаптивної системи підготовки магістрів, 

розкриває складові адаптивного освітнього простору та показує рівень 

ресурсного забезпечення для того, щоб адміністрація та викладачі 

відстежували та спрямовували розвиток адаптивної системи підготовки у 

бажаному напрямі, посилюючі її пріоритетні сторони. 

 

4.1.2.  Відстеження адаптивної системи за рівнем здійснення 

процесу підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

 

Наступною складовою якісної адаптивної підготовки магістрів з УНЗ 

визначено Фактор 2 – Рівень здійснення процесу підготовки магістрів з 

УНЗ. Ця складова також має свою підсистему, що вміщує вимоги (критерії) 

до здійснення процесу адаптивної підготовки магістрів з УНЗ:  

2.1. Рівень забезпечення можливостей вибору студентами форм, 

методів і засобів освітньої та пізнавальної діяльності;  

2.2. Ступінь поточного використання індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки магістрів з УНЗ;  

2.3. Рівень підвищення ролі самостійної роботи студентів;  

2.4. Ступінь залучення магістрів з УНЗ до науково-дослідної роботи;  

2.5. Ступінь використання адаптивних технологій підготовки магістрів 

з УНЗ для взаємоузгодження відносин у системі «роботодавець-викладач-

студент»;  

2.6.Ступінь мотивації студентів щодо набуття конкурентоспроможності 

на ринку праці (вихід на спрямовану самоорганізацію);  

2.7. Ступінь регулярності використання моніторингу та поточного 

коригування підготовки магістрів з УНЗ. 

Від обраних форм, методів та засобів навчання залежить 

індивідуальний розвиток магістрантів, якість засвоєння освітньої інформації, 

умотивованість студента. Для з’ясування наявності у магістрантів 
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можливості здійснювати вибір форм, методів, засобів їх навчання під час 

професійної підготовки було проведено опитування магістрантів. Підрахунок 

вагомості за критерієм 2.1. Рівень забезпечення можливостей вибору 

студентами форм, методів і засобів освітньої та пізнавальної діяльності 

показав такі результати (див. табл. 4.14): 

Таблиця 4.14 

Зведені дані по критерію 2.1. Рівень забезпечення можливостей 

вибору студентами форм, методів і засобів освітньої та пізнавальної 

діяльності 

№ 

з/п 
Критерій 

 

БДПУ 

53 

особи 

 

РДГУ

23 

особи 

 

ДДПУ 

22 

особи 

 

УІПА 

50 

осіб 

 

УМО 

48 

осіб 

 

ЦДПУ 

22 

особи 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

2.1. Рівень 

забезпечення 

можливостей 

вибору 

студентами форм, 

методів і засобів 

освітньої та 

пізнавальної 

діяльності 

0,32 0,30 0,36 0,42 0,33 0,40 0,35 

 

Виходячи з результатів опитування магістрантів, можна підкреслити, 

що можливість вибору в процесі освітньої діяльності їм надається, проте 

вибір відбувається не системно, поодиноко. Можна стверджувати, що в 

процесі теоретичної підготовки перевага надається вибору викладача, на 

практичних заняттях враховується більше вибір магістрантів. Вибір 

здійснюється в межах, запропонованих викладачем (наприклад, на 

лекційному занятті пропонується зробити вибір між двома запропонованими 

варіантами ознайомлення з новою інформацією: пояснення викладача або 

самостійна робота з підручником, при чому, у більшості випадків 

магістранти обирають більш комфортний та менше затратний для них метод 

пояснення викладачем інформації).  
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Низькі показники можливості вибору магістрантів (вагомість 

всередньому по досліджуваним закладам – 0,35) гальмують їхню активізацію 

пізнавальної діяльності та мотивацію, що в кінцевому результаті породжують 

відсутність бажання виконувати завдання викладача, гальмування проявів 

самоорганізації, накопичення утруднень в оволодінні необхідними 

компетентностями. 

У другому розділі дослідження розглянуто можливості забезпечення 

якості професійної підготовки магістрів з УНЗ використовуючи адаптивні 

технології. У нашому дослідженні представлено спеціально розроблений 

адаптивний індивідуальний сценарій освітньої діяльності магістранта – 

покрокова стратегія адаптивної освітньої діяльності магістранта, що має 

детальний план дій на період навчання та реалізується через набір 

різнорівневого специфічного інструментарію і дозволяє варіюватися в 

залежності від потреб та індивідуальних можливостей магістрантів.  

Для підвищення рівня здійснення професійної підготовки магістрів з 

УНЗ, вважаємо за необхідне введення у документацію щоденників 

індивідуального адаптивного сценарію розвитку магістрантів. У зв’язку з 

цим, у кваліметрічній моделі визначено критерій 2.2. Ступінь поточного 

використання індивідуальних адаптивних сценаріїв підготовки магістрів з 

УНЗ.  

На початку нашого дослідження було проведено аналіз кількості 

використаних щоденників та повноти заповнення їх викладачами й 

магістрантами. Аналіз документації показав, що заклади освіти раніше не 

використовували щоденники подібного роду, тому викладачі поступово 

вводять їх у практику. Зокрема, у БДПУ, на початку експериментальної 

перевірки, заповнено 10 щоденників з 53 опитуваних нами осіб; РДГУ 

використовують менше половини від загальної кількості осіб, що навчаються 

за програмою «Управління навчальним закладом» (11 щоденників), ДДПУ 

мають в наявності 5 заповнених щоденників; УІПА запровадило 

використання 10 щоденників; УМО впровадило 15 щоденників; ЦДПУ – 10. 
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Вагомість цього показнику відтворено у нижче наведеній 

таблиці (див. табл. 4.15).  

Загалом, можна зазначити, що усереднений бал по всім 

експериментальним закладам має вагомість 0,3. Це поки що низький 

показник, адже заклади освіти щойно отримали рекомендації по 

впровадженню адаптивних сценаріїв та з обережністю ставляться до їх 

упровадження. 

Таблиця 4.15 

Зведені дані щодо використання індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки магістрантів з УНЗ 

№ 

з/п 
Критерій 

 

БДПУ 

 

РДГУ 

 

ДДПУ 

 

 

УІПА 

 

 

УМО 

 

 

ЦДПУ 

 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

2.2. Ступінь 

поточного 

використання 

індивідуальних 

адаптивних 

сценаріїв 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,18 0,47 0,22 0,20 0,31 0,45 0,3 

 

Для визначення критерію 2.3. Рівень підвищення ролі самостійної 

роботи студентів було проведено аналіз відповідності організації 

самостійної роботи Положенню про організацію самостійної роботи (далі 

Положення) в досліджуваних закладах освіти, аналіз здійснення оцінювання 

та контролю за самостійною роботою з боку викладачів та адміністрації, 

аналіз розмаїття методів, прийомів та форм самостійної роботи.  

При аналізі документів було виділено кількість виконаних вимог 

Положення в закладі освіти від загальної кількості висунутих вимог 

Положення в ЗВО.  

Отримано такі результати (див. табл. 4.16): 
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Таблиця 4.16 

Зведені дані щодо рівня підвищення ролі самостійної роботи 

магістрів з УНЗ 

№ 

з/п 
Критерій 

 

БДПУ 

 

РДГУ 

 

ДДПУ 

 

 

УІПА 

 

 

УМО 

 

 

ЦДПУ 

 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

2.3. Рівень 

підвищення ролі 

самостійної 

роботи студентів 

0,42 0,47 0,45 0,49 0,46 0,43 0,45 

 

Поданий фрагмент таблиці засвідчує, що у досліджуваних ЗВО 

особливу увагу приділяють організації самостійної роботи, оскільки це є 

«основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять» [335, c. 9]. Обсяг самостійної роботи для 

магістрів становить 2/3 кредиту (не більше 50% від загального часу). 

Методична інформація для самостійної роботи студентів дозволяє 

проведення студентом самоконтролю, рекомендується фахова та наукова 

література, складаються спеціальні графіки самостійної роботи для 

магістрантів, що забезпечує індивідуальний доступ студента до відповідних 

дидактичних засобів. Також магістранти можуть отримати консультацію або 

допомогу викладача. У більшості ЗВО організація самостійної роботи 

студентів та перевірка результатів їхньої роботи викладачем передбачає 

консультування здобувачів вищої освіти в аудиторії та роботу магістранта з 

викладачем з використанням технологій дистанційного навчання. 

Пропоновані форми і методи самостійної роботи універсальні: контрольні 

зрізи знань, реферати, огляди, індивідуальні завдання, тести тощо.  

Можна дійти висновку, що організація самостійної роботи у 

досліджуваних ЗВО має стандартизований та формалізований характер. 

Необхідні вимоги виконані, проте відсутній адаптивний та інноваційний 

підходи при складанні завдань для самостійної роботи. В адаптивній системі 

підготовки магістрів з УНЗ самостійна робота магістрантів має важливе 
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значення для формування необхідних управлінських компетентностей. Від 

того, як вона буде організована залежить мотивація студентів, їхня подальша 

самоорганізація, відповідальність за результати навчання та праці, 

самоосвіта. Тому, вважаємо за необхідне оновлення форм, методів, прийомів 

самостійної роботи. 

На рівень здійснення процесу підготовки магістрів з УНЗ суттєво 

впливає залучення студентів до науково-дослідної роботи, адже сприяє 

розвитку їхньої самостійності та творчої активності. Тому було досліджено 

критерій 2.4. Ступінь залучення магістрів з УНЗ до науково-дослідної 

роботи. Визначено, що в підсистему науково-дослідної роботи входять такі 

показники, як: розроблення та реалізація проєктів (Кп), написання та друк 

наукових статей (Кс), виступи на наукових конференціях та опублікування 

тез доповідей (Кт). Підрахунок проводили за формулою Кп+Кс+Кт/КзагМг. 

Результати відтворено у таблиці 4.17: 

Таблиця 4.17 

Зведені дані щодо ступеню залучення магістрів з УНЗ  

до науково-дослідної роботи 

№ 

з/п 
Критерій 

 

БДПУ 

53 

особи 

 

РДГУ

23 

особи 

 

ДДПУ 

22 

особи 

 

УІПА 

50 

осіб 

 

УМО 

48 

осіб 

 

ЦДПУ 

22 

особи 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

2.4. Ступінь 

залучення 

магістрів з УНЗ 

до науково-

дослідної роботи 

0,15 0,22 0,27 0,12 0,14 0,18 0,18 

 

Як бачимо, загальний показник ступеня залучення до науково-

дослідної діяльності магістрантів по досліджуваним ЗВО – низький 

(вагомість 0,18): майже відсутня участь магістрантів у проєктній діяльності, 

написання статей мають поодинокі випадки, пріоритетність надається 

написанню та опублікуванню тез доповідей. На наш погляд, суттєво може 

змінити ситуацію орієнтація викладачів у виборі адаптивних технологій, що 
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мають бути спрямовані на розвиток пізнавальної активності, критичного, 

нестандартного мислення магістрантів, уміння діяти в новому мінливому 

середовищі, займати активну позицію і пристосовуватися до змін, залучення 

їх до розроблення та участі в конкурсах наукових проєктів, наукових школах.  

Забезпечення якості підготовки магістрів визначається всіма 

зацікавленими сторонами: студентом, викладачем, роботодавцем. Важлива 

роль зв’язуючої ланки покладається на викладача ЗВО, який має налагодити, 

взаємоузгодити відносини у системі «роботодавець-викладач-студент». 

Наприклад, узгодити програму підготовки та навчальні програми з 

урахуванням точок зору роботодавців і здобувачів освіти. На жаль, можна 

спостерігати наявну тенденцію ЗВО при формуванні освітніх програм більше 

уваги надавати дисциплінам, із можливостей та освіти науково-педагогічних 

працівників, які працюють у ЗВО, і менше уваги звертати на контингент, 

потреби та місце роботи (або майбутнє місце працевлаштування) студентів, 

які навчаються у закладі освіти. Це, зокрема, підкреслює неадаптованість 

освітніх програм і підвищує незадоволеність тією освітньою інформацією, 

що отримують студенти, як самих магістрантів, так і роботодавців. Вкрай 

необхідно, враховуючи важливість практичної підготовки, узгодити з 

потенційними роботодавцями обсяги і види практичної підготовки, терміни її 

проведення та організувати тісну співпрацю з роботодавцями. Також 

необхідно сформувати кейси до завдань для проведення моніторингу 

залишкових знань студентів за фаховим спрямуванням з урахуванням 

компетентностей магістранта відповідно до вимог роботодавців щодо 

певного кваліфікаційного рівня та пов’язаних з ним посадових обов’язків, 

здійснювати моніторинг сформованості професійних та загальних 

компетентностей випускниками і роботодавцями. Не менше важливим є 

розроблення системи зворотного зв’язку із випускниками та провідними 

роботодавцями в управлінській галузі. 

Отже, реалізувати це можливо також за допомогою використання 

адаптивних технологій. Для цього у кваліметричній моделі визначено 
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критерій 2.5. Ступінь використання адаптивних технологій підготовки 

магістрів з УНЗ для взаємоузгодження відносин у системі «роботодавець-

викладач-студент».  

Нами було організовано анкетування, яке дало можливість здійснити 

підрахунок кількості викладачів, які використовують адаптивні технології у 

підготовці магістрів з УНЗ для взаємоузгодження відносин у системі 

«роботодавець-викладач-студент». Результати відтворено у таблиці 4.18. 

Отже, у середньому підрахунку маємо не високий результат (вагомість 0,25), 

адже запровадження адаптивних технологій у ЗВО мають ще поодинокі 

випадки, особливо при організації відносин у системі «роботодавець-

викладач-студент». 

Таблиця 4.18 

Зведені дані щодо ступеню використання адаптивних технологій 

підготовки магістрів з УНЗ для взаємоузгодження відносин у системі 

«роботодавець-викладач-студент» 

№ 
з/п 

Критерій 
БДПУ 

10 
осіб 

РДГУ
12  

осіб 

ДДПУ 
10  

осіб 

УІПА 
10 

осіб 

УМО 
9 

осіб 

ЦДПУ 
7  

осіб 

Середній 
бал по 

досліджу-
ваним 

закладам 
2.5 Ступінь 

використання 
адаптивних 
технологій 
підготовки 
магістрів з УНЗ 
для 
взаємоузгодження 
відносин у 
системі 
«роботодавець-
викладач-
студент» 

0,2 0,25 0,3 0,3 0,22 0,28 0,25 

 

Важливою складовою успішної підготовки магістрів з УНЗ має 

внутрішня мотивація студента (усвідомлене розуміння, прийняття 

поставленої освітньої мети та спрямування до дії), що виводить його на 

спрямовану самоорганізацію – процес, у ході якого створюється або 
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вдосконалюється організація складної динамічної системи. Спрямувавши 

свої дії на досягнення усвідомленої мети на основі самовпливу магістрант 

спрямовує свою діяльність на самоорганізацію та саморозвиток, тобто 

створює модель своєї освітньої діяльності, здійснює вибір її напряму у 

відповідності із законами свого природнього розвитку [102, с. 190].  

Саме тому в нашому дослідженні було важливим з’ясувати ступінь 

виходу на спрямовану самоорганізацію за критерієм 2.6. Ступінь мотивації 

студентів щодо набуття конкурентоспроможності на ринку праці. Цей 

критерій було досліджено за допомогою опитування магістрантів (див. 

Додаток Д.5) на предмет готовності до самоорганізації та саморозвитку.  

Опитування дало такі результати (див. табл. 4.19). Як бачимо, отримано 

показник мотивації студентів вагомістю 0,81. Це свідчить про високий рівень 

сформованої мотивації магістрантів вже на початковому етапі 

експериментальної перевірки. У зв’язку з чим можемо припустити, що 

магістранти позитивно сприйматимуть перехід від традиційної системи 

підготовки на адаптивну, а також усвідомлено прийматимуть умови 

конкурентної боротьби на ринку праці. 

Таблиця 4.19 

Зведені дані ступеню мотивації студентів щодо набуття 

конкурентоспроможності на ринку праці 

№ 

з/п 
Критерій 

БДПУ 

53 

особи 

РДГУ

23 

особи 

ДДПУ 

22 

особи 

УІПА 

50 

осіб 

УМО 

48 

осіб 

ЦДПУ 

22 

особи 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

2.6 Ступінь мотивації 

студентів щодо 

набуття 

конкурентоспром

ожності на ринку 

праці 

0,88 0,82 0,76 0,90 0,85 0,77 0,81 

 

Вагомим складником адаптивної системи магістрів з УНЗ є моніторинг, 

який дозволяє здійснювати стандартизоване спостереження, систематичний 

контроль за станом підготовки та його результатами, визначення та 
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прогнозування напрямів подальшого розвитку. При чому, оцінку 

ефективності системи підготовки магістрів та її підсистем необхідно 

здійснювати постійно й систематично для своєчасного виявлення змін, що 

відбуваються в освітньому просторі. Тому в кваліметричній моделі було 

визначено критерій 2.7. Ступінь регулярності використання моніторингу та 

поточного коригування підготовки магістрів з УНЗ. Методами збору та 

обробки інформації вважають моделювання, експертне опитування, 

спостереження, вивчення та аналіз документації, тестування, анкетування, 

контроль (підсумковий, рубіжний, залишковий) та самооцінювання. В ході 

експериментальної перевірки проведено аналіз контрольних заходів, що 

здійснюють викладачі у процесі моніторингу, а також проаналізовано чи 

здійснюється поточне коригування траєкторії розвитку магістрів. 

З аналізу анкет, тестів та контрольних заходів можна зробити висновок, 

що викладачі регулярно здійснюють моніторинг результативності навчання 

магістрантів практично на кожному етапі підготовки магістрів, проте 

поточне коригування відбувається не системно, за ситуацією, без внесення 

відповідних даних в індивідуальні сценарії освітньої діяльності 

магістрантів (див. табл. 4.20). 

Таблиця 4.20 

Зведені дані щодо ступеню регулярності використання моніторингу 

та поточного коригування підготовки магістрів з УНЗ 

№ 

з/п 
Критерій 

БДПУ 

10 

осіб 

РДГУ

12  

осіб 

ДДПУ 

10  

осіб 

УІПА 

10 

осіб 

УМО 

9 

осіб 

ЦДПУ 

7  

осіб 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

2.7 Ступінь 

регулярності 

використання 

моніторингу та 

поточного 

коригування 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,5 0,58 0,4 0,5 0,55 0,57 0,51 
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Таким чином, на початку експериментальної перевірки отримано 

зведені дані за фактором 2 – Рівень здійснення процесу підготовки магістрів з 

УНЗ, що зафіксовано у таблиці 4.21: 

Таблиця 4.21 

Зведені дані за фактором 2 – Рівень здійснення процесу підготовки 

магістрів з УНЗ 

Заклад освіти  

 

              Критерії РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середнє 

по 

досліджу-

ваним 

закладам 

Фактор 2 – Рівень здійснення процесу підготовки магістрів з УНЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рівень забезпечення 

можливостей вибору 

студентами форм, методів і 

засобів освітньої та 

пізнавальної діяльності 

0,32 0,30 0,36 0,42 0,33 0,40 0,35 

2 Ступінь поточного 

використання 

індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,18 0,47 0,22 0,20 0,31 0,45 0,3 

3 Рівень підвищення ролі 

самостійної роботи 

студентів 
0,42 0,47 0,45 0,49 0,46 0,43 0,45 

4 Ступінь залучення 

магістрів з УНЗ до 

науково-дослідної роботи 
0,15 0,22 0,27 0,12 0,14 0,18 0,18 

5 Ступінь використання 

адаптивних технологій 

підготовки магістрів з УНЗ 

для взаємоузгодження 

відносин у системі 

«роботодавець-викладач-

студент» 

0,2 0,25 0,3 0,3 0,22 0,28 0,25 

6 Ступінь мотивації 

студентів щодо набуття 

конкурентоспроможності 

на ринку праці (вихід на 

спрямовану 

самоорганізацію) 

0,88 0,82 0,76 0,90 0,85 0,77 0,81 

7 Ступінь регулярності 

використання моніторингу 

та поточного коригування 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,5 0,58 0,4 0,5 0,55 0,57 0,51 

Зведені дані свідчать про те, що рівень здійснення підготовки магістрів 

залежить від готовності до змін з обох сторін, як зі сторони викладача, так і 
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магістранта. Важлива не тільки висока мотивація магістрантів, але й 

готовність до здійснення конкретних освітніх дій, активізації самостійної 

роботи та наукових пошуків, що поки залишаються в досить пасивному 

стані. З боку викладачів необхідно швидше адаптуватися до змін, вчасно 

відстежувати та коригувати освітню діяльність магістрантів, налагоджувати 

систему «роботодавець-викладач-магістрант» та переорієнтуватися на 

індивідуальні особливості студентів і вносити відповідні корективи у їхні та 

власні плани роботи.  

 

4.1.3.  Відстеження адаптивної системи за рівнем забезпечення 

результату підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

 

Останньою складовою адаптивної системи визначено Фактор 3 – 

Рівень забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ. Цей фактор 

розкриватимемо за такими критеріями до результату підготовки:  

3.1. Ступінь задоволення роботодавців рівнем підготовки магістрів з УНЗ;  

3.2. Ступінь задоволеності викладачів умовами праці та умовами 

підготовки магістрів з УНЗ; 

3.3. Ступінь задоволення майбутніх магістрів професійною 

підготовкою;  

3.4. Середньовиважений рівень засвоєння освітньої програми 

студентами групи (у межах одиниці);  

3.5. Рівень конкурентоспроможності випускників-магістрів з УНЗ на 

ринку праці. 

У рамках нашого дослідження було проведено опитування роботодавців 

та проаналізовано документацію щодо працевлаштування магістрантів 

(критерій 3.1), анкетування викладачів (критерій 3.2) та самих магістрантів 

(критерій 3.3) щодо ступеня задоволення стейкхолдерів результатами 

професійної підготовки магістрів з УНЗ. Результати трьох критеріїв зафіксовано 

у таблиці 4.22: 
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Таблиця 4.22 

Зведені дані щодо ступеню задоволення результатом підготовки 

магістрів з УНЗ 

№ 

з/п 
Стейкхолдери 

БДПУ 

 

РДГУ 

 

ДДПУ 

 

УІПА 

 

УМО 

 

ЦДПУ 

 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

1 Роботодавці 0,42 0,52 0,37 0,50 0,45 0,35 0,43 

2 Викладачі  0,37 0,42 0,29 0,34 0,41 0,31 0,35 

3 Магістранти 0,62 0,59 0,61 0,62 0,63 0,58 0,60 

 

Як бачимо, за критерієм 3.1 можна сказати, що випускники 

магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою 

«Управління навчальним закладом» знаходяться у неоднозначному 

положенні щодо працевлаштування за фахом (саме керівником закладу). З 

одного боку, вступаючи на навчання до магістратури, вони майже всі вже 

працюють у закладах освіти. Проте після закінчення навчання вони не одразу 

влаштовуються на управлінські посади, найчастіше вони залишаються у 

керівному резерві, і, зазвичай, чекають роками на підвищення. Це пов’язано з 

відсутністю управлінських вакансій за здобутим напрямом підготовки, 

нестачею управлінського досвіду у випускників, невідповідністю якості 

отриманої практичної підготовки професійним обов’язкам, неспроможністю 

довести роботодавцю свою фахову придатність. Тому роботодавці 

найчастіше підкреслюють свою незадоволеність практичною підготовкою 

випускників або відсутністю економічно-правових навичок.  

З іншої сторони, здобувачі освіти можуть вже займати посади 

директорів, методистів, заступників директорів закладів освіти (18% від 

загальної кількості осіб у групі) і тоді вони цілеспрямовано вступають до 

магістратури для підтвердження освітою займаної посади. Відтак після 

аналізу документації та анкет отримано оцінку показнику задоволеності 

роботодавців результатами підготовки магістрів з УНЗ (0,43) такою, що не 

відповідає вимогам роботодавців. 
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Ступінь задоволеності викладачів умовами праці та умовами 

підготовки магістрів з УНЗ (критерій 3.2) детально описано у першому 

розділі, тому зробимо загальний висновок, про те, що результативність 

підготовки магістрів на пряму залежить від комфортних умов праці для 

викладачів. За результатами опитування з’ясовано, що повністю задоволених 

умовами праці лише 34,7% викладачів по досліджуваним закладам освіти.  

Оцінка показника 3.2. (0,35) демонструє дуже низький рівень 

задоволеності викладачів як умовами праці, так і результатами підготовки 

магістрів, тому керівникам ЗВО необхідно переглянути умови праці 

викладачів, соціального захисту працівників, психологічної безпеки та 

приділити особливу увагу створенню безпечного та насиченого освітнього 

середовища для успішної підготовки магістрантів. 

На результат підготовки магістрів з УНЗ особливо впливає 

сформований зміст програм, що демонструє задоволеність магістрантів 

результатом освіти та відповідальне ставлення до вимог навчання.  

Аналіз проведеного нами опитування магістрантів на 

констатувальному етапі показав, що показник «повністю задоволені» не 

перевищує 40% всередньому по досліджуваним закладам, показник 

«частково задоволені» вищий за попередній, і складає 42%, а не задоволених 

змістом освітньої програми 18% (див. табл. 4.23).  

Отже, отримано орієнтовний процент задоволеності магістрантів у 

82%, що за шкалою оцінювання демонструє оптимальний рівень 

задоволеності магістрантів. Це доволі високий показник задоволеності й 

пояснюється тим, що магістранти приймають існуючий стан підготовки у 

тому ЗВО, в якому навчаються.  

Проте, 40% здобувачів освіти все ж таки не в повній мірі згодні з 

існуючим станом підготовки і сподіваються на зміни. 
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Таблиця 4.23 

Задоволеність магістрів з УНЗ змістом програм 

 

Критерій 

 

БДПУ  

53 особи 

 

РДГУ 

23 особи 

 

ДДПУ  

22 особи 

 

УІПА  

50 осіб 

 

УМО  

48 осіб 

 

ЦДПУ 

22 особи 

Усього 

(середнє 

по 

досліджу-

ваним 

закладам) 

Повністю 

задоволені 

% 

 

34 

 

43 

 

45 

 

32 

 

52 

 

36 

 

40 

Частково 

задоволені 

% 

 

47 

 

35 

 

41 

 

48 

 

37 

 

46 

 

42 

Не 

задоволені 

% 

 

19 

 

23 

 

14 

 

20 

 

11 

 

18 

 

18 

 

Причини такого стану справ потрібно шукати в організації процесу 

підготовки магістрів з УНЗ, під час викладання дисциплін, в ігноруванні 

індивідуального спрямування у навчанні та особистісних потреб 

магістрантів, у недооцінюванні можливостей магістрантів, відсутності 

системної роботи щодо мотивації в навчанні, самореалізації магістрантів та 

формування професійного лідерства в майбутній професійній діяльності. 

Наступний критерій 3.4. Середньовиважений рівень засвоєння 

освітньої програми студентами групи було досліджено шляхом аналізу 

відомостей про успішність магістрантів (результати захисту дипломних 

проєктів або державних іспитів). Необхідно підкреслити, що механізм 

самореалізації запускаються саме через проєктну культуру, яка дає 

можливість продемонструвати наскільки майбутні управлінці засвоїли 

освітню програму та вміють вирішувати дослідницько-інноваційні задачі у 

майбутній професійній діяльності.  

Результати підрахунків відтворено у таблиці 4.24. 

Зазначимо, що результати аналізу досить високі (середній бал по 

Україні – 0,89). Це може свідчити про ефективне опанування магістрантами 

проектними компетентностями. 
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Таблиця 4.24 

Зведені дані щодо середньовиваженого рівня засвоєння освітньої 

програми студентами групи 

№ 
з/п 

Критерій 

 
БДПУ 

53 
особи 

 
РДГУ

23 
особи 

 
ДДПУ 

22 
особи 

 
УІПА 

50 
осіб 

 
УМО 

48 
осіб 

 
ЦДПУ 

22 
особи 

Середній 
бал по 

досліджу-
ваним 

закладам 
3.4 Середньовиважений 

рівень засвоєння 
освітньої програми 
студентами групи 

0,90 0,87 0,84 0,91 0,93 0,89 0,89 

 

Як бачимо, така форма діяльності позитивно сприймається як 

магістрантами, так і викладачами. Вважаємо доцільним було б, як прояв 

адаптивності, долучати роботодавців до проєктної діяльності магістрантів як 

замовників проєктів. Маємо на увазі розроблення проєкту на замовлення 

роботодавця, виходячи зі стратегічних завдань плану закладу освіти. Це, з 

одного боку, налагодить взаємовідносини у системі «викладач-магістрант-

роботодавець», з іншої сторони, магістрант вирішуватиме реальні освітні 

проблеми конкретного закладу освіти. 

Оцінюючи критерій кваліметричної моделі 3.5. Рівень 

конкурентоспроможності випускників-магістрів з УНЗ на ринку праці, 

зауважимо, що конкурентоспроможність випускників це, передусім, 

відповідність якості підготовки потребам ринку, повне задоволення вимогам 

роботодавців рівнем опанованих компетентностей. Показником 

конкурентоспроможності вважаємо успішне працевлаштування випускника 

за здобутою професією. При цьому важливим є врахування 

працевлаштування випускників саме на управлінську посаду.  

Тому, проведено узагальнення й аналіз довідок про працевлаштування 

випускників магістратури з УНЗ та отримано такі результати (див. табл. 

4.25). Як бачимо, отримані результати засвідчують всередньому по 

досліджуваним закладам низький рівень (0,47) працевлаштування на ринку 

праці. 
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Таблиця 4.25 

Зведені дані щодо рівня конкурентоспроможності випускників-

магістрів з УНЗ на ринку праці 

№ 

з/п 
Критерій 

 

БДПУ 

53 

особи 

 

РДГУ 

23 

особи 

 

ДДПУ 

22 

особи 

 

УІПА 

50 

осіб 

 

УМО 

48 

осіб 

 

ЦДПУ 

22 

особи 

Середній 

бал по 

досліджу-

ваним 

закладам 

3.4 Рівень 

конкурентоспромож

ності випускників-

магістрів з УНЗ на 

ринку праці 

 

0,30 0,47 0,63 0,22 0,83 0,40 0,47 

 

Проте, УМО має високий показник (0,83) оскільки у цей заклад 

вступають вже здобувачі освіти, які працюють на управлінських посадах. У 

решти ЗВО цей показник менший, оскільки більша частина випускників 

залишається на посадах учителів, викладачів, вихователів, які потрапляють 

до управлінського резерву.  

Отже, сьогодні ринку праці потрібні менеджери, які здатні управляти 

закладом освіти у ринкових умовах, маючи економічні, правові та 

інноваційні компетентності, з управлінським досвідом роботи. Тому, при 

підготовці магістрів з УНЗ, необхідно приділяти особливу увагу підвищенню 

їхньої конкурентоспроможності.  

Отримані дані по третьому фактору було зафіксовано у таблиці 4.26.  

Отже, на основі отриманих даних, обчислюється загальна оцінка 

фактору 3. Для цього загальну кількість балів з кожного критерію поділено 

на загальну кількість критеріїв та отримано усереднену оцінку по фактору 3 – 

0,54 бали, що за шкалою відповідності демонструє середній рівень 

забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ.  
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Таблиця 4.26 

Зведені дані за фактором 3 – Рівень забезпечення результату 

підготовки магістрів з УНЗ 

Заклад освіти  

 

              Критерії РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середнє 

по 

досліджу-

ваним 

закладам 

Фактор 3 – Рівень забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ 

 

1 Ступінь задоволення 

роботодавців рівнем 

підготовки магістрів з 

УНЗ 

 

0,42 0,52 0,37 0,50 0,45 0,35 0,43 

2 Ступінь задоволеності 

викладачів умовами 

праці та умовами 

підготовки магістрів з 

УНЗ 

 

0,37 0,42 0,29 0,34 0,41 0,31 0,35 

3 Ступінь задоволення 

майбутніх магістрів 

професійною 

підготовкою 

 

0,62 0,59 0,61 0,62 0,63 0,58 0,60 

4 Середньовиважений 

рівень засвоєння 

освітньої програми 

студентами групи (у 

межах одиниці) 

 

0,90 0,87 0,84 0,91 0,93 0,89 0,89 

5 Рівень 

конкурентоспромож-

ності випускників-

магістрів з УНЗ на 

ринку праці 

 

0,30 0,47 0,63 0,22 0,83 0,40 0,47 

 

Результати замірювання існуючої системи підготовки магістрів станом 

на кінець 2017-2018 н. р. за спеціально розробленою кваліметричною 

моделлю адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ 

наведено в таблиці 4.27: 
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Таблиця 4.27 

Зведені результати оцінки існуючої системи підготовки магістрів з 

УНЗ станом на кінець 2017-2018 н. р. 

фактор - Ф 

в
аг

о
м

іс
ть

 -
 m

 

критерії 

в
аг

о
м

іс
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 -
 v
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к
а 
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и
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ії

в
 

ч
ас

тк
о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

ф
ак

то
р
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рівень 

ресурсного 

забезпечення 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,33 1. Формування групи - УНЗ 0,14 К1 0,83 0,12 0,19 

  

2. Кадрове забезпечення 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,14 К2 0,57 0,08   

  

3. Наявність стандартів та 

силабусів/адаптованих 

навчальних програм з 

дисциплін підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,14 К3 0,30 0,04   

  

4. Ступінь врахування вимог 

ринку/роботодавців 

0,14 К4 0,67 0,09   

  

5. Ступінь врахування 

освітніх потреб студентів у 

варіативній частині змісту 

освіти з управління 

навчальним закладом 

0,14 К5 0,66 0,09   

    

6. Рівень забезпечення 

індивідуального вектору 

розвитку студентів 

(розроблення індивідуальних 

адаптивних сценаріїв 

підготовки магістрів з УНЗ) 

0,15 К6 0,50 0,08   

    

7. Створення адаптивного 

освітнього середовища з 

управління навчальним 

закладом 

0,15 К7 0,43 0,06   

2. Рівень 

здійснення 

процесу 

підготовки 

магістрів УНЗ 

0,33 8. Рівень забезпечення 

можливостей вибору 

студентами форм, методів і 

засобів освітньої та 

пізнавальної діяльності 

0,15 К8 0,35 0,05 0,14 

 
  

9. Ступінь поточного 

використання індивідуальних 

адаптивних сценаріїв 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,14 К9 0,30 0,04   

   

10. Рівень підвищення ролі 

самостійної роботи студентів 

0,13 К10 0,45 0,06   
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Продовження таблиці 4.27 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

11. Ступінь залучення 

студентів з УНЗ до науково-

дослідної роботи 

0,13 К11 0,18 0,02   

    

12. Ступінь використання 

адаптивних технологій 

підготовки магістрів з УНЗ 

для взаємоузгодження 

відносин в системі 

"роботодавець - викладач - 

студент" 

0,15 К12 0,25 0,04   

    

13. Ступінь мотивації 

студентів щодо набуття 

конкурентоспроможності на 

ринку праці (вихід на 

спрямовану самоорганізацію) 

0,15 К13 0,81 0,12   

    

14. Ступінь регулярності 

використання моніторингу та 

поточного коригування 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,15 К14 0,51 0,08   

3. Рівень 

забезпечення 

результату 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,34 15. Ступінь задоволення 

роботодавців рівнем 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,20 К15 0,43 0,09 0,18 

  

16. Ступінь задоволеності 

викладачів умовами праці та 

умовами підготовки магістрів 

з УНЗ 

0,20 К16 0,35 0,07   

  

17. Ступінь задоволення 

майбутніх магістрів 

професійною підготовкою 

0,20 К17 0,60 0,12   

  

  

18. Середньовиважений 

рівень засвоєння освітньої 

програми студентами групи 

(в межах одиниці) 

0,18 К18 0,89 0,16   

  

  

19. Рівень 

конкурентоспроможності 

випускників-магістрів з УНЗ 

на ринку праці 

0,22 К19 0,47 0,10   

Загальна оцінка 

в частках 

одиниці 

1,00   

        

0,51 

 

Відносна оцінка АСППМгУНЗ здійснювалася за такою шкалою 

оцінювання:  

якщо загальна кількість балів дорівнює  

до 0,50 – адаптивна система підтверджує невідповідність підготовки 

магістрів з УНЗ стандартам та вимогам ринку праці/роботодавцям;  
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0,51-0,54 – адаптивна система підтверджує критичний рівень 

підготовки магістрів з УНЗ;  

0,55-0,64 – адаптивна система підтверджує низький рівень підготовки 

магістрів з УНЗ;  

0,65-0,74 – адаптивна система підтверджує достатній рівень 

підготовки магістрів з УНЗ;  

0,75-1,00 – адаптивна система підтверджує високий рівень підготовки 

магістрів з УНЗ (включаються механізми спрямованої самоорганізації). 

Таким чином, отримано загальний показник рівня підготовки магістрів 

з УНЗ – 0,51, що за вищенаведеною шкалою відповідає критичному рівню. 

Зведені дані дозволили зробити висновки про те, що система підготовки 

магістрів з УНЗ потребує змін, а саме створення системи наскрізно-

адаптивної підготовки: внести зміни в компонентах освітнього процесу, 

органічно поєднати теорію і практику, створити насичений практико-

орієнтований освітній простір, взаємоузгодити діяльність викладача та 

магістранта та забезпечити адаптацію/взаємоадаптацію учасників освітнього 

процесу. Цього можна досягти через впровадження моделі адаптивної 

системи для підвищення рівня професійної підготовки магістрів з УНЗ. 

 

4.2. Визначення впливу застосування розробленої системи на 

рівень професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом 

 

Адаптивність забезпечується своєчасним реагуванням, трансформацією 

існуючої системи на зміни у суспільстві. З метою науково-методичного 

супроводу експериментальної роботи у досліджуваних закладах 

створювалася тимчасова творча група викладачів, які на семінарах кафедр 

були ознайомлені із методичними вказівками по впровадженню адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з УНЗ та проконсультовані щодо 

адаптивної моделі поведінки з магістрантами, формування адаптивного 
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освітнього простору для здобувачів освіти шляхом гнучкої організації 

навчання: перегляду вибіркових дисциплін, студентоцентричності, 

впровадження адаптивних технологій у освітні процес, розширення обсягу 

додаткових освітніх послуг, залучення зовнішніх зацікавлених сторін для 

спільної роботи, створення вільно-доступного навчально-методичного 

матеріалу, насичення різнорівневим дидактичним матеріалом для вибору 

складності завдань, підключення ІКТ навчання, добору інноваційних форм та 

методів навчання, оновлення системи проходження практики та організації 

стажування магістрантів на керівній посаді та пробного впровадження 

вищезазначеного у практику підготовки. 

З метою вивчення здатності впливу розробленої адаптивної системи на 

якість професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом 

проведено дослідження щодо відстеження змін рівня підготовки магістрів з 

УНЗ у досліджуваних закладах протягом наступних 2-ох навчальних років: 

2018/2019 та 2019/2020 н. рр.  

Для відстеження змін було повторно застосовано кваліметричну 

модель адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ, що детально описано 

у 3 розділі підрозділ 3.2. Результати замірів за 2018-2019 н. р. представлено в 

таблиці 4.28: 

Таблиця 4.28  

Зведені результати оцінки системи підготовки магістрів з УНЗ 

станом на кінець 2018-2019 н. р. 
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1. Рівень 

ресурсного 

забезпечення 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,33 1. Формування групи - УНЗ 0,14 К1 0,84 0,12 0,24 

  

2. Кадрове забезпечення 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,14 К2 0,68 0,10   
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Продовження таблиці 4.28 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
  

3. Наявність стандартів та 

силабусів/адаптованих 

навчальних програм з 

дисциплін підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,14 К3 0,66 0,09   

  

4. Ступінь врахування вимог 

ринку/роботодавців 

0,14 К4 0,74 0,10   

 

  

5. Ступінь врахування 

освітніх потреб студентів у 

варіативній частині змісту 

освіти з УНЗ 

0,14 К5 0,73 0,10   

    

6. Рівень забезпечення 

індивідуального вектору 

розвитку студентів 

(розроблення 

індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки 

магістрів УНЗ) 

0,15 К6 0,66 0,10   

    

7. Створення адаптивного 

освітнього середовища з 

управління навчальним 

закладом 

0,15 К7 0,69 0,10   

2. Рівень 

здійснення 

процесу 

підготовки 

магістрів УНЗ 

0,33 8. Рівень забезпечення 

можливостей вибору 

студентами форм, методів і 

засобів освітньої та 

пізнавальної діяльності 

0,15 К8 0,67 0,10 0,21 

  

9. Ступінь поточного 

використання 

індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,14 К9 0,55 0,08   

 
  

10. Рівень підвищення ролі 

самостійної роботи 

студентів 

0,13 К10 0,63 0,08   

    

11. Ступінь залучення 

студентів з УНЗ до науково-

дослідної роботи 

0,13 К11 0,45 0,06   

    

12. Ступінь використання 

адаптивних технологій 

підготовки магістрів з УНЗ 

для взаємоузгодження 

відносин в системі 

"роботодавець - викладач - 

студент" 

 

0,15 К12 0,64 0,10   
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Продовження таблиці 4.28 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

13. Ступінь мотивації 

студентів щодо набуття 

конкурентоспроможності на 

ринку праці (вихід на 

спрямовану 

самоорганізацію) 

 

0,15 К13 0,85 0,13   

    

14. Ступінь регулярності 

використання моніторингу 

та поточного коригування 

підготовки магістрів з УНЗ 

 

0,15 К14 0,62 0,09   

3. Рівень 

забезпечення 

результату 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,34 15. Ступінь задоволення 

роботодавців рівнем 

підготовки магістрів з УНЗ 

 

0,20 К15 0,56 0,11 0,22 

  

16. Ступінь задоволеності 

викладачів умовами праці та 

умовами підготовки 

магістрів з УНЗ 

 

0,20 К16 0,59 0,12   

  

17. Ступінь задоволення 

майбутніх магістрів 

професійною підготовкою 

 

0,20 К17 0,69 0,14   

  

  

18. Середньовиважений 

рівень засвоєння освітньої 

програми студентами групи 

(в межах одиниці) 

 

0,18 К18 0,90 0,16   

  

  

19. Рівень 

конкурентоспроможності 

випускників-магістрів з УНЗ 

на ринку праці 

 

0,22 К19 0,55 0,12   

Загальна оцінка 

в частках 

одиниці 

1,00   

        

0,67 

 

Так, отримано оцінку 0,67 балів (при градації від 0,66 до 0,75), що за 

шкалою оцінювання підтверджується достатній рівень адаптивної системи 

підготовки магістрів з УНЗ. 

Результати замірів за 2019-2020 н. р. представлено в таблиці 4.29.  
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Таблиця 4.29 

Зведені результати оцінки адаптивної системи підготовки магістрів 

з УНЗ станом на кінець 2019-2020 н. р. 

фактор - Ф 

в
аг

о
м

іс
ть

 -
 m

 

критерії 

в
аг

о
м

іс
ть

 -
 v
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к
а 
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и
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р
ії
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ч
ас

тк
о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

ф
ак

то
р
ів

 

1. Рівень 

ресурсного 

забезпечення 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,33 1. Формування групи - УНЗ 0,14 К1 0,88 0,12 0,28 

  

2. Кадрове забезпечення 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,14 К2 0,70 0,10   

  

3. Наявність стандартів та 

силабусів/адаптованих 

навчальних програм з 

дисциплін підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,14 К3 0,89 0,12   

 

  

4. Ступінь врахування 

вимог ринку/роботодавців 

0,14 К4 0,82 0,11   

  

5. Ступінь врахування 

освітніх потреб студентів у 

варіативній частині змісту 

освіти з УНЗ 

0,14 К5 0,83 0,12   

    

6. Рівень забезпечення 

індивідуального вектору 

розвитку студентів 

(розроблення 

індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки 

магістрів з УНЗ) 

0,15 К6 0,87 0,13   

    

7. Створення адаптивного 

освітнього середовища з 

управління навчальним 

закладом 

0,15 К7 0,89 0,13   

2. Рівень 

здійснення 

процесу 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,33 8. Рівень забезпечення 

можливостей вибору 

студентами форм, методів і 

засобів освітньої та 

пізнавальної діяльності 

0,15 К8 0,85 0,13 0,25 

  

9. Ступінь поточного 

використання 

індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,14 К9 0,79 0,11   

  

10. Рівень підвищення ролі 

самостійної роботи 

студентів 

0,13 К10 0,79 0,10   
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Продовження таблиці 4.29 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

11. Ступінь залучення 

студентів з УНЗ до 

науково-дослідної роботи 

0,13 К11 0,49 0,06   

    

12. Ступінь використання 

адаптивних технологій 

підготовки магістрів з УНЗ 

для взаємоузгодження 

відносин в системі 

"роботодавець - викладач - 

студент" 

0,15 К12 0,75 0,11   

    

13. Ступінь мотивації 

студентів щодо набуття 

конкурентоспроможності 

на ринку праці (вихід на 

спрямовану 

самоорганізацію) 

0,15 К13 0,91 0,14   

    

14. Ступінь регулярності 

використання моніторингу 

та поточного коригування 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,15 К14 0,73 0,11   

3. Рівень 

забезпечення 

результату 

підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,34 15. Ступінь задоволення 

роботодавців рівнем 

підготовки магістрів з УНЗ 

0,20 К15 0,61 0,12 0,25 

  

16. Ступінь задоволеності 

викладачів умовами праці 

та умовами підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,20 К16 0,64 0,13   

  

17. Ступінь задоволення   

майбутніх магістрів 

професійною підготовкою 

0,20 К17 0,82 0,16   

  

  

18. Середньовиважений 

рівень засвоєння освітньої 

програми студентами 

групи (в межах одиниці) 

0,18 К18 0,92 0,17   

  

  

19. Рівень 

конкурентоспроможності 

випускників-магістрів з 

УНЗ на ринку праці 

0,22 К19 0,67 0,15   

Загальна оцінка 

в частках 

одиниці 

1,00   

        

0,78 

 

Отримано результат у 0,78 балів (при градації від 0,75 до 1,00), що 

підтверджує високий рівень адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ, 

на цьому рівні включаються механізми спрямованої самоорганізації. 

Отже, якщо порівняти результати оцінювання рівня підготовки 
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магістрів на початку та в кінці експериментальної перевірки, можна 

спостерігати їх динаміку (див. табл. 4.30). Так, на початку експериментальної 

перевірки оцінка вагомості адаптивної системи була значно нижчою 

(адаптивна система підтверджувала критичний рівень підготовки магістрів з 

УНЗ) (детально було представлено в кваліметричній моделі в пункті 4.1 на 

рис. 4.27). У 2017-2018 н. р. нами було оцінено традиційну систему 

підготовки. На той момент ще не відбулася зміна сутності підготовки 

магістрів з УНЗ, умов здійснення професійної підготовки та була відсутня 

орієнтація на адаптивність освітнього процесу.  

Таблиця 4.30 

Динаміка рівня підготовки магістрів з УНЗ після впровадження 

АСППМгУНЗ 

Фактор Початкові заміри 
2017-2018 н. р. 

Проміжні заміри 
2018-2019 н. р. 

Контрольні заміри 
2019-2020 н. р. 

1. Рівень ресурсного 
забезпечення підготовки 
магістрів з УНЗ 

0,19 0,24 0,28 

2. Рівень здійснення 
процесу підготовки 
магістрів з УНЗ 

0,14 0,21 0,25 

3. Рівень забезпечення 
результату підготовки 
магістрів з УНЗ 

0,18 0,22 0,25 

Загальна оцінка в частках 
одиниці 

0,51 0,67 0,78 

Приріст у відсотках - 16,00 11,00 
Загальний приріст у 
відсотках за 
досліджуваний період 

 
27,00 

 

Отриману динаміку схематично представлено на рис. 4.2 (див. рис. 4.2). 

Проте, після першого року впровадження АСППМгУНЗ розподіл 

кількості балів покращився на 16%, запустилися адаптивні процеси, 

викладачі почали активно впроваджувати у практику підготовки адаптивні 

технології, більше уваги стали приділяти індивідуальній траєкторії розвитку 

магістранта. 
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Рис. 4.2. Динаміка оцінки АСППМгУНЗ за період експериментальної 

перевірки. 

 

Розглянемо детально зміни вагомостей кожного фактору АСППМгУНЗ 

в досліджуваних ЗВО. Зокрема, за зведеними даними по фактору 1, у 

досліджуваних ЗВО було переглянуто підхід до кадрового забезпечення, 

адміністрація кожного експериментального закладу працювала над 

поліпшенням умов праці для викладачів та навчання для магістрантів, було 

приділено увагу дослідженню та опрацюванню особових справ здобувачів 

освіти для успішного формування груп магістрантів з УНЗ.  

Особливу увагу було надано перегляду освітніх програм, розробці 

адаптивних навчальних програм до дисциплін та створенню адаптивного 

освітнього середовища (див. табл. 4.31 позиції 3, 7, де спостерігаємо приріст 

у 5%). Наприклад, найбільший показник щодо прояву адаптивності у освітніх 

та робочих програмах спостерігаємо в БДПУ та УІПА (див. табл. 4.31 позиція 

3). У цих закладах було збільшено час для практичних занять; більше часу 

виділено для самостійно-дослідницької роботи студентів; активно 

впроваджувалися ІКТ, поглиблювалася диджіталізація процесу підготовки 

магістрів: удосконалювалася дистанційна освіта та змішане навчання. В 

інших досліджуваних закладах також з’явилися ознаки адаптивності: 

посилилася робота над адаптацією освітніх програм, було переглянуто їх 

0,19 0,14 0,18 

0,51 

0,24 0,21 0,22 

0,67 

0,28 0,25 0,25 

0,78 

1. Рівень ресурсного 
забезпечення 

підготовки магістрів 
з УНЗ 

2. Рівень здійснення 
процесу підготовки 

магістрів з УНЗ 

3. Рівень 
забезпечення 

результату 
підготовки магістрів 

з УНЗ 

Загальна оцінка в 
частках одиниці 

Динаміка оцінки АСППМгУНЗ  за період 
експериментальної перевірки 

2017/2019 н.р. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р. 
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зміст, оновлювалися робочі програми з дисциплін, модернізувалися завдання 

в навчальних програмах для опрацювання на практичних заняттях за 

принципом диференціації за складністю, більше стали використовувати 

інтерактивні форми роботи з магістрантами.  

Таблиця 4.31 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 1 – рівня ресурсного 

забезпечення підготовки магістрів з УНЗ кваліметричної моделі 

за 2018-2019 н. р. 

Критерії 

 

 

 

Заклад освіти 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 н

.р
 

РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу

ваним 

закладам 

2018-

2019 н.р. 

Фактор 1 – Рівень ресурсного забезпечення підготовки магістрів з УНЗ 

1 Формування групи 

 
0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 

2 Кадрове 

забезпечення 
0,08 0,11 0,09 0,08 0,12 0,11 0,10 0,10 

3 Розробленості 

адаптивних 

програм/силабусів 

0,04 0,09 0,10 0,09 0,10 0,07 0,09 0,09 

4 Врахування вимог 

ринку/роботодавців 
0,09 0,11 0,11 0,10 0,09 0,12 0,12 0,10 

5 Врахування 

освітніх потреб 

магістрантів 

0,09 0,08 0,10 0,09 0,12 0,11 0,10 0,10 

6 Забезпечення 

індивідуального 

вектору розвитку 

студентів 

0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 

7 Створення 

адаптивного 

освітнього 

середовища 

0,06 0,11 0,10 0,10 0,12 0,12 0,11 0,11 

Загальне значення 

фактору 1 
0,19 0,24 0,23 0,22 0,25 0,25 0,24 0,24 

Загальний приріст у 

відсотках по фактору 1 
5,00 

 

Продовжуючи аналіз поданої вище таблиці щодо ступеня врахування 

потреб роботодавців та магістрантів, необхідно зазначити, що всі 

досліджувані заклади переглянули вимоги роботодавців та магістрантів. У 
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зв’язку з чим було продовжено роботу над адаптацією змісту освітніх 

програм. У цьому напрямі лідируючі позиції зайняли такі заклади, як БДПУ, 

УМО та ЦДПУ, у яких було оновлено перелік дисциплін за вибором та 

сконцентровано увагу на розвитку підприємливості майбутнього управлінця, 

лідерства, тайм-менеджменту, адаптивному менеджменту та основам 

медіаграмотності.  

Після впровадження АСППМгУНЗ відбулося посилення 

індивідуального вектору розвитку магістранта. Це було здійснено за рахунок 

уведення творчою групою викладачів щоденника індивідуального 

адаптивного сценарію освітньої діяльності магістранта (далі – Щоденник). 

Викладачам було запропоновано орієнтовний зразок Щоденника (див. 

Додаток Е) у розрахунку на те, що він буде модернізуватися в залежності від 

потреб магістрантів та викладачів. За загальним задумом,  Щоденник 

ведеться як викладачем, так і магістрантом, але зберігається у студента. 

Також можна вести щоденник у особистому кабінеті на сторінці дистанційної 

освіти (цей варіант є зручнішим, його обрали більшість досліджуваних 

закладів). Аналіз документації показав, що відсоток цього показнику в 

порівнянні з 2017/2018 навчальним роком змінився на 2%, це пояснюється 

тим, що введення Щоденників було поступове, працювати з ними почали 

тільки викладачі, які входили до творчої групи. Проте відгуки викладачів 

були позитивні, адже використання Щоденника дало можливість більше 

дізнатися про індивідуальні особливості магістранта, залучити його до 

самопізнання та самоаналізу, виявити індивідуальні потреби магістранта і на 

цій основі урізноманітнити освітній процес його підготовки.  

На особливу увагу заслуговує створення адаптивного освітнього 

середовища у досліджуваних ЗВО. Цей показник, у порівнянні з минулим 

роком, підвищився на 5%. Більше того, можна зазначити, що це стало 

можливим при переорієнтації викладачів на гнучку організацію навчання: 

розширився спектр додаткових послуг (стали впроваджуватися тренінги, 

майстер-класи із залученням експертів управлінської діяльності, онлайн-
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курси з підвищення управлінської майстерності тощо); викладачі почали 

активно впроваджувати інноваційні та інтерактивні форми, методи та засоби 

роботи (застосування професійно-ділових ігрових технологій, тренінгових 

засобів, інформаційно-комп’ютерних та діалогово-комунікаційних 

технологій); пройшли апробацію адаптивні технології (Flex-технологія 

змішаного навчання, з використанням моделей «Перегорнутий клас», 

«Гнучка модель», «Ротація станцій», було впроваджено метод «Інтелект-

карт», адаптивну технологію поєднання самостійної та індивідуальної роботи 

магістрантів, адаптивну технологію самоорганізованого освітнього простору, 

адаптивну технологію спрямованої самоорганізації тощо); активно 

розроблялися та впроваджувалися в практику підготовки магістрів ресурси 

зворотного зв’язку (різнорівневий дидактичний матеріал для самоконтролю 

та самоорганізації магістрантів). 

На третьому році дослідження (2019-2020 н.р.) спостерігаємо також 

поліпшення ситуації за фактором 1 (приріст у 4%) (див. табл. 4.32).  

Таблиця 4.32 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 1 – рівня ресурсного 

забезпечення підготовки магістрів з УНЗ кваліметричної моделі 

за 2019-2020 н. р. 
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РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу

ваним 

закладам 

2018-

2019 н.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фактор 1 – Рівень ресурсного забезпечення підготовки магістрів з УНЗ 

1 Формування групи 

 
0,12 0,11 0,12 0,13 0,13  0,12 0,12 0,12 

2 Кадрове 

забезпечення 
0,10 0,09 0,11  0,12  0,08 0,10 0,11 0,10 

3 Розробленості 

адаптивних 

програм/силабусів 

0,09 0,13 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 

4 Врахування вимог 

ринку/роботодавців 
0,11 0,11 0,12 0,13 0,10 0,12 0,12 0,11 

5 Врахування 

освітніх потреб 

магістрантів 

0,10 0,12 0,11 0,12 0,14 0,12 0,11 0,12 
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Продовження таблиці 4.32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Забезпечення 

індивідуального 

вектору розвитку 

студентів 

0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,13 0,12 0,13 

7 Створення 

адаптивного 

освітнього 

середовища 

0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 

Загальне значення 

фактору 1 

 
0,24 0,26 0,27 0,29 0,28 0,28 0,27 0,28 

Загальний приріст у 

відсотках по фактору 1 
4,00 

 

Відбулося певне «вирівнювання» діяльності викладачів щодо 

налагодження ресурсного забезпечення підготовки магістрів з УНЗ. 

Активізувалася робота творчих груп по ознайомленню інших викладачів, що 

працюють з магістрантами з УНЗ, активізувалася робота з адаптивними 

інструментами та їх поширенню (проводилися семінари, майстер-класи, 

відкриті заняття для викладачів, які бажають працювати за адаптивною 

системою підготовки магістрів), відбувся перерозподіл зусиль викладачів та 

адміністрації, спостерігалися позитивні зміни щодо осучаснення та набуття 

гнучкої структури системи підготовки магістрів з УНЗ в сучасних ринкових 

умовах.  

Отже, за допомогою індексної та експертної оцінки заміряно та 

відстежено зміни по рівню ресурсного забезпечення підготовки магістрів з 

УНЗ, який дає загальний приріст у 9% за весь досліджуваний 

період (див. табл. 4.33).  

Це означає, що на третьому році дослідження збільшилася наявність 

необхідних ресурсів для організації адаптивної системи підготовки та 

простежується позитивна динаміка щодо формування адаптивного ресурсного 

забезпечення по всім критеріям, що посилює можливість успішного досягнення 

освітнього результату в процесі професійної підготовки магістрів з УНЗ. 



391 

Таблиця 4.33 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 1 – рівня ресурсного 

забезпечення підготовки магістрів з УНЗ кваліметричної моделі 

за досліджуваний період 

Критерії 

 

                                   Рік експериментальної  

                                                          перевірки 

Середній бал по досліджуваним закладам 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

н.р. 

Фактор 1 – Рівень ресурсного забезпечення підготовки магістрів з УНЗ 

1 Формування групи 0,12 0,12 0,12 

2 Кадрове забезпечення 0,08 0,10 0,10 

3 Розробленості адаптивних 

програм/силабусів 
0,04 

0,09 0,12 

4 Врахування вимог ринку/роботодавців 0,09 0,11 0,11 

5 Врахування освітніх потреб 

магістрантів 
0,09 

0,10 0,12 

6 Забезпечення індивідуального вектору 

розвитку студентів 
0,08 

0,10 0,13 

7 Створення адаптивного освітнього 

середовища 
0,06 

0,10 0,13 

Загальна оцінка фактору 1 0,19 0,24 0,28 

Приріст у відсотках по фактору 1 - 5,00 4,00 

Загальний приріст у відсотках по фактору 1 

за досліджуваний період 
- 9,00  

 

Підготовка магістрів потребує також налагодження адаптивної 

взаємодії між викладачем, магістрантом та роботодавцем, тому важливим 

було відстежити динаміку змін у здійсненні процесу підготовки магістрів з 

УНЗ (див. табл. 4.34).  

Так, за зведеними даними по фактору 2,  можна визначити пріоритетні 

напрями, це позиція 2.7. Мотивація студентів щодо набуття 

конкурентоспроможності на ринку праці (вихід на спрямовану 

самоорганізацію), яка має найвищий бал 0,13 і є основоположним 

лейтмотивом в адаптивній системі підготовки магістрів. Позиції 2.1. Рівень 

забезпечення можливостей вибору студентами форм, методів і засобів 

освітньої та пізнавальної діяльності й 2.5. Ступінь використання адаптивних 

технологій підготовки магістрів з УНЗ для взаємоузгодження відносин у 

системі «роботодавець-викладач-студент», які оцінені в 0,10 балів, 
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демонструють, що досліджувані ЗВО взяли орієнтир на задоволення потреб 

магістрантів та роботодавців. Ці напрями взаємозалежні, адже використання 

адаптивних технологій надає більше можливостей викладачеві для 

компонування форм, методів, прийомів та засобів для забезпечення 

гнучкості, комфортизації процесу підготовки магістрів з УНЗ. 

Таблиця 4.34 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 2 – Рівень 

здійснення процесу підготовки магістрів з УНЗ кваліметричної 

моделі за 2018-2019 н.р. 

Критерії 
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РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу

ваним 

закладам 

2018-

2019 н.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фактор 2 – Рівень здійснення процесу підготовки магістрів з УНЗ 

1 Рівень 
забезпечення 
можливостей 
вибору студентами 
форм, методів і 
засобів освітньої та 
пізнавальної 
діяльності 

0,05 0,10 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 

2 Ступінь поточного 
використання 
індивідуальних 
адаптивних 
сценаріїв 
підготовки 
магістрів з УНЗ 

0,04 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 

3 Рівень підвищення 
ролі самостійної 
роботи студентів 
 

0,06 0,08 0,09 0,08 0,09 0,10 0,07 0,08 

4 Ступінь залучення 
магістрів з УНЗ до 
науково-дослідної 
роботи 
 

0,02 0,07 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 

5 Ступінь 
використання 
адаптивних 
технологій 
підготовки 
магістрів з УНЗ для 
взаємоузгодження 
відносин у системі 
«роботодавець-
викладач-студент» 

0,04 0,09 0,10 0,11 0,13 0,12 0,09 0,10 
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Продовження таблиці 4.34 

          

6 Ступінь мотивації 
студентів щодо 
набуття 
конкурентоспромо
жності на ринку 
праці (вихід на 
спрямовану 
самоорганізацію) 

0,12 0,12 0,13 0,12 0,14 0,14 0,13 0,13 

7 Ступінь регулярності 

використання 

моніторингу та 

поточного 

коригування 

підготовки магістрів 

з УНЗ 

0,08 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 

Загальне значення 

фактору 2 
0,14 0,21 0,22 0,21 0,23 0,22 0,20 0,21 

Загальний приріст у 

відсотках по фактору 2 
7,00 

 

Варто підкреслити, що показник 2.5. підвищився у порівнянні з 

минулим роком з 0,04 до 0,10 балу. Це засвідчує про зорієнтованість 

викладачів на створення нових структур занять через використання 

адаптивних технологій, а також готовність до власних змін, до налагодження 

активної взаємодії з магістрантом у реальному часі. 

Найнижчий показник оцінки у факторі 2 був по напряму 2.4. Ступінь 

залучення магістрів з УНЗ до науково-дослідної роботи (далі НДР). Він 

отримав 0,06 балів. У порівнянні з минулим роком цей показник значно 

піднявся (від 0,02 до 0,06), проте залучення магістрантів до НДР досі 

залишається не ключовим та проблемним моментом у підготовці магістрів. 

ЗВО постійно розширюють вибір форм НДР для магістрантів, спрямованих 

на стимулювання наукових досліджень та підвищення професійної 

компетентності – участь у наукових гуртка та осередках ЗВО, залучення до 

розроблення та реалізації проєктної діяльності, грантової роботи, організації 

та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-

класів, підготовка наукових праць, тощо. Резюмуємо – у магістрантів 

відсутня дослідницька позиція, що важлива для управлінської діяльності. 

Вирішення цієї проблеми бачимо через залучення магістрантів до виконання 



394 

саме практико-зорієнтованих наскрізних досліджень протягом усієї 

магістерської підготовки. 

Як бачимо з таблиці 4.34, у порівнянні з минулим роком, значно 

підвищилася оцінка критерію 2.2. Ступінь поточного використання 

індивідуальних адаптивних сценаріїв підготовки магістрів з УНЗ з 0,04 до 

0,08 балів. Можна зробити висновок, що запропонована у дослідженні 

технологія складання індивідуального адаптивного сценарію схвалена 

викладачами ЗВО. Вона демонструє їхнє зацікавлення у подальшому 

впровадженні в практику підготовки магістрів, побудову індивідуального 

адаптивного сценарію. Адже така технологія запускає механізм спрямування 

спільної взаємодії у системі «викладач-магістрант» на досягнення освітньої 

мети, допомагає адаптуватися до потреб кожного студента, його 

індивідуальних особливостей, природних здібностей та активізує адаптивну 

освітню діяльність магістранта. 

Адміністрації ЗВО та викладачам важливо мати оперативну, 

об’єктивну інформацію про існуючий стан освітнього процесу магістрів, за 

якою вони прогнозуватимуть шляхи розвитку здобувачів освіти, 

підбиратимуть необхідний інструментарій для підготовки, здійснюватимуть 

формування навчального плану, програм, у яких враховуватимуться потреби 

усіх учасників процесу підготовки. Тому, важливим критерієм в адаптивній 

системі підготовки є позиція 2.7. Ступінь регулярності використання 

моніторингу та поточного коригування підготовки магістрів з УНЗ. Як 

бачимо з таблиці 4.34, цей критерій зазнає повільних змін (приріст в 1%), 

проте динаміка у бік збільшення спостерігається. Лідируючими закладами по 

регулярності використання моніторингу визначено РДГУ, БДПУ та ЦДПУ. 

Ці заклади для отримання інформації використовують загальноприйняті 

анкети, тести та інші контрольні заходи. Проте вважаємо, що використання 

факторно-критеріальної моделі як інструмента моніторингу, підвищить 

результативність отримання необхідної інформації, зробить цей процес 

прозорим і гнучким як для викладачів, так і для магістрантів. 
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На третьому році експериментальної перевірки за фактором 2 

спостерігаємо збільшення оцінки за напрямом 2.1 – продовжується робота 

викладачів щодо забезпечення вибору магістрантами форм, методів і засобів 

освітньої і пізнавальної діяльності (див. табл. 4.35).  

Таблиця 4.35 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 2 – Рівень 

здійснення процесу підготовки магістрів з УНЗ кваліметричної 

моделі за 2019-2020 н.р. 

Критерії 
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РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу

ваним 

закладам 

2019-

2020 н.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фактор 2 – Рівень здійснення процесу підготовки магістрів з УНЗ 

1 Рівень 
забезпечення 
можливостей 
вибору студентами 
форм, методів і 
засобів освітньої та 
пізнавальної 
діяльності 

0,10 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,12 0,13 

2 Ступінь поточного 
використання 
індивідуальних 
адаптивних 
сценаріїв 
підготовки 
магістрів з УНЗ 

0,08 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 

3 Рівень підвищення 
ролі самостійної 
роботи студентів 

0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 

4 Ступінь залучення 
магістрів з УНЗ до 
науково-дослідної 
роботи 

0,06 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 

5 Ступінь 
використання 
адаптивних 
технологій 
підготовки 
магістрів з УНЗ для 
взаємоузгодження 
відносин у системі 
«роботодавець-
викладач-студент» 

0,10 0,11 0,11 0,13 0,12 0,10 0,12 0,11 
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Продовження таблиці 4.35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Ступінь мотивації 
студентів щодо 
набуття 
конкурентоспромо
жності на ринку 
праці (вихід на 
спрямовану 
самоорганізацію) 

0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 

7 Ступінь 
регулярності 
використання 
моніторингу та 
поточного 
коригування 
підготовки 
магістрів з УНЗ 

0,09 0,12 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 

Загальне значення 
фактору 2 

0,21 0,25 0,25 0,26 0,25 0,25 0,24 0,25 

Загальний приріст у 
відсотках по фактору 2 

4,00 

 

Активізувалися заклади УМО та ДДПУ – вони мають найвищу оцінку, 

проте і в інших закладах простежується позитивна динаміка.  

Продовжується впровадження побудови індивідуального адаптивного 

сценарію магістранта (далі – Сценарій) (позиція 2.2.). Тут відбулося 

збільшення на 3%. Найбільше сценаріїв було запроваджено закладами УІПА 

та ЦДПУ. Це, на наш погляд, можна пояснити тим, що Сценарій більше 

спрямовує магістранта на процеси самопізнання, самоаналізу та 

самоконтролю, він заставляє магістранта сконцентруватися на тому, що він 

хоче отримати від навчання, які компетентності необхідно вдосконалити, 

якими шляхами можна дійти до результату, а для мотивованої людини це є 

інструментом для професійного зростання. Саме тому цей динамічний проєкт 

балансує діяльність магістранта та викладача і стає реальною допомогою у 

пристосуванні до різних вимог нестабільного освітнього середовища. 

Варто відмітити, що на третьому році дослідження майже не змінилися 

показники критерію 2.4. Ступінь залучення магістрів з УНЗ до науково-

дослідної роботи. Зокрема, якщо у 2018-2019 н. р. спостерігаємо значний 

підйом часткової оцінки критерію – від 0,02 до 0,06 балів, то у 2019-2020 н. р. 

вона не змінилася – залишилася 0,06, проте зміни за цей період можна 
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побачити у кваліметричній моделі (див табл. 4.28 та 4.29) у колонці 6 – 

значення коефіцієнтів відповідності, можна відстежити збільшення: 2017-2018 

н. р. коефіцієнт відповідності 0,18, 2018-2019 н. р. – 0,45, 2019-2020 н. р. – 

0,49. Динаміка є, але незначна.  

Проте, науково-дослідна робота є складником самостійної роботи 

студентів, а за цим критерієм 2.4. Рівень підвищення ролі самостійної роботи 

студентів спостерігаємо динаміку збільшення. Так, у 2018-2019 н. р. його 

часткова оцінка збільшилася з 0,06 до 0,08 балів, в у 2019-2020 н. р. – з 0,08 

до 0,10. Загальний приріст за досліджуваний період у 4%.  

Це можна пояснити тим, що не всі магістранти бажають працювати над 

науковими статтями, брати участь у конкурсах наукових робіт або грантових 

проєктах, виступати на наукових конференціях. Але в адаптивній системі 

підготовки кінцевим етапом є самоорганізація, вихід на самоосвіту як 

безперервного процесу саморозвитку та самовдосконалення, що відбувається 

за рахунок систематичної самостійної діяльності, при чому добровільної, 

усвідомленої. Можна припустити, що процес підвищення ролі самостійної 

роботи у досліджуваних ЗВО розпочато, який, у свою чергу, згодом 

підвищить і рівень науково-дослідної роботи, адже ці процеси взаємозалежні. 

За іншими критеріями ситуація стабілізувалася, приріст спостерігається 

у 1-2% за критеріями 2.5, 2.6, 2.7. 

Отже, зведені дані за фактором 2 – рівень здійснення процесу 

підготовки по досліджуваним ЗВО за три досліджувані роки наводяться в 

таблиці 4.36. Дані таблиці свідчать, що за перший рік впровадження 

АСППМгУНЗ приріст становив 7%, а на другий рік впровадження 

спостерігаємо деяке зменшення приросту – 4%.  

Загальний приріст за досліджуваний період становить 11%. Це показує, 

що на першому році впровадження АСППМгУНЗ необхідно було 

переорієнтувати систему підготовки магістрів з традиційної на адаптивну, 

змінити систему відносин, забезпечити індивідуальний вектор розвитку 

магістрантів, оновити підходи, підібрати та розробити необхідний 
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специфічний інструментарій для успішної адаптивної підготовки магістрів з 

УНЗ, тому адміністрація ЗВО та викладачі активно займалися забезпеченням 

адаптивної системи підготовки, завдяки чому отримано значний приріст.  

Таблиця 4.36 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 2 – Рівень здійснення 

процесу підготовки магістрів з УНЗ кваліметричної моделі  

за досліджуваний період 

Критерій 

 

Рік експериментальної  

перевірки 

Середнє по досліджуваним закладам 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

н.р. 

1 2 3 4 5 

Фактор 2 – Рівень здійснення процесу підготовки магістрів з УНЗ 

1 Рівень забезпечення можливостей вибору 

студентами форм, методів і засобів освітньої та 

пізнавальної діяльності 

0,05 0,10 0,13 

2 Ступінь поточного використання 

індивідуальних адаптивних сценаріїв підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,04 0,08 0,11 

3 Рівень підвищення ролі самостійної роботи 

студентів 

 

0,06 0,08 0,10 

4 Ступінь залучення магістрів з УНЗ до науково-

дослідної роботи 

 

0,02 0,06 0,06 

5 Ступінь використання адаптивних технологій 

підготовки магістрів з УНЗ для 

взаємоузгодження відносин у системі 

«роботодавець-викладач-студент» 

0,04 0,10 0,11 

6 Ступінь мотивації студентів щодо набуття 

конкурентоспроможності на ринку праці (вихід 

на спрямовану самоорганізацію) 

0,12 0,13 0,14 

7 Ступінь регулярності використання моніторингу 

та поточного коригування підготовки магістрів з 

УНЗ 

0,08 0,09 0,11 

Загальна оцінка фактору 2 0,14 0,21 0,25 

Приріст у відсотках - 7,00 4,00 

Загальний приріст у відсотках по фактору 2 за 

досліджуваний період 
11,00 

 

На третьому році дослідження вже розроблене забезпечення 

АСППМгУНЗ удосконалювалося, викладачі, які вже впровадили 

АСППМгУНЗ у свою практику роботи, передавали досвід іншим викладачам, 
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що декілька зменшило інтенсивність приросту, проте запустилися процеси 

самоорганізації та саморозповсюдження системи. 

Отже, аналіз зведених даних по другому фактору, підтверджує, що 

впровадження АСППМгУНЗ позитивно впливає на організацію освітнього 

середовища ЗВО в цілому та стимулює зміну способів діяльності викладачів 

та магістрантів, що відповідає викликам сучасності. Впровадження 

АСППМгУНЗ було ініційовано з урахуванням замовлення стейкхолдерів на 

професійну підготовку фахівців з управління закладом освіти. Тому, в 

третьому факторі нами було поставлено завдання з’ясувати рівень 

забезпечення результату АСППМгУНЗ, який оцінюють саме стейкхолдери: 

роботодавці, викладачі та самі магістранти.  

Для прикладу зведені дані за перший рік впровадження АСППМгУНЗ 

по фактору 3 подаються у таблиці 4.37. Так, з наведеної таблиці бачимо, що 

підвищення загального рівня оцінок критеріїв спостерігаються по даному 

фактору – приріст у 4%, проте вони не мають великий відрив від 

попереднього року.  

Найвищу оцінку отримав критерій 3.4. Середньовиважений рівень 

засвоєння освітньої програми студентами групи – 0,16 балів. При обчисленні 

цього критерію були переконані в тому, що засвоєння освітньої програми 

магістрантами покращилося, навіть при попередніх високих балах: на 2017-

2018 н. р. значення коефіцієнту відповідності було 0,89, а на 2018-2019 н. р. 

воно також збільшилося до 0,90. Це пояснюється тим, що магістранти 

отримують високі бали при оцінюванні державних іспитів або захисті 

дипломних проєктів, навіть не зважаючи на те, що показники задоволеності 

викладачами підготовкою магістрів (критерій 3.2) має часткову оцінку 

критерію нижчу – 0,12, ніж критерій 3.4 – 0,16. Проте у порівнянні з минулим 

роком, після стартового впровадження АСППМгУНЗ, задоволеність 

викладачів збільшилася на 5%. Можемо зробити висновок, що такий приріст 

задоволеності викладачів умовами праці та умовами підготовки магістрів з 

УНЗ змінився завдяки переходу на адаптивну систему підготовки, і, як 
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результат, було створено адаптивне освітнє середовище, яке має гнучку 

структуру для викладача, що і забезпечило відчуття впевненості, 

психологічної безпеки та комфорту. 

Таблиця 4.37 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 3 – Рівень 

забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ 

кваліметричної моделі за 2018-2019 н. р. 

Критерії 

 

 

 

Заклад освіти 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 н

.р
 

РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу

ваним 

закладам 

2018-

2019 н.р. 

Фактор 3 – Рівень забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ 

1 Ступінь задоволення 
роботодавців рівнем 
підготовки магістрів 
з УНЗ 

0,09 0,11 0,12 0,10 0,10 0,12 0,11 0,11 

2 Ступінь 
задоволеності 
викладачів умовами 
праці та умовами 
підготовки магістрів 
з УНЗ 

0,07 0,13 0,13 0,11 0,11 0,13 0,12 0,12 

3 Ступінь задоволення 
майбутніх магістрів 
професійною 
підготовкою 

0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,16 0,13 0,14 

4 Середньовиважений 
рівень засвоєння 
освітньої програми 
студентами групи (у 
межах одиниці) 

0,16 0,15 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 

5 Рівень 
конкурентоспромож
ності випускників-
магістрів з УНЗ на 
ринку праці 

0,10 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 

Загальне значення 
фактору 3 

0,18 0,22 0,23 0,21 0,21 0,23 0,22 0,22 

Загальний приріст у 
відсотках по фактору 3 

4,00 

 

Критерій 3.1. Ступінь задоволення роботодавців рівнем підготовки 

магістрів з УНЗ також загалом збільшився на 2%, при чому динаміка 

збільшення простежується по кожному досліджуваному ЗВО. На лідируючі 

позиції вийшли заклади БДПУ та УМО. Роботодавці очікують якісну, 
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ініціативну та креативну роботу від сучасного управлінця. Можна сказати, 

що отримані професійні компетентності випускників цих закладів 

відповідають вимогам роботодавців та викладачів. Проте інші заклади теж 

мають позитивну динаміку.  

Необхідно підкреслити, що за критерієм 3.4 середньовиважений 

показник по засвоєнню освітньої програми лідерами також є БДПУ та УМО. 

Це говорить про те, що у цих закладах освітні програми максимально 

збалансовані та відповідають як вимогам роботодавців, так і освітнім 

потребам магістрантів. 

Для нашого дослідження важливим було оцінювання майбутніми 

магістрами професійної підготовки (критерій 3.3). Показово, що оцінка цього 

критерію, у порівнянні з минулим роком, зросла на 2%. Позитивна динаміка 

підтверджує гіпотезу про те, що переорієнтація традиційної системи 

підготовки на адаптивну відгукується магістрантами, підвищує їхню 

мотивацію, задоволеність освітнім процесом та результативність. 

Переконані, що зміни якості підготовки фахівців підвищують рівень 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці, адже якісна освіта є 

невід’ємним складником підвищення конкурентоспроможності молоді. Саме 

тому було досліджено критерій 3.5, який підтвердив нашу думку. Зокрема, 

уже при першому році впровадження адаптивної системи підготовки 

магістрів з УНЗ отримано приріст за цим фактором у 2%, лідируючі заклади 

по оцінкам – БДПУ та ЦДПУ, інші заклали також мають конкурентний 

потенціал, адже різкого зниження часткових оцінок по критерію не 

спостерігалося у порівнянні з минулим роком. На третьому році також 

проводилися контрольні заміри по 3 фактору, у результаті чого отримано такі 

результати (див. табл. 4.38).  

У наступному 2019-2020 н. р. спостерігаємо певне вирівнювання 

часткових оцінок по кожному критерію. Загальний приріст, у порівнянні з 

минулим роком, становить 3%. Так, пріоритетним критерієм на 

контрольному замірюванні, який набрав більше за усіх балів, у цьому році 
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також став критерій 3.4. Рівень засвоєння освітньої програми студентами 

групи, він був оцінений у 0,17 балів – підвищився на 1%, у порівнянні з 

результатами минулого навчального року.  

Таблиця 4.38 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 3 – Рівень 

забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ 

кваліметричної моделі за 2019-2020 н. р. 

Критерії 

 

 

 

Заклад освіти Р
ез

у
л
ь
та

т 
2

0
1

8
-

2
0

1
9

 н
.р

 

РДГУ БДПУ ДДПУ УІПА УМО ЦДПУ 

Середній 

бал по 

досліджу

ваним 

закладам 

2019-

2020 н.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фактор 3 – Рівень забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ 

1 Ступінь 

задоволення 

роботодавців рівнем 

підготовки магістрів 

з УНЗ 

 

0,11 0,12  0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 

2 Ступінь 

задоволеності 

викладачів умовами 

праці та умовами 

підготовки магістрів 

з УНЗ 

 

0,12 0,14 0,13 0,14 0,12 0,14 0,13 0,13 

3 Ступінь 

задоволення 

майбутніх магістрів 

професійною 

підготовкою 

0,14 0,17 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 

4 Середньовиважений 

рівень засвоєння 

освітньої програми 

студентами групи (у 

межах одиниці) 

 

0,16 0,16 0,18 0,16 0,17 0,18 0,17 0,17 

5 Рівень 

конкурентоспромож

ності випускників-

магістрів з УНЗ на 

ринку праці 

0,12 0,15 0,16 0,16 0,14 0,16 0,15 0,15 

Загальне значення 

фактору 3 
0,22 0,25 0,26 0,25 0,24 0,26 0,25 0,25 

Загальний приріст у 

відсотках по фактору 3 
3,00 
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Це означає, що впровадження АСППМгУНЗ позитивно впливає на 

засвоєння освітньої програми магістрантами. А якщо позитивна динаміка 

відбувається у результатах засвоєння освітньої програми магістрантами, то 

це на пряму пов’язано із підвищенням рівня конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці. 

За критерієм 3.5. Рівень конкурентоспроможності випускників-

магістрів з УНЗ на ринку праці спостерігаємо найбільший приріст у 3%, у 

порівнянні з іншими критеріями. Це означає, що АСППМгУНЗ значно 

впливає на потенційні можливості випускників-магістрантів для подальшого 

освітньо-професійного вдосконалення з метою забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

Стабільно на 2%, так, як і в минулому році, підвищився рівень 

задоволення магістрантами професійною підготовкою. Показово, що в 

минулому році вищі показники мали РДГУ та УМО, то при контрольному 

зрізі в 2019-2020 н. р. до цих ЗВО приєдналися БДПУ та ЦНПУ.  

Проте інші заклади теж мають внутрішній приріст по цьому критерію, 

так, ДДПУ підвищив з 0,13 до 0,16 балів – різниця у 0,03 бали в порівнянні з 

минулим роком), УІПА примножив з 0,14 до 0,16 балів – різниця у 0, 02 бали. 

Отже, змінена система підготовки збільшує задоволеність магістрантів 

отриманою професійною підготовкою.  

Подібне можна сказати і про задоволеність роботодавців рівнем 

професійної підготовки магістрів, який зріс ще на 1% у порівнянні з минулим 

роком.  

Аналізуючи анкети науково-педагогічних працівників (НПП) та 

усереднені дані по показнику 3.2. Ступінь задоволеності викладачів умовами 

праці та умовами підготовки магістрів з УНЗ, запевнюємося у тому, що 

позитивна динаміка (приріст по різним закладам у 1-3%) підтверджує той 

факт, що упродовж досліджуваного періоду було переглянуто відношення до 

умов праці педагогічного складу, в результаті чого підвищився рівень 

суб’єктивного добробуту.  
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Також зміна освітнього середовища, яке було адаптовано до специфіки 

роботи з магістрантами, позитивно вплинула на задоволеність викладачів 

умовами підготовки магістрів.  

Результати оцінювання по третьому фактору за весь досліджуваний 

період представлено у таблиці 4.39. 

Таблиця 4.39 

Узагальнення даних щодо вагомості Фактору 3 – Рівень 

забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ 

кваліметричної моделі АСППМгУНЗ за досліджуваний період 

Критерій 

 

 

Рік експериментальної  

перевірки 

Середнє по досліджуваним 

закладам 

2017-2018 

н. р. 

2018-2019 

н. р. 

2019-2020 

н. р. 

Фактор 3 – Рівень забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ 

 

1 Ступінь задоволення роботодавців рівнем 

підготовки магістрів з УНЗ 
0,09 0,11 0,12 

2 Ступінь задоволеності викладачів умовами 

праці та умовами підготовки магістрів з УНЗ 
0,07 0,12 0,13 

3 Ступінь задоволення майбутніх магістрів 

професійною підготовкою 
0,12 0,14 0,16 

4 Середньовиважений рівень засвоєння освітньої 

програми студентами групи (у межах одиниці) 
0,16 0,16 0,17 

5 Рівень конкурентоспроможності випускників-

магістрів з УНЗ на ринку праці 
0,10 0,12 0,15 

Загальна оцінка фактору 3 0,18 0,22 0,25 

Приріст у відсотках - 4,00 3,00 

Загальний приріст у відсотках по фактору 3 за 

досліджуваний період 
7,00 

Таким чином, загальний приріст по фактору 3 за три досліджуваних 

роки становить 7%, що свідчить про зростання загальної задоволеності 

стейкхолдерів рівнем підготовки майбутніх управлінців.  

Як бачимо, критерій 3.1. зріс на 3%, критерій 3.2. – на 6%, критерій 3.3. – 

на 4%, критерій 3.4. – на 1%, критерій 3.5. – на 5%. 

Найбільший відсоток приросту з напрямку задоволеність викладачів 

умовами праці та умовами підготовки магістрів з УНЗ (6%). Це свідчить про 
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значну переорієнтацію діяльності викладачів на принципово нову адаптивну 

систему підготовки, що обов’язково приведе до природного покращення 

результатів підготовки магістрів з УНЗ. Таким чином, отримані після 

проведення експериментальної перевірки результати за кожним критерієм 

АСППМгУНЗ узагальнено у таблиці 4.40. 

Таблиця 4.40 

Дані про експериментальну перевірку результативності адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом за допомогою кваліметричної моделі 

№ Фактори/Критерії Середнє значення показника 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020  

н.р. 

1 2 3 4 5 

Фактор 1. Рівень ресурсного забезпечення підготовки магістрів з УНЗ 

1 Формування групи – УНЗ 0,12 0,12 0,12 

2 Кадрове забезпечення підготовки 

магістрів з УНЗ 
0,08 0,10 0,10 

3 Наявність стандартів та 

силабусів/адаптованих навчальних 

програм з дисциплін підготовки 

магістрів з УНЗ 

0,04 0,09 0,12 

4 Ступінь врахування вимог 

ринку/роботодавців 
0,09 0,10 0,11 

5 Ступінь врахування освітніх потреб 

студентів у варіативній частині 

змісту освіти з управління 

навчальним закладом 

0,09 0,10 0,12 

6 Рівень забезпечення індивідуального 

вектору розвитку студентів 

(розроблення індивідуальних 

адаптивних сценаріїв підготовки 

магістрів з УНЗ) 

0,08 0,10 0,13 

7 Створення адаптивного освітнього 

середовища з УНЗ 
0,06 0,10 0,13 

Загальний бал по фактору 1  0,19 0,24 0,28 

Фактор 2. Рівень здійснення процесу підготовки магістрів УНЗ 

8 Рівень забезпечення можливостей 

вибору студентами форм, методів і 

засобів освітньої та пізнавальної 

діяльності 

0,05 0,10 0,13 

9 Ступінь поточного використання 

індивідуальних адаптивних 

сценаріїв підготовки магістрів з УНЗ 

0,04 0,08 0,11 

10 Рівень підвищення ролі самостійної 

роботи студентів 
0,06 0,08 0,10 
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Продовження таблиці 4.40 

1 2 3 4 5 

11 Ступінь залучення студентів УНЗ до 

науково-дослідної роботи 
0,02 0,06 0,06 

12 Ступінь використання адаптивних 

технологій підготовки магістрів 

УНЗ для взаємоузгодження відносин 

в системі «роботодавець - викладач 

– студент» 

0,04 0,10 0,11 

13 Ступінь мотивації студентів щодо 

набуття конкурентоспроможності на 

ринку праці (вихід на спрямовану 

самоорганізацію) 

0,12 0,13 0,14 

14 Ступінь регулярності використання 

моніторингу та поточного 

коригування підготовки магістрів 

УНЗ 

0,08 0,09 0,11 

Загальний бал по фактору 2 0,14 0,21 0,25 

Фактор 3. Рівень забезпечення результату підготовки магістрів з УНЗ 

15 Ступінь задоволення роботодавців 

рівнем підготовки магістрів з УНЗ 
0,09 0,11 0,12 

16 Ступінь задоволеності викладачів 

умовами праці та умовами 

підготовки магістрів УНЗ 

0,07 0,12 0,13 

17 Ступінь задоволення майбутніх 

магістрів професійною підготовкою 
0,12 0,14 0,16 

18 Середньовиважений рівень 

засвоєння освітньої програми 

студентами групи (в межах одиниці) 

0,16 0,16 0,17 

19 Рівень конкурентоспроможності 

випускників-магістрів УНЗ на ринку 

праці 

0,10 0,12 0,15 

Загальний бал по фактору 3 0,18 0,22 0,25 

Загальна оцінка в частках одиниці 0,51 0,67 0,78 

 

Проведено порівняльний аналіз оцінок АСППМгУНЗ за 3 роки, 

здобутих за допомогою кваліметричного оцінювання та отримано такі 

результати (див. табл. 4.41).  

Таблиця 4.41 

Дані показників динаміки рівня професійної підготовки магістрів  

з управління навчальним закладом 

Результат 

упровадження 

2017-

2018 н. р. 

2018-

2019 н. р. 
Приріст 

2019-

2020 н. р. 
Приріст 

Абсолютний 

приріст 

Оцінка рівня 

АСППМгУНЗ 
0,51 0,67  0,78   

Відсоток 

прояву 

51% 67% 16% 78% 11% 27% 
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Динаміка рівня професійної підготовки магістрів з УНЗ становить за 

перший рік експериментальної перевірки – 16%, за другий рік – 11%. У 

цілому загальний приріст рівня професійної підготовки магістрів з УНЗ у 

досліджуваних закладах становить 27%.  

Все вищевикладене можна представити графічно у вигляді гістограми 

(див. рис. 4.3) 

 

Рис. 4.3. Гістограма динаміки рівня АСППМгУНЗ. 

 

Інтерпретуючи узагальнені дані можна спрямувати підготовку 

магістрів в бажаному напряму, посилюючи пріоритетні сторони 

діяльності ЗВО. 

Отже, порівняльний аналіз показників свідчить про якісні зміни у 

підготовці магістрів з УНЗ, зокрема:  

- зміст освітніх програм ретельно добирається та оновлюється з 

урахуванням вимог роботодавців та потреб магістрантів;  

- спостерігається позитивна тенденція тісного співробітництва з 

роботодавцями;  

- відбувається органічне поєднання теорії з практикою, з акцентом на 

практичну орієнтацію;  

- поширюються процеси цифровізації підготовки магістрів з УНЗ;  

- удосконалюються професійні компетентності як магістрантів, так і 

викладачів;  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

2017-2018 н.р. 
початок 

експерименту 

2018-2019 н.р.  2019-2020 н.р. 
кінець 

експерименту 

0,51 

0,67 
0,78 

Оцінка рівня АСППМгУНЗ 
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- накопичується та поширюється комплекс адаптивних інструментів 

для ефективної підготовки магістрів з УНЗ;  

- змінюється система відносин «викладач-магістрант» з орієнтацією на 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію;  

- підвищується мотивація на здійснення магістрантом самостійної 

пізнавальної діяльності;  

- налагоджується ефективний зворотний зв’язок – спільне 

«прогнозування подальшого розвитку на основі аналізу й самоаналізу 

результату» [101] – моніторинг процесу підготовки;  

- відбувається максимальна адаптація освітнього процесу до 

індивідуальних особливостей магістранта з подальшою побудовою 

індивідуального адаптивного сценарію професійного розвитку;  

- формується ідеальна адаптивна модель конкурентоспроможної 

особистості майбутнього управлінця здатного працювати в нестабільних 

умовах. 

Таким чином, за допомогою кваліметричних розрахунків доведено, що 

введення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ має 

безпосередній вплив на підвищення рівня підготовки магістрів в умовах 

нестабільності та активізує процеси самоорганізації та саморозвитку всіх 

учасників освітнього процесу. Процес підготовки при цьому набуває 

гнучкості, узгодженості, самовпорядкованості, діалогічності і сприяє 

досягненню оптимального результату.  

Констатуємо факт позитивного впливу введення адаптивної системи на 

рівень професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 
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4.3. Методичні рекомендації щодо впровадження та використання 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом 

 

Для успішного впровадження, детально описаної у третьому розділі, 

моделі адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом (далі – АСППМгУНЗ) нами розроблено науково-

методичні рекомендації для внутрішнього використання адаптивної системи 

у закладі освіти. Основним завданням АСППМгУНЗ є забезпечення гнучкої 

та ефективної підготовки сучасних конкурентоспроможних керівників 

закладів освіти, здатних до швидкого реагування на зміни в суспільстві, 

здійснення високопрофесійної діяльності в нестандартних умовах, лідерства 

та самоорганізації. 

Для вирішення цього завдання доцільно дотримуватися таких 

організаційно-педагогічні умов, що приведуть до бажаного результату: 

1. Готовність адміністрації та педагогічних працівників до змін у 

власній професійній діяльності на основі вивчення стану функціонування 

закладу освіти в умовах ринкової економіки, надання освітніх послуг 

магістрантам з УНЗ, якості діяльності викладачів та магістрантів. 

2. Наявність творчої ініціативної групи з представників адміністрації, 

викладачів, незалежних фахівців управлінської галузі, магістрантів, яка має 

взяти на себе ініціативу та відповідальність за впровадження АСППМгУНЗ у 

закладі вищої освіти. 

3. Забезпечення адаптивного освітнього простору, що містить 

адаптивну нормативну складову освітньої програми та варіативну частину 

широкого вибору, адаптивні технології та методики, індивідуальний добір 

форм підготовки магістрів, банк різнорівневих практико-орієнтованих 

завдань та діагностичних методик, адаптивний індивідуальний сценарій 

освітньої діяльності магістранта тощо. 
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Необхідно підкреслити, що успішність підготовки магістрів з УНЗ 

забезпечується за рахунок процесів адаптації, що виведуть магістранта на 

високий рівень розвитку, узгоджуючи навчальну мету здобувача освіти й 

мету та специфіку організації освітнього середовища. «Адаптація тут 

двостороння: освітня система в конкретному освітньому закладі 

пристосовується до індивідуальних особливостей магістранта і сам 

магістрант пристосовується до системи. Таке взаємопристосування дає 

поняття адаптивної системи, що передбачає взаємодію, у результаті чого 

відбуваються необхідні якісні зміни» [124, c. 98].  

Для підготовки науково-педагогічних працівників до впровадження 

АСППМгУНЗ рекомендуємо дотримуватися алгоритму, який орієнтований 

на адміністрацію та професорсько-викладацький склад закладу вищої освіти. 

Алгоритм упровадження АСППМгУНЗ такий: 

1. Організаційна та теоретична підготовка адміністрації ЗВО та 

професорсько-викладацького складу. 

2. Визначення групи педагогічних працівників, які бажають 

здійснювати адаптивну діяльність у закладі вищої освіти та упроваджувати 

АСППМгУНЗ. 

3. Ознайомлення ініціативної групи з теоретичними матеріалами: 

моделлю АСППМгУНЗ, специфіки розроблення адаптивних технологій, 

рекомендаціями щодо створення різнорівневих завдань, підбору 

діагностичного інструментарію тощо. 

4. Підбір або розроблення ініціативною групою необхідного 

адаптивного інструментарію для проведення лекційних та практичних занять. 

5. Проведення ініціативною групою відкритих занять із використанням 

адаптивних методик та технологій. 

6. Фронтальне впровадження АСППМгУНЗ. 

Доцільно виокремити адаптивні елементи системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом (означені елементи 
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були представлені автором у статті «Адаптивна система підготовки магістрів 

управління закладом освіти» [124]):  

1. «Реалістична мета і завдання, що визначають діяльність системи, 

спрямованої на самоорганізацію.  

2. Закономірності та принципи професійної підготовки магістрів, що 

спрямовані на використання потенційних можливостей людини адаптуватися 

в мінливих умовах. 

3. Професійні загальні, спеціальні, науково-дослідницькі 

компетентності, що враховують вимоги ринкової економіки. Умотивовані 

студенти магістратури менеджменту освіти на набуття сучасних професійних 

компетентностей. 

4. Зміст навчання, що орієнтований на формування здатності майбутніх 

магістрів здійснювати професійну діяльність у нестандартних умовах. 

5. Професорсько-викладацький склад, який забезпечує реалізацію мети 

й завдань підготовки управлінських кадрів та освітню діяльність на рівні 

сучасних ринкових вимог, що обумовлює безперервну освіту викладачів 

шляхом постійного підвищення їхньої професійної компетентності. 

6. Адаптивне освітнє середовище (освітній простір), що складається з 

нормативної частини, адаптованого навчально-методичного забезпечення, 

що має нормативну складову освітньої програми та варіативної частини. 

Вона адаптивна за характером, оскільки спеціально розроблена на основі 

адаптивних технологій, методик, інноваційних та інтерактивних методів, 

індивідуального добору форм навчання, які дозволять підлаштуватися до 

потреб та можливостей кожного магістранта та нададуть йому право вибору. 

7. Підсистема діагностичного супроводу для здійснення моніторингу, 

метою якого є надання адаптивних рис освітньому процесу через перегляд 

освітніх програм, поточне коригування/самокоригування, 

діагностику/самодіагностику, пізнання/самопізнання, рефлексію/ 

саморефлексію, а також для спільного прогнозування подальшого розвитку 

на основі аналізу й самоаналізу результату. 
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8. Результат підготовки майбутніх фахівців, конкурентоздатних на 

ринку праці й спроможних діяти в мінливих та нестандартних 

умовах» [124, c. 99]. 

На основі заявлених системних елементів визначимо план-схему 

упровадження АСППМгУНЗ за такими етапами: мотиваційно-

ідентифікаційного, адаптаційного, діагностичного та 

самоорганізаційного (див. рис. 4.4): 

І етап – мотиваційно-ідентифікаційний. На цьому етапі закладаються 

«мотиваційні орієнтири» освітньо-професійної діяльності магістрантів, які 

опинилися в системі постійно змінюваних умов ринкової економіки. Це 

базовий фундамент АСППМгУНЗ. Основні мотиваційні орієнтири 

формулюють вимоги, напрям, зміст та компетентності, якими мають 

оволодіти магістри в процесі освітньої діяльності. Так, в процесі освітньої 

діяльності, магістрант отримує інформацію, яка подається у вигляді 

змістових модулів загальної та спеціальної підготовки: дисципліни 

обов’язкові, дисципліни за вибором, науково-дослідницька робота, участі в 

науково-практичних конференціях, практики, групові та індивідуальні 

консультації, дистанційні курси тощо. На цьому етапі забезпечити гнучкість 

контенту та зберегти мотивацію можливо за рахунок персоніфікованого 

підходу. Необхідно пропонувати низку різних спецкурсів або факультативів, 

які можуть бути видаленими або доданими за потребою студентів.  

Отже, мотиваційний етап запускає процес виклику потреби 

магістрантів у здійсненні освітньої діяльності. Це необхідно для досягнення 

професійно-особистісних цілей та задоволення власного попиту в 

самовдосконаленні. За рахунок поставленої «реалістичної мети» та її 

перетворення у внутрішні мотиви відбувається мотивація магістрантів. 

Наприклад, суспільство визначає потребу в фахівцях та вимоги до їхнього 

професіоналізму, особистісних якостей (так званий зовнішній мотив). 

Магістранта на основі зовнішнього мотиву формує свої внутрішні цілі 
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відповідно до його потреб та прагнень, моральних цінностей, життєвих 

позицій. 

Інструментарій:  

- традиційні засоби: навчальна література, лекції, дидактичні засоби 

навчання (таблиці, плакати, відеофільми, програмні засоби навчального 

призначення, демонстраційні приклади), спецкурси, структурно-логічні 

схеми; електронні засоби загальнодидактичного та практичного призначення: 

педагогічний програмний засіб, бібліотека електронних наочностей; 

програмно-методичний комплекс; електронний навчальний посібник, 

комп’ютери, Інтернет, мультимедійний проектор тощо;  

- інноваційні засоби: інтерактивні лекції з використанням 

презентацій, інтерактивної дошки, фліпчартів; електронні навчальні 

комплекси, електронний педагогічний супровід, мультимедійний курс, 

мережеві програми, сайт викладача, індивідуальна електронна сторінка 

магістранта, ментальна карта, відеолекції, вебінари, віртуальні підприємства 

для проходження практики, контрольно-діагностичні схеми, навчальне 

програмне забезпечення для викладання та вивчення предмета; дистанційний 

курс; інтегрований електронний комплекс тощо.  

Підкреслимо, що адаптивні процеси протікають при оволодінні як 

нормативним змістом, так і змістом за вибором. Тому пропонуємо адаптивну 

методику створення інтегративної дисципліни «Адаптивний курс широкого 

вибору». 

Забезпечення якості підготовки магістрів з УНЗ може бути здійснено за 

умови організації оптимального вибору дисциплін. На нашу думку, таку 

процедуру можна здійснити так: 

- з боку закладу освіти: 

1. Обрати гаранта адаптивної модернізації освітньо-професійної 

програми (далі ОПП) «Управління навчальним закладом» за спеціальністю 

073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування. 
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Рис. 4.4. Етапи впровадження адаптивної системи підготовки магістрів управління закладом освіти. 
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2. Здійснити аналіз програмних результатів ОПП. Кожному викладачеві, 

який працює з магістрантами з УНЗ, запропонувати власну тему (не більше 3-х), 

що забезпечить розкриття одного програмного результату. 

3. Гарант програми проводить аналіз поданої інформації та відстежує: які 

теми запропоновані, які теми повторюються, які програмні результати зовсім не 

охоплені тощо. Необхідно враховувати, що теми мають бути запропоновані за 

всіма програмними результатам, що є в ОПП. 

- з боку магістрантів: 

1. Залучаються до опитування щодо вибору запропонованих викладачами 

тем для інтегративного курсу та/або пропонують власні теми. Такий підхід надає 

можливість розширити діапазон тем, яких раніше не було у вибірковій частині 

програми, а, головне, задовольнити освітні потреби магістрантів. 

2. Обирають зручну допустиму форму навчання. 

На основі запропонованих тем, враховуючи побажання всіх учасників 

освітнього процесу, гарант складає інтегративну дисципліну «Адаптивний курс 

широкого вибору». У випадку, якщо на один програмний результат 

запропоновано дві або три теми (різними викладачами), можна винести це на 

вибір магістрантів (наприклад, організувати опитування для з’ясування, яка тема 

їх більше цікавить). За рахунок того, що усі викладачі, які працюють з 

магістрантами, пропонують теми, вони забезпечують себе навантаженням і 

знімається необхідність «боротьби» за години. 

Може статися так, що тільки один магістрант обере запропоновану тему. 

У такому випадку тему можна винести на дистанційний адаптивний контент. 

Тобто надаємо вибір не тільки для викладачів, але й для магістрантів, тим самим 

забезпечуємо гнучкість системи підготовки.  

Для забезпечення розширеної освітньої інформації та самостійного 

опанування управлінських компетентностей необхідно паралельно з денною або 

заочною формою навчання забезпечити магістрантів дистанційною освітою. 

Завдяки організації дистанційної роботи магістранта забезпечується адаптивність 

процесу навчання: з’являється можливість викладання матеріалу курсу з 
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урахуванням підготовки та здібностей магістрантів, одержання більш детальної 

або додаткової інформації з незрозумілих тем, збільшується ефективність 

самостійного навчання. У магістрантів з’являється свобода вибору навчання в 

зручний для них час, у певному місці, зникають обмеження в часі та темпі 

засвоєння матеріалу. Відбувається активне спілкування викладача та магістранта 

за допомогою сучасних технологій і медіаконтентів, що значно посилює 

мотивацію до навчання. Важливим є той факт, що, набувши якісного досвіду 

дистанційного навчання, майбутній керівник зможе впровадити його в закладі 

освіти, в якому працюватиме.  

Інструментарій дистанційного курсу: відеолекції; електронні підручники, 

майстер-класи з використанням мультимедіа; відеоконференції; блоги; 

індивідуальні онлайн та офлайн консультації; обмін інформацією та досвідом на 

форумі, аналіз ситуацій у чаті, кейси, онлайн-тести тощо. 

Таким чином, на цьому етапі магістрант переосмислює отриману 

інформацію, накопичує її та аналізує. Магістрант починає порівнювати свій 

рівень знань із вимогами освітньо-професійної діяльності, ідентифікує себе, свої 

професійні прагнення з іншими людьми, одногрупниками, викладачами і  виявляє 

своїх проблемні зони розвитку. Перед магістрантом постає безліч моделей 

поведінки. Виникає потреба здійснення вибору певної моделі: розвивати або 

формувати нову стратегію власного розвитку, змінювати щось у собі, своїх 

знаннях, чи залишатися на комфортному рівні, якого вже досягнуто.  

Адаптаційний процес не зупиняється. Магістрант виходить на ситуацію 

додаткової орієнтації, оскільки бачить подальшу мету, яку не в змозі досягти без 

додаткових знань. Він опиняється в таких умовах, при яких «виконання завдання 

потребує засвоєння не готових знань, а додаткового вироблення інформації, без 

чого це завдання не може бути розв’язаним. Така ситуація вимагає актуалізувати 

свої знання, відшукати необхідну інформацію та на цій основі розробити нові 

способи дій» [124, с. 100].  

Отже, ситуація додаткової орієнтації виводить магістрантів на другий етап 

АСППМгУНЗ – довгострокової адаптації (перехідний, довгостроковий).  
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ІІ етап – адаптивний. Цей етап передбачає стимулювання самостійної 

активності магістранта. Виникає необхідність встановлення рівновага між 

актуальним рівнем розвитку магістранта та новими вимогами освітнього 

середовища, у якому він зараз знаходиться. Так, на початку адаптивного етапу, в 

процесі взаємодії викладача та магістранта визначаються проблемні зони, 

виявляються зміни, що відбуваються в процесі освітньої діяльності студента. 

Варто зауважити, що адаптація відбувається за рахунок «спеціально створеної 

ситуації вибору для магістранта – комбінації (моделі) найбільш вигідних напрямів 

дій з урахуванням ситуативних чинників зовнішнього середовища» [124, с. 101]. 

Процес адаптації, незважаючи на те, що він протікає за загальними 

законами, завжди індивідуальний, оскільки знаходиться в прямій залежності від 

власної поведінки або реакції тієї чи іншої особистості відповідно до умов її 

попередньої життєдіяльності. Це обумовлює необхідність використання 

насамперед принципу індивідуального підходу для забезпечення індивідуального 

ритму здійснення адаптаційних процесів. «Адаптивна система має бути здатна 

надати кожному магістрантові допомогу в досягненні оптимального рівня 

інтелектуального розвитку відповідно до його природних здібностей та 

індивідуальних нахилів, ураховувати динамічність педагогічної взаємодії, 

спрямувати його ресурси на самоосвіту та самоорганізацію, зважаючи на 

активність або пасивність індивідуального потенціалу магістранта [124, с. 101].  

Потужним інструментом на цьому етапі стає розроблення адаптивного 

індивідуального сценарію освітньої діяльності магістранта – детального плану 

дій на весь період навчання в магістратурі, що максимально враховує 

індивідуальні можливості студентів. 

Розглядаючи питання адаптації, у дослідженні було визначено активну 

(прогресивну) та пасивну (регресивну) адаптації за включенням особистості в 

освітню діяльність. Якщо магістрант, мобілізуючи власні ресурси, проявляє 

активність, самостійно знаходить способи пошуку інформації, адаптується до 

швидкозмінюваних освітніх умов і досягає поставленої мети, виходить на рівень 

самоадаптації (самопристосування), то називаємо такий процес активною 
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адаптацією. Така активність магістранта значно полегшує його взаємодію з 

викладачем та надає останньому більше можливостей сформувати професійні 

компетентності на високому науково-практичному рівні. Але включення 

магістранта в освітню діяльність може бути й пасивною: наявні прояви 

бездіяльності, розгубленості, дезадаптації студента, який за певних причин не 

активізується в освітньому процесі. У такому випадку магістрант потребує 

специфічного супроводу від викладача, що здійснюється за допомогою 

використання додаткових елементів – спеціально заздалегідь розробленого 

педагогічного інструментарію: це може бути індивідуально підібраний 

методичний, дидактичний, інформаційно-технологічний банк матеріалів, 

необхідних для набуття професійних компетентностей. 

Необхідно наголосити, що, незалежно від прояву активної чи пасивної 

адаптації студентів, адаптивний індивідуальний сценарій складається разом із 

магістрантом. Він отримує право обирати форми, методи, засоби навчання. 

Результатом таких дій стає двостороннє підвищення професійної майстерності в 

системі «викладач-магістрант».  

ІІІ етап – діагностичний. За основу береться індивідуальна діагностика. 

Відбувається «відстеження, збір та аналіз інформації про якісні зміни, що 

відбуваються як з магістрантом, так і з викладачем (двосторонність адаптаційного 

процесу), зміни в його освітній діяльності та оточенні (освітньому 

середовищі)» [124, с. 101]. Процедура діагностування полягає в тому, щоб 

виявити ці зміни в процесі професійної підготовки магістрантів та усунути 

невизначеності відносно цільових процесів, установити закономірні зв’язки, 

розкрити їх прояви в реальних умовах освітнього середовища. Відстежується 

також адаптивна активність магістрантів, динаміка їхньої особистісної свідомості, 

рівень професійного розвитку. Оцінювати діяльність може викладач, експертна 

група або сам магістрант (самодіагностика). За результатами діагностики 

проводиться комплексний аналіз, що дозволяє виявити потенційні можливості та 

проблеми розвитку магістрантів. Такий аналіз дозволяє конструювати конкретні 
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педагогічні задачі діяльності суб’єктів освітнього процесу, вийти на новий рівень 

професійної підготовки/самопідготовки. 

Основними методами діагностики є спостереження, якісний і кількісний 

аналіз результатів освітньої діяльності, методи експертних оцінок, анкетування, 

тестування, соціометричні методи, проєктні методи, метод шкал, бесіди, 

консиліуми тощо. 

Результатом діагностики є внесення змін в адаптивний індивідуальний 

сценарій та спільне коригування адаптаційного процесу магістрантів. 

Діагностичний етап адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

УНЗ містить: спостереження/самоспостереження, аналіз/самоаналіз, 

оцінка/самооцінка, рефлексія/саморефлексія, корекція/самокорекція. Вважаємо, 

що проходити процедуру діагностики мають магістранти й викладачі, 

відстежуючи як зміни іншого (спостереження, аналіз, оцінка, рефлексія, 

корекція), так і власні зміни (самоспостереження, самоаналіз, самооцінка, 

саморефлексія, самокорекція). 

Використовуючи метод дослідження спостереження, викладач має збирати 

інформацію безпосередньо в момент протікання подій, не втручаючись у 

ситуацію. Спостереження використовується там, де втручання викладача може 

порушити процес взаємодії з магістрантом або магістранта з освітнім 

середовищем. Спостереження є методом цілеспрямованого та систематичного 

пізнання явищ і процесів у їх цілісності та динаміці. Отриману інформацію 

викладач аналізує, це дає змогу надалі навчити магістрантів планувати, 

організувати, контролювати, регулювати власну освітню діяльність. 

Невід’ємною частиною на шляху професійного становлення магістрів, на 

нашу думку, є самопізнання. Цей процес є компонентом самосвідомості й містить 

самоспостереження, самоаналіз, самооцінку, саморефлексію та самокорекцію, які 

утворюють завершений цикл. В. Беспалько стверджує, що «в процесі 

самоспостереження відбувається усвідомлення характерних сторін освітньої 

діяльності, особистих якостей, мотивів, а також визначення свого місця в системі 

професійних і суспільних відносин» [30]. Досягти такого розуміння можна 
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завдяки використанню методів педагогічної діагностики: ведення педагогічного 

щоденника, хронометражу освітнього процесу, простого спостереження, оцінки 

його результатів, тестування професійних знань і якостей особистості, оцінка 

окремих етапів діяльності тощо.  

Самоаналіз дозволяє встановити причинно-наслідкові зв’язки в отриманій 

інформації про себе. «Основу здійснення самоаналізу складає мисленнєва 

декомпозиція власної особистості в контексті діяльності, вивчення завдяки 

самоспостереженню отриманих даних, зіставлення цілей і результатів, 

ідентифікація висновків із уже сформованою системою особистісних уявлень і 

орієнтацій» [325, c. 115]. Отримана інформація слугує основою для адекватної 

самооцінки.  

Самооцінка «передбачає визначення ставлення до себе й своєї професійної 

діяльності. Значимість самооцінки залежить від її адекватності» [171, с. 163].  

Важливим елементом адаптивної системи підготовки магістрів управління є 

рефлексія, сутність якої полягає в пізнанні та осмисленні своєї особисто-

професійної діяльності, учинків та їх законів. Торкаючись внутрішньої сутності 

людини, рефлексія сприяє підвищенню її ефективності та надійності як системи. 

Тому самоорганізація особистості (кінцевий етап розробленої адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів управління) можлива тільки за умови розвитку 

рефлексії, основним об’єктом якої є пізнання свого «Я», тобто самопізнання [280].  

Саморефлексія – відображення самого себе з сукупністю опанованих 

магістерських компетенцій у професійній діяльності менеджера закладу освіти за 

допомогою самосвідомості й самопізнання. Це складний акт розумових операцій, 

власного сприйняття й уваги [191]. Кожен магістрант прагне до реалізації свого 

професійного потенціалу. Професійна реалізація неможлива без усвідомлення 

свого Я, пізнання себе в усьому розмаїтті професійної діяльності, виявлення своїх 

слабких і сильних сторін і визначення області для професійного зростання. 

Завдяки саморефлексії кожен студент магістратури може саморозвиватися та 

самовдосконалюватися як професіонал, адже саморефлексія дає можливість 

проаналізувати свій внутрішній світ, пізнати свій потенціал, прийняти або не 
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прийняти свої власні якості та внутрішні ресурси. Завдяки баченню себе серед 

інших кожний магістрант може прийняти рішення про самовдосконалення 

конкретних поведінкових рис, набуття певних професійних компетентностей, які 

раніше були поза його уваги. 

Зворотний зв’язок забезпечує самокорекція. Тут втілюється в педагогічну 

діяльність результат попередніх етапів самодіагностики. Т. Боровою визначено 

три типи самокорекції в залежності від часу реалізації (оперативна), зворотного 

зв’язку (підсумкова) та структури освітнього процесу (випереджальна) [46].  

Завдяки процедурі самодіагностики можна дослідити власну діяльність, 

виявити та вивчити свої утруднення, створити мотиви, потреби для перебудови 

професійної діяльності, вносити необхідні корективи в освітній процес, 

безперервно здійснювати заходи щодо вдосконалення своєї професійної 

діяльності. Викладачі та магістранти переходять до нового рівня самоорганізації – 

режиму безперервного педагогічного пошуку та вдосконалення. 

Інструментарій: індивідуальна карта спостережень, щоденник фіксації 

фактів (щоденник самоспостережень), педагогічний аналіз, техніка SWOT-

аналізу, методика покрокового самоаналізу «6 кроків розв’язання проблем», кейс-

метод, імітаційні, ділові, рольові ігри, формувальне (інтерактивне) оцінювання 

прогресу магістрантів, карти знань, завдання на послідовність, схеми, списки 

пріоритетів, таблиця З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався), онлайн-тести, анкети 

самооцінювання компетентностей, рефлексивні техніки «Підбиття підсумків», 

«Виставка плакатів», «Голодний або Ситий», «Вітрило лідерства», «Слово-

імпульс», техніки саморефлексії «Вигідний обмін» питання для саморефлексії за 

основними напрямами, корекційні техніки моделювання своєї поведінки, 

програвання сценарію майбутньої події в позитивному значенні, кваліметричні 

моделі самокорекції, командна робота із взаємокорекцією тощо. 

ІV етап – самоорганізаційний. Цей етап є завершальним в адаптивній 

системі підготовки магістрів. Кінцевим результатом вбачаємо «вихід на 

самоосвіту як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення 
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професійних компетентностей майбутнього менеджера освітнього 

закладу» [124, с. 103]. 

Зауважимо, що самоорганізація відбувається за рахунок систематичної 

самостійної діяльності і, як наслідок активної роботи над собою, удосконалених 

упродовж підготовки в магістратурі особистісних здібностей магістрантів. Це 

проявляється в мотивації, цілеспрямованості, розширенні меж власної ініціативи, 

умінні планувати власну професійну діяльність, швидкому прийнятті рішень і 

відповідальності за них, критичності за результати власних дій, почутті обов’язку. 

У науковій літературі можна знайти підтвердження того, що 

самоорганізація визначається як спонтанний процес (мається на увазі початок 

його зародження), але будемо дотримуватися іншої думки. Процес 

самоорганізації пов’язаний із удосконаленням та розвитком особистості, що 

реалізується через діяльність, тому він має не спонтанний, а спрямований 

характер. Якщо діяльність людини усвідомлена (добровільна), вона завжди буде 

спрямована [280, с. 12]. Тому вважаємо, що на останньому етапі адаптивної 

системи професійної підготовки менеджерів освіти відбувається зміна спеціально 

організованої освітньої діяльності на спрямовану самоорганізацію самоосвіти 

особистості. Така зміна забезпечує самовпорядкування системи підготовки без 

управління зовні . 

Отже, самоосвіту будемо розуміти як «самостійну, спрямовану, 

систематичну, професійно-пізнавальну діяльність з окресленою реалістичною 

метою, усвідомленням засобів її досягнення, нею управляє особистість, яка 

самостійно аналізує та оцінює свої здібності та знання» [159, с. 30]. 

Інструментарій: розроблення та реалізація власних проєктів, самостійне 

складання індивідуального плану розвитку на 5-10 років, постійний 

самомоніторинг, науково-дослідницька діяльність, активна участь у 

конференціях, організація власних семінарів, майстер-класів, відеоуроків, 

презентація досвіду роботи тощо. 
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Очікувані результати впровадження АСППМгУНЗ: позитивна динаміка 

професійного розвитку магістрантів УНЗ внаслідок появи процесів спрямованої 

самоорганізації керованих підсистем на таких рівнях: 

- на особистісному рівні: уміння сприймати невизначеність та 

неоднозначність, гнучкість, емпатія, формування професійної спрямованості, 

професійної мотивації та саморозвитку майбутніх фахівців – компетентних 

управлінців закладом освіти; 

- на рівні викладачів: формування адаптивної культури педагогічних 

працівників ЗВО; 

- на рівні закладу вищої освіти: формування насиченого освітньо-

інформаційного середовища шляхом використання комплексу сучасних 

адаптивних, інноваційних та ІТ- технологій; 

- на рівні позиціонування ЗВО: на ринку освітніх послуг - оновлення змісту 

освіти, а на ринку праці – конкурентоспроможний випускник магістратури. 

Таким чином, розроблені методичні рекомендації сформовані для 

успішного впровадження та використання адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом в освітній процес закладів 

вищої освіти.  

Методичні рекомендації окреслюють зміни в організації професійної 

підготовки магістрів, що за певним алгоритмом дій виводять учасників освітнього 

процесу на оптимальний результат – спрямовану самоорганізацію та самоосвіту 

магістрантів. Така зміна забезпечує самовпорядкування, гнучкість та 

результативність системи підготовки сучасних професійних освітніх менеджерів, 

здатних швидко реагувати на зміни в суспільстві, зберігати рівновагу та 

виваженість у прийнятті управлінських рішень. 
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Висновки до розділу 4 

 

З метою експериментальної перевірки результативності моделі адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з УНЗ було здійснено впровадження 

розробленої моделі в освітні процес шести закладів вищої освіти.  

У процесі проведення експериментальної перевірки означеної системи було 

підтверджено її результативність, що сприяла забезпеченню адаптивності та 

підвищенню рівня професійної підготовки магістрів з УНЗ у нестабільних умовах 

ринкової економіки.  

Експериментальна перевірка пропонованої моделі була здійснена в три 

етапи: підготовчий (вхідний), основний (констатувальний та формувальний) та 

заключний (узагальнювальний). Логіка проведення експериментальної перевірки 

передбачала первинне вимірювання існуючого стану системи підготовки 

магістрів з УНЗ (2017-2018 н. р.); впровадження моделі означеної системи в 

освітній процес досліджуваних ЗВО та проміжне вимірювання (2017-2018 н. р.); 

контрольне вимірювання та встановлення зв’язків між отриманими результатами 

(2019-2020 н. р.); здійснення висновків про результативність запропонованої 

моделі АСППМгУНЗ. 

Заміри результативності АСППМгУНЗ було проведено за допомогою 

спеціально розробленої кваліметричної моделі, що дала можливість 

формалізувати модель бажаного результату, а саме сформувати модельне 

уявлення ідеалу адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ з усіма 

унормованими вимогами до цілей, завдань, структури, діяльності, продукту цієї 

діяльності. Встановлено рівень/ступінь складових АСППМгУНЗ за допомогою 

системи обрахування вагових коефіцієнтів факторів та критеріїв двома 

способами: експертною та індексною оцінками. 

З’ясовано, що існуюча система підготовки магістрів у досліджуваних ЗВО, 

станом на 2017-2018 н. р., відповідала критичному рівню та потребувала змін. 

Уведення адаптивної системи показало позитивну динаміку рівня професійної 

підготовки магістрів з УНЗ із загальним приростом у 27%.  
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Відбулися такі зміни: оновлення змісту освітніх програм з урахуванням 

вимог роботодавців; налагодження тісного співробітництва з роботодавцями; 

надання магістрантам права вибору форм, методі та засобів навчання; 

орієнтування на практику; встановлення діалогічної суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

викладача та магістранта; професійне удосконалення викладачів та магістрантів 

на основі активізації природних процесів самоорганізації, саморозвитку та 

самоосвіти; накопичення адаптивних інструментів підготовки магістрів з УНЗ; 

підвищення спрямованої мотивації на здійснення магістрантом самостійної 

пізнавальної діяльності; налагодження зворотного зв’язку зі спільним 

прогнозуванням подальшого розвитку магістрантів на основі аналізу й 

самоаналізу результату; максимальне врахування індивідуальних особливостей 

магістранта з подальшою побудовою індивідуального адаптивного сценарію 

професійного розвитку; формування конкурентоспроможної особистості 

майбутнього управлінця здатного працювати в нестабільних умовах ринкової 

економіки.  

Отже, уведення запропонованої адаптивної системи позитивно вплинуло на 

рівень підготовки магістрів та активізувало адаптивність усіх учасників 

освітнього процесу. 

За результатами дослідження розроблено методичні рекомендації щодо 

впровадження та використання адаптивної системи професійної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом. У методичних рекомендаціях 

визначено організаційно-педагогічні умови, що призведуть до оптимального 

результату: готовність адміністрації та педагогічних працівників до змін у власній 

професійній діяльності; наявність творчої ініціативної групи з представників 

адміністрації, викладачів, незалежних фахівців управлінської галузі, магістрантів; 

забезпечення адаптивного освітнього простору.  

Розроблено алгоритм упровадження АСППМгУНЗ, що містить таку 

послідовність дій: організаційну та теоретичну підготовку адміністрації ЗВО та 

професорсько-викладацького складу; визначення творчої групи педагогічних 

працівників, які бажають здійснювати адаптивну діяльність у закладі вищої освіти 
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та упроваджувати АСППМгУНЗ; ознайомлення ініціативної групи з 

теоретичними матеріалами щодо моделі АСППМгУНЗ; підбір або розроблення 

ініціативною групою необхідного адаптивного інструментарію для проведення 

лекційних та практичних занять; проведення ініціативною групою відкритих 

занять; фронтальне впровадження АСППМгУНЗ. 

Таким чином, у цілому доведено практичну дієвість розробленої моделі 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ та доцільність її 

впровадження.  

Основний зміст четвертого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

[112;122-124; 129; 131120; 135; 136; 139; 140; 141; 528; 529; 530]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі визначено стан теоретичної розробленості та 

запропоновано нове вирішення проблеми підвищення рівня професійної підготовки 

магістрів в умовах нестабільності через теоретичне обґрунтування, розроблення та 

впровадження адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом. Узагальнення результатів теоретичного пошуку та 

експериментальної роботи дало можливість сформулювати такі висновки: 

1. Виявлено стан розробленості проблеми адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

З’ясовано, що підготовка магістрів з управління навчальним закладом у 

закладах вищої освіти України переважно здійснюється за традиційною системою 

навчання. За цією системою увага в підготовці магістрів з управління навчальним 

закладом приділяється опануванню теоретичних знань, умінь і навичок. Проте 

сьогодення акцентує увагу на практичних інноваційних навичках управління, що 

найбільш адекватно відповідає актуальним тенденціям розвитку освіти в умовах 

ринкової економіки.  

У результаті дослідження стану розробленості означеної проблеми 

встановлено, що організація освітнього процесу в магістратурі знаходиться на 

недостатньому рівні: надмірна теоретизація навчального матеріалу та відрив від 

практики; завантаження освітніх програм дисциплінами, що не затребувані 

магістрантами; нестача практичних навичок адміністративного, економічного та 

стратегічного управління в сучасних ринкових умовах; недостатня 

зорієнтованість викладачів на індивідуальний підхід до особистих потреб 

магістрантів; недостатня розробленість навчально-методичного супроводу, що 

адаптований до сучасних вимог змішаного та дистанційного навчання; недостатнє 

використання викладачами в освітній практиці активних методів навчання; 

недостатня адаптивність сучасних технологій взаємодії між магістрантом та 

викладачем. 
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Доведено, що сучасна підготовка конкурентоспроможних фахівців в Україні 

має бути побудована на тісній взаємодії вищої освіти та ринку праці, що ставить 

особливі вимоги до якості, змісту й форм підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом, стимулює заклади вищої освіти до ефективного, 

інноваційного розвитку. Аргументовано, що ефективним кроком до 

забезпечення якісних змін у підготовці конкурентоспроможних управлінців є 

перехід на адаптивну систему професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом, що базується на гнучкості самої системи, пристосуванні 

до сучасних вимог, враховує мету та специфіку організації освітнього 

середовища. З’ясовано, що здійснення оперативних змін у меті, змісті, методах, 

формах, засобах, технології, суб’єкт-суб’єктній взаємодії, освітньому 

середовищі зумовлює позитивну динаміку рівня підготовки майбутніх 

управлінців в умовах нестабільності ринкової економіки. 

2. Виокремлено та обґрунтовано теоретичні і методичні засади 

розроблення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом; розкрито зміст понять «адаптивна педагогічна система», 

«адаптивна система підготовки магістрів». 

Концептуальними філософськими основами розроблення адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом є 

положення теорії пізнання, теорії систем, антропосоціального, синергетичного та 

кваліметричного підходів, філософські категорії, закони та принципи. 

Розроблення адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом ґрунтується на реалізації принципів пріоритетного визнання 

розвитку людини й визначальності природного шляху його здійснення; наскрізно-

рівневої адаптації та діалогічної узгодженості; спрямованої самоорганізації; 

мотивації. Доведено, що загальнонауковими засадами розроблення адаптивної 

системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом є 

положення системного підходу та загальнонаукові методи пізнання. 

Психолого-педагогічними засадами розроблення адаптивної системи є 

положення психологічних концепцій, теорія особистості, теорії продуктивної 
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діяльності, система дидактичних законів, закономірностей, принципів та 

методологічних підходів (системного, адаптивного, особистісно  

зорієнтованого, діяльнісного). 

У роботі сформульовано зміст понять: «адаптивна педагогічна система» – 

цілісність, що складається із сукупності поєднаних між собою елементів 

оптимізації процесу навчання, яке пов’язане з пристосуванням до зміни умов 

середовища, забезпеченням самоорганізації та містить специфічні ознаки: 

нелінійність, відкритість, гнучкість, діалогічність, модульність, доступність, 

вибірковість, технологічність; «адаптивна система підготовки магістрів» – 

цілісне утворення, яке складається із взаємодіючих елементів, що пов’язані 

субординаційними та координаційними зв’язками, виконують конкретну 

функцію підготовки, мають цілеорієнтований характер у досягненні 

інтегративної мети.  

3. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

В основу адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом покладено адаптивну модель підготовки магістрів, що 

зорієнтована на зміни в меті, змісті, методах, формах, засобах, технологіях, 

позиціях суб’єктів процесу підготовки тощо. Означене дало змогу забезпечити 

результат, адекватний до новоутворень у системі освіти магістрантів, у їх 

особистості та власних світоглядах. Модель адаптивної системи професійної 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом складається з чотирьох 

взаємопов’язаних блоків: концептуально-цільового, змістового, 

технологічного, діагностико-результативного. Запропонована в дослідженні 

модель адаптивної системи створена для практичного застосування з метою 

підвищення рівня підготовки магістрів з управління навчальним закладом в 

умовах нестабільності ринкової економіки. Методологічні підходи, принципи, 

зміст навчання, форми, методи, засоби, компоненти, технології та результат 

охоплюють усі аспекти професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом та сприяють реалізації поставленої мети. Модель 
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базується на навчанні прийомам самостійної роботи, самоконтролю, 

самоаналізу, прийомам дослідницької діяльності, розвитку й удосконаленні 

вмінь самостійно працювати, здобувати знання. Результатом адаптивної 

підготовки є вихід на рівень самоорганізації та самоосвіти.  

4. Теоретично обґрунтовано методичні засади застосування адаптивних 

технологій у професійній підготовці магістрів з управління навчальним закладом. 

Встановлено, що реалізація адаптивних технологій активізує адаптивні 

процеси для досягнення первинно визначеної мети при зміні умов, обставин, 

ситуацій. Адаптивні технології дозволяють варіювати навчання, створювати нові 

структури занять. Підкреслено, що адаптивні технології ґрунтуються на таких 

підходах: системному, синергетичному, діяльному, гуманістичному, особистісно-

орієнтованому, диференційованому, адаптивному. Установлено, що 

впровадження адаптивних технологій у професійну підготовку магістрів створює 

сприятливе середовище для розвитку відповідального, конкурентоспроможного 

професіонала-управлінця. Виявлено низку відмінних ознак адаптивних 

технологій, а саме: обов’язкова побудова індивідуальної адаптивної траєкторії 

розвитку магістранта; надання кожному студенту допомоги для досягнення 

оптимального рівня інтелектуального розвитку відповідно до його природних 

здібностей і схильностей (урахування індивідуальних схильностей); підвищення 

його конкурентоспроможності в умовах постійно змінюваного освітнього 

середовища; використання новітніх інтерактивних ресурсів у професійній 

підготовці магістра; збільшення часу на самостійну роботу магістранта в 

дистанційному просторі через активізацію процесів самоорганізації. 

Аргументовано, що адаптивні технології перетворюють освітній процес студентів 

на комфортний та персоналізований.  

5. Розроблено адаптивний інструментарій для забезпечення науково-

методичного супроводу функціонування і розвитку адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, до якого 

віднесено: основні способи організації адаптивної діяльності магістрантів та 

викладачів (форми, методи, засоби), що здійснюються за етапами засвоєння 
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знань: форми (аудиторні: групові, малі групи, парні (викладач-студент або 

студент-студент), індивідуальні; позааудиторні: самостійна робота, науково-

дослідна робота, проєктна діяльність, дистанційна, дистанційно-стаціонарна); 

методи (активні та інтерактивні: метод проєктів, кейс-метод, мозковий штурм, 

ділові ігри, ситуаційне моделювання, інтерактивні презентації, опрацювання 

дискусійних питань у групах); засоби (зворотного зв’язку: здійснює сам 

студент у режимах «самоконтроль» або «взаємоконтроль» (картки з 

різнорівневими завданнями); комп’ютери, Інтернет, інтерактивні дошки, 

мультимедійний проектор, фліпчарти, навчальна література, дидактичні засоби 

навчання); підбір адаптивних технологій: створення адаптивного 

індивідуального сценарію освітньої діяльності магістрантів – план дій на 

період навчання, що змінюється в залежності від потреб та індивідуальних 

особливостей магістрантів; коучингові технології індивідуальної роботи з 

магістрами; проєктні; активно-творчого типу засвоєння знань; адаптивного 

управління; формування професійних компетентностей; формування творчої 

індивідуальності майбутнього фахівця; технології адаптивного управління 

науково-дослідною діяльністю магістрів; технологія розвитку адаптивних 

можливостей студентів з особливими потребами в межах адаптивного 

інклюзивного простору та ін.; комплекс різнорівневих практико-орієнтованих 

завдань до дисципліни «Конфлікти в управлінській діяльності»; діагностичні та 

самодіагностичні інструменти, що дозволяють автоматично забезпечити 

індивідуальну підтримку кожного студента та ефективно працювати на суб’єкт-

суб’єктному рівні; адаптивну методику створення інтегративної дисципліни 

«Адаптивний курс широкого вибору», що додається до вибіркового 

компоненту освітньої програми; освітній проєкт «Внутрішкільний 

менеджмент» для майбутніх керівників закладів середньої освіти у рамках 

адаптації загальної дисципліни «Освітній менеджмент», що включає зміст та 

послідовність семінарів та тренінгів для посилення практичної спрямованості 

підготовки магістрів; універсальний дистанційний курс «Школа управлінця» 
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для самостійного опанування магістрантами управлінських компетентностей в 

онлайн-просторі тощо.  

6. Експериментально перевірено результативність адаптивної системи 

освіти в процесі професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом. Зокрема, здійснено оцінювання результативності розробленої 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом за допомогою кваліметричної моделі, фактори і критерії якої визначено 

через декомпозицію означеної системи. З’ясовано, що за результатами 

вимірювання можна здійснювати порівняння й усереднення даних з різних 

напрямів освітньої діяльності, що вивчається; визначити прогностичний 

потенціал адаптивної системи для її подальшої модернізації і спрямування 

підготовки магістрів на запрограмований результат.  

Таким чином, підтверджено гнучкість запропонованої адаптивної системи 

та можливість її поточного коригування у процесі застосування в освітній 

діяльності закладів вищої освіти. З’ясовано, що поточне коригування адаптивної 

системи з наступним її впровадженням в освітній процес має здійснювати 

адресний вплив на підвищення рівня професійної підготовки магістрів у напрямі, 

який мав низький показник при попередньому вимірюванні. 

У процесі експериментального впровадження розробленої моделі виявлено 

ефективність визначених теоретичних і методичних основ адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. Узагальнені 

результати експериментальної перевірки підтвердили позитивну динаміку рівня 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом, що 

становить за 2018-2019 рік експериментальної перевірки приріст у 16 %, за 2019-

2020 рік приріст у 11%. Доведено, що запровадження адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом забезпечило 

позитивний вплив на рівень підготовки магістрів в умовах нестабільності 

ринкової економіки, активізувало адаптивність усіх учасників освітнього процесу 

та посприяло досягненню оптимального результату.  
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Підтверджено якісні зміни у підготовці магістрів з управління навчальним 

закладом. Зокрема, за рівнем ресурсного забезпечення підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом зафіксовано на 9%; за рівнем процесу 

підготовки магістрів – на 11%, за рівнем забезпечення результату підготовки 

магістрів – на 7%. Загальний приріст рівня професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом у досліджуваних закладах становить 27%. Таким 

чином, у ході експериментальної перевірки доведено, що впровадження 

розробленої адаптивної системи забезпечило підвищення рівня професійної 

підготовки магістрів. 

7. Розроблено методичні рекомендації для практичного використання 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом. Доведено, що зміна традиційного вектора підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом зі збереження орієнтації на її мету та специфіку 

досягаються через етапи, що визначені у методичних рекомендаціях: 

мотиваційно-ідентифікаційного, адаптаційного, діагностичного та 

самоорганізаційного. Результатом спеціально організованої освітньої діяльності є 

спрямована самоорганізація і самоосвіта. У поданих методичних рекомендаціях 

розкрито сутність та процедуру впровадження розробленої адитивної системи; 

визначено організаційно-педагогічні умови, що призводять до очікуваного 

результату; подано алгоритм та план упровадження адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми створення і 

впровадження адаптивної системи підготовки магістрів з управління навчальним 

закладом і залишає відкритими перспективні напрями, а саме: формування 

управлінської компетентності керівників за умов адаптивного управління; 

рефлексивний розвиток майбутнього управлінця як результат самоорганізації 

освітньої діяльності; пошук адаптивних технологій формування позитивної 

мотивації та цілеспрямованої самоосвіти всіх учасників освітнього процесу в закладі 

вищої освіти. 
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Додаток Г 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 

Поняття Сутність поняття 

1 2 

Адаптація 

здійснення діяльності особистості в напрямі власних змін у 

системі «людина-середовище» як реакція на зміни 

соціального середовища (мається на увазі активне 

пристосування особистості – осмислені дії та вчинки, пошук 

власних шляхів, адаптивних механізмів власного розвитку в 

постійно змінюваному середовищі). Процес пристосування 

до мінливих умов зовнішнього середовища з метою 

збереження свого існування 

Адаптація 

професійна 

заходи, що спрямовані на вдосконалення професійних 

навичок і умінь шляхом професійного навчання, надання 

інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних 

послуг, підвищення конкурентоспроможності людини на 

ринку праці 

Адаптація 

педагогічна 

зміни у взаємодії студента, викладача та освітнього 

середовища (люди, навчальний процес, приміщення, 

програми, документи, предмети тощо), що відбуваються 

шляхом активного взаємовпливу, який завершується 

оптимізацією механізмів досягнення бажаного результату 

(реальної мети) 

Адаптивна 

педагогічна 

система 

це цілісність, що складається із сукупності поєднаних між 

собою елементів оптимізації процесу навчання, що пов’язане 

з пристосуванням до зміни умов середовища, забезпеченням 

самоорганізації, та містить специфічні ознаки: нелінійність; 

відкритість; гнучкість; діалогічність; модульність; 

доступність; вибірковість; технологічність 

Адаптивна 

система 

підготовки 

магістрів 

це цілісне утворення, яке складається із взаємодіючих 

елементів, що пов’язані субординаційними та 

координаційними зв’язками, виконують конкретну функцію 

підготовки, мають цілеорієнтований характер у досягненні 

інтегративної мети 

Адаптивна 

поведінка 

поведінка людини, що дозволяє їй якнайкраще 

пристосуватися до обставин життя, що складаються 

Адаптивна 

технологія 

оптимально розроблений комплекс інтерактивних й 

інноваційних форм, методів, прийомів та засобів, у тому 

числі комп’ютерних, який передбачає персоніфіковану 

адаптивну суб’єкт-суб’єктну взаємодію викладача та 

магістранта в реальному часі, і який активізує самостійність 

студентів шляхом надання можливості вибору та забезпечує 

гнучке реагування на постійно змінювані вимоги середовища 
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Діалог 
узгодження дії двох сторін без зовнішньої примусовості та 

внутрішньої обумовленості 

Діалогічна 

адаптація 

реакція системи на підбурливі фактори середовища шляхом 

когерентного узгодження дій подразників. Результатом 

діалогічної адаптації є взаємопристосування, яке веде до 

підвищення рівня організації як системи, так і її оточення 

Експертиза 

особливий спосіб вивчення дійсності, який дозволяє 

побачити й зрозуміти те, чого не можна просто виміряти або 

обчислити; який здійснюється компетентними та 

незалежними спеціалістами (експертами) і в якому саме 

суб’єктивній позиції та відповідальному рішенню експертів 

надається вирішальне значення 

Індивідуальний 

адаптивний 

сценарій 

підготовки 

магістранта 

системне утворення, яке містить індивідуально підібраний 

сценарій підготовки, що здійснюється на основі гнучкого 

реагування в ході діалогічної взаємодії магістранта із 

викладачем за певним алгоритмом, шляхом застосування 

спеціального набору інструментів (інтерактивні форми, 

методи, прийоми, засоби), що орієнтує магістранта на 

успішне досягнення поставленої професійної мети та 

активізує процеси самоорганізації 

Корпоративна 

культура в ЗО 

система формальних і неформальних правил та норм 

діяльності, звичаїв і традицій закладу освіти, особливостей 

поведінки співробітників освітньої організації, стилю 

керівництва, показників задоволеності науково-

педагогічних працівників умовами праці 

Магістр 

другий рівень вищої освіти, відповідає сьомому рівню 

Національної рамки кваліфікаційі передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, 

умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи 

спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або 

професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх 

для ефективного виконання завдань інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності 

Менеджмент-

мікс 

набір різнорівневого специфічного інструментарію, що 

використовується в процесі підготовки магістрів 

менеджмент-міксом 

Педагогічна 

система 

цілісність взаємопов’язаних компонентів, підпорядкованих 

меті виховання та навчання, що задається соціальним 

замовленням 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
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Педагогічна 

технологія 

цілеспрямований, структурований та алгоритмізований 

процес спільної взаємодії суб’єктів навчання з 

використанням спеціально розробленого дидактичного 

інструментарію 

Педагогічна 

експертиза 

складна аналітико-синтетична діяльність, що спрямована на 

дослідження педагогічних об’єктів, явищ, процесів, 

проблем, результатів педагогічної діяльності, формування 

обґрунтованої оцінки та прогнозування розвитку системи 

освіти 

Рефлексія 
пізнання та осмислення своїх внутрішніх психічних станів, 

своєї особисто-професійної діяльності, учинків та їх законів 

Рефлексивне 

управління 

діяльність, що дозволяє управлінцю одночасно діяти, 

аналізувати, коригувати свої рішення 

Ринок 
певний тип господарських зв’язків між суб’єктами 

економічної системи 

Розвиток 

процес послідовних кількісних і якісних змін свідомості та 

поведінки особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників, перехід від одного якісного стану до іншого 

Саморозвиток 

це усвідомлений і керований особистістю процес, у 

результаті якого відбувається вдосконалення 

індивідуальності, це постійна робота людини над собою з 

використанням особистих даних, здобутих знань та навичок, 

досвіду, самовдосконалення 

Самоорганізація 
процес, у ході якого створюється, відтворюється або 

вдосконалюється організація складної динамічної системи 

Самоосвіта 

самостійно спрямована, систематична, професійно-

пізнавальна діяльність з окресленою реалістичною метою, 

усвідомленням засобів її досягнення, якою управляє 

особистість, що самостійно аналізує та оцінює свої здібності 

та знання 

Самоуправління 

планомірний цілеспрямований активний процес вибору 

системи своєї поведінки, щоб забезпечувалися її виживання, 

подальше функціонування в певному для системи діапазоні 

змін зовнішнього середовища, самостійне спрямування 

своєї діяльності на досягнення мети 

Система 
сукупність елементів, що взаємопов’язані між собою та 

утворюють певну цілісність 

Цифровізація 

насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження 

електронно-комунікаційного обміну між ними 
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Якість освіти 

комплексна характеристика, яка відображає діапазон і 

рівень освітніх послуг, що надаються системою освіти 

відносно до інтересів особи, суспільства й держави 

Якість вищої 

освіти 

досягнення результату, максимально наближеного до 

поставленої мети, відповідність вимогам, умовам, нормам та 

стандартам, а також громадська оцінка ступеня задоволення 

освітніми послугами 

Якість освітньої 

діяльності 

рівень можливості вищих навчальних закладів і державних 

органів, що здійснюють управління в галузі вищої освіти з 

метою задоволення потреб населення у вищій освіті 
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Додаток Д  

Діагностичні матеріали для відстеження стану практичної підготовки 

магістрів з управління навчальним закладом 

 

Додаток Д.1 

ОПИТУВАЛЬНИК ВИКЛАДАЧА 1 

Рівень задоволеності роботою у закладі освіти 

 

Шановний колего! 

З метою експериментальної перевірки АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ просимо Вас визначити рівень задоволеності роботою. Поставте, 

будь ласка, позначку в комірку з потрібною відповіддю. Дякуємо за допомогу. 

 

№з/

п 
Критерії задоволеності 

Відповіді респондентів: 

Повністю 

задоволені 

Частково 

задоволені 

Не 

задоволені 

   

1 Можливість отримання пільг    

2 
Система харчування, медичного та 

іншого обслуговування 
   

3 
Стосунки в колективі та робоча 

обстановка 
   

4 Охорона праці та її безпека    

5 
Умови організації праці й оснащення 

місць 
   

6 Умови оплати праці    

7 
Цінності, місія, бачення, політика та 

стратегія 
   

8 Діяльність керівництва    

9 Принципи, цілі, завдання та політика    

10 Визнання заслуг, успіхів і досягнень    

11 Можливість підвищення кваліфікації    

12 Ставлення з боку керівництва    

13 

Можливість участі викладачів і 

співробітників у прийнятті 

управлінських рішень 

   

14 Доступність інформації    

Усього:    

 

Дякуємо! Ваші відповіді для нас дуже важливі! 
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Додаток Д.2 

ОПИТУВАЛЬНИК ВИКЛАДАЧА 2 

Результативність освітнього процесу в закладі освіти  

 

Шановний колего! 

З метою експериментальної перевірки АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ просимо Вас визначити рівень результативності освітнього процесу 

в закладі освіти. Поставте, будь ласка, позначку в комірку з потрібною 

відповіддю. Дякуємо за допомогу. 

 

фактор − Ф 
не відповідає 

очікуванням 

критичний 

рівень 

відповідає 

очікуванням 

оптимальний 

рівень 

1. Наявність якісних 

стандартів професійної 

підготовки магістрів 

    

2.Організація освітнього 

процесу 
    

3. Забезпеченість науково-

педагогічними кадрами, 

робота з ними 

    

4. Матеріально-технічне 

забезпечення освітнього 

процесу 

    

5. Науково-методичне 

забезпечення освітнього 

процесу 

    

6. Соціальний захист, 

адаптація, збереження та 

зміцнення здоров’я 

учасників освітнього 

процесу 

    

7. Процес професійної 

підготовки магістрів 
    

8. Реальний результат 

навчання 
    

9. Ступінь задоволення 

освітніх і професійних 

потреб учасників освітнього 

процесу 

    

Усього:     

 

Дякуємо! Ваші відповіді для нас дуже важливі! 
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Додаток Д.3 

АНКЕТА МАГІСТРАНТА 1 

Рівень викладання навчальних дисциплін очима магістрантів 

 

Шановний магістранте! 

З метою експериментальної перевірки АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ просимо Вас визначити рівень відповідності викладачів Вашого 

закладу освіти зазначеним у анкеті критеріям. Рівень викладання навчальних 

дисциплін науково-педагогічними працівниками закладу освіти відіграє 

визначальну роль у становленні Вас як майбутнього конкурентоздатного фахівця. 

Поставте, будь ласка, у розділах із певного предмета в рядку кожного критерію 

оцінку відповідних рівнів – високий (5), середній (4), критичний (3). Дякуємо за 

допомогу. 

 
Назва навчальної дисципліни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своєчасно розпочинаються 

заняття 

       

2 Доступно подається освітня 

інформація 

       

3 Викладач має високі 

ораторські здібності та вміє 

пояснити матеріал, розмовляє 

літературною мовою 

       

4 Викладач вимогливий, але 

об’єктивний до студентів 

       

5 Заняття спонукають студента 

до підвищення якості 

навчання 

       

6 Викладання переконливе        

7 На заняттях застосовуються 

проблемні дискусії, 

обговорення, огляд 

спеціалізованих журналів, 

проведення ділових ігор тощо 
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Продовження додатку Д.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Викладач прислуховується до 

побажань студентів, не 

переслідує за критику, не 

вирішує проблеми з опалу 

       

9 Викладання компетентне, 

професійне 

       

10 На заняттях студенти мають 

можливість виявляти та 

розвивати свої здібності  

       

11 На заняттях раціонально 

використовується навчальний 

час  

       

12 Викладач проводить достатню 

кількість консультацій у 

зручний для студентів час 

       

13 Навчально-методичний 

матеріал (конспект лекцій, 

методичні вказівки, 

роздавальний матеріал тощо) 

підготовлено якісно, він 

простий і доступний для 

користування 

       

14 Під час занять створюється та 

підтримується позитивний 

мікроклімат 

       

15 Загальна оцінка викладання 

предмета 

       

Загальна сума балів:        

 

Для визначення рівня визнання студентами цінності професійної 

компетентності викладання дисципліни використовується така шкала: 

 

Загальна сума балів  ≤ 50  – рівень критичний; 

Загальна сума балів  51−75 − рівень середній; 

Загальна сума балів 76−100 − рівень високий 

 

Ваші пропозиції щодо підвищення рівня викладання навчальних дисциплін: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Дякуємо! Ваші відповіді для нас дуже важливі! 
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Додаток Д.4 

ОПИТУВАЛЬНИК МАГІСТРАНТА 2 

Рівень задоволення організацією освітнього процесу в закладі освіти 

 

Шановний магістранте! 

З метою експериментальної перевірки АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ просимо Вас визначити рівень задоволеності організацією 

освітнього процесу у Вашому закладі освіти. Поставте, будь ласка, позначку в 

комірку з потрібною відповіддю. Дякуємо за допомогу. 

 

№

з/п 
Критерії задоволення 

Відповіді респондентів: 

Повністю 

задоволені 

Частково 

задоволені 

Не 

задоволені 

1 

Відповідність реального освітнього 

процесу очікуванням на основі реклами 

ЗВО 

   

2 
Визнання успіхів у науковій та освітній 

діяльності 
   

3 
Надання додаткових освітніх послуг 

 
   

4 
Досягнутий рівень засвоєння освітньої 

програми 
   

5 
Залучення до процесів ЗВО та їх 

обговорення 
   

6 
Інформованість  

 
   

7 
Взаємостосунки з адміністрацією 

 
   

8 
Стосунки в студентському колективі 

 
   

9 
Ставлення зі сторони викладачів та 

співробітників 
   

10 
Методи навчання та організація 

освітнього процесу 
   

11 
Обслуговування студентів 

 
   

12 
Зміст освітніх програм 

 
   

Усього:    

 

Дякуємо! Ваші відповіді для нас дуже важливі! 
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Додаток Д.5 

ОПИТУВАЛЬНИК МАГІСТРАНТА 3 

Виявлення організаційно-методичних проблем у системі професійної 

підготовки магістрів з управління закладом освіти 

 

Шановний магістранте! 

З метою експериментальної перевірки АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ просимо Вас допомогти визначити існування організаційно-

методичних проблем у системі професійної підготовки магістрів з управління 

закладом освіти. Поставте, будь ласка, позначку в комірку з потрібною 

відповіддю. Дякуємо за допомогу. 
№ 

з/п 
Зміст питання 

Відповіді: 

Так Ні Інше 

1 2 3 4 5 

1 Чи вважаєте Ви актуальним і необхідним підготовку магістрів з 

управління навчальним закладом? 

   

2 Чи достатнім, на Ваш погляд, є термін, відведений на навчання в 

магістратурі? 

   

3 Чи вважаєте Ви достатньо фундаментальною підготовку, яку 

отримуєте в період навчання в магістратурі? 

   

4 Чи хотіли б Ви змінити систему підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом? 

   

5 Чи ефективно організована, на Ваш погляд, практична підготовка 

магістрів з управління навчальним закладом? 

   

6 Чи раціонально, на Ваш погляд, організований час самостійної 

роботи? 

   

7 Які дисципліни Ви б додали до навчального плану для покращення підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом: 

- педагогічного циклу;    

- психологічного циклу;    

- економічного циклу;    

- управлінського циклу;    

- юридичного циклу.    

8 Зазначте, яких професійно-педагогічних умінь і навичок Вам бракує для подальшого 

професійного зростання та самовдосконалення: 

- самоорганізація в навчанні;    

- уміння структурувати заклад освіти, розробляти концепцію його 

розвитку; 

   

- стратегічного та поточного планування, організації та контролю 

за діяльністю закладу освіти; 

   

- знання та використання сучасних моніторингових, ІТ- та інших 

інноваційних технологій управління закладом освіти; 

   

- володіння технологіями набору 

вихованців/учнів/слухачів/студентів; 

   

 - формування кадрової політики, доцільне використання 

можливостей кожного учасника освітньої організації для 

досягнення її мети й виконання місії; 

   

 - уміння створювати й управляти освітніми проектами та керувати 

багатоканальною діяльністю закладу освіти; 
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Продовження додатку Д.5 
1 2 3 4 5 

 - створення та підтримки належних умов навчання й професійної 

діяльності для всіх учасників освітнього процесу; 

   

- брати на себе відповідальність за прийняття рішень у 

традиційних і непередбачуваних ситуаціях; 

   

- формування та розвиток соціальних й особистих якостей, що 

необхідні керівнику закладу освіти: стресостійкість, адаптивність, 

людяність, моральність, гнучкість у досягненні соціальної мети, 

організаторські якості тощо; 

   

- набуття фінансово-економічних компетентностей з питань 

управління закладом освіти; 

   

- володіння ринковими методами антикризового та 

корпоративного управління; 

   

- здійснення самоаналізу та коригування власної діяльності як 

складовою колективної діяльності. 

   

9 Чи вважаєте Ви доцільним використання інтерактивних форм 

самостійного пошуку за індивідуальним завданням у процесі 

навчального заняття замість традиційних лекційних та 

практичних занять? 

   

10 Чи хотіли б Ви навчатися за власним адаптованим 

індивідуальним сценарієм підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом? 

   

11 Чи вважаєте Ви необхідним додаткове залучення експертів до 

процесу підготовки магістрів? 

   

12 У якій ролі Ви б хотіли бачити викладача магістратури?  

- наставник    

- координатор    

- експерт    

- помічник    

- інформатор    

13 Чи є для Вас ефективним дистанційне навчання? 

 

   

14 Чи подобається система поєднання дистанційного навчання 

протягом тижня та очних занять по суботах? 

   

15 Чи зручна для Вас система занурення в освітньому процесі: 

вивчення кожної нової дисципліни починається тільки після 

складання заліку або іспиту попередньої? 

   

16 Чи вважаєте Ви доцільним збільшення індивідуально-самостійних 

завдань у процесі професійної підготовки магістрів з управління 

навчальним закладом? 

   

17 Чи використовуєте Ви знання та навички, надбані в освітньому 

процесі, у своїй професійній діяльності? 

   

18 Чи готові Ви до самоорганізації та саморозвитку?    

19 Чи ефективна, на Вашу думку, прийнята в ЗВО система 

підготовки магістрів з управління навчальним закладом? 

   

 

Ваші побажання та пропозиції щодо покращення освітнього процесу 

підготовки магістрів з управління закладом освіти:______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Дякуємо! Ваші відповіді для нас дуже важливі!
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Додаток Е 

Зразок щоденника індивідуального адаптивного сценарію підготовки 

магістранта з управління навчальним закладом 

(покрокова стратегія розвитку) 

 

Крок 1. Інформація про магістранта 

(заповнюється студентом) 

Таблиця Е.1 

Загальні дані про магістранта Індивідуальні освітні потреби 

1. ПІБ (повністю) ________________________ 

________________________________________ 

2. Вік ___________________________________ 

3. Місце роботи __________________________ 

________________________________________ 

4. Посада _______________________________ 

5. ______________________________________ 

________________________________________ 

 

1. Власна освітня мета: ____________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

2. Ресурси: ______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Крок 2. Дослідження індивідуальних особливостей та мотивів 

магістранта (визначення сильних та слабких сторін студента) 

(заповнюється магістрантом, або, за потреби, психологом) 

Таблиця Е.2 

№ 

з/п 
Джерело дослідження Висновок. Рекомендації 

1 2 3 

1 Особистісний опитувальник Кеттелла  

2 Опитувальник РКС  

3 Методика Люшера  

4 Тест Равена  

5 
Співбесіда 

Питання 

 

Відповіді 

6 

Самокоучинг  

(SWOT-аналіз): 

Сильні/Слабкі сторони 

Мої можливості/ Загрози моїй меті та 

планам 

Що я буду робити для того, щоб 

розвити свої власні сильні сторони та 

зменшити загрози власним освітнім 

планам? 

 

 

Власні роздуми 
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Продовження таблиці Е.2 

1 2 3 

7 

Технологія GROWза Дж.Уітмором 

Goal – постановка мети: У якому 

напрямі я хочу працювати? Чого я хочу? 

Яка моя довгострокова мета? Чи можу я 

виміряти мою мету? Чи дійсно я цього 

хочу? 

Reality – аналіз реальності: У якій 

ситуації я зараз знаходжуся? Які 

ресурси я маю? Чого я побоююся? Що 

відбудеться, якщо я досягну бажаного? 

Хто ще може вплинути на ситуацію? 

Options – визначення можливостей для 

дії: Що може допомогти мені у 

вирішенні освітніх питань? За яким 

методом я буду діяти? Що ще я можу 

зробити? Яке рішення завдання для 

мене найприємніше? 

Will – виховання волі до дії: Що я 

обираю для досягнення освітньої мети? 

Як обрані варіанти працюють? Що 

допоможе досягненню освітньої мети? 

Яка самоорганізація та чи правильно я 

управляю часом для досягнення 

освітньої мети? 

Відповіді 

 

Крок 3. Ознайомлення з дисципліною 1 

(заповнюється студентом за Карткою дисципліни, складеної викладачем) 

Таблиця Е.3 

Програма дисципліни (силабус) 

 

1 2 

Освітня інформація, що необхідно засвоїти 

магістрантові 

Адаптація освітньої інформації до 

індивідуальних особливостей магістранта 

Дані про викладача 

 

 

Анотація дисципліни 

 

 

Мета 

 

 

Формат 

(лекції/практичні/консультації/контроль) 

 

Освітні результати 

 

 

Об’єм (лекції, практичні, консультації, 

самостійна робота/години) 

 

Вимоги викладача  
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Продовження таблиці Е.3 

1 2 

Структура дисципліни (лекції, практичні, 

самостійна робота/тематика) 

 

Література 

(основна/допоміжна) 

 

Перелік питань для підготовки до 

заліку/іспиту 

 

Необхідне обладнання 

 

 

Система оцінювання 

 

 

 

Крок 3.2. Вибір форм, методів, засобів підготовки магістрів з УНЗ 

(заповнюється викладачем і магістрантом разом у процесі діалогічної 

взаємодії) 

Таблиця Е.4 

 Запропоновані викладачем Обрані магістрантом 

Форми   

Методи   

Засоби   

 

Крок 3.3. Поетапна деталізація дій магістранта 

(заповнюється викладачем і магістрантом разом у процесі діалогічної 

взаємодії) 

Таблиця Е.5 

Освітня мета Зміст Адаптивні 

технології, 

спрямовані на 

досягнення 

мети 

Фокусування у часі 

(рік→квартал→місяць→ 

тиждень→день) 

Оцінювання 
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Крок 3.4. Спостереження за змінами магістранта 

(заповнюється викладачем і магістрантом разом у процесі діалогічної 

взаємодії) 

Таблиця Е.6 

Успіхи 
Чого я досяг? 

Уроки 

Що змусило задуматися? 
Зміни 

Що можна зробити по 

іншому? 

 

 

  

   

 

 

Крок 3.5. Визначення корекційних заходів (внесення позитивних змін у 

професійну підготовку магістрів) 

(заповнюється викладачем і магістрантом разом у процесі діалогічної 

взаємодії) 

Таблиця Е.7 

Проблема Прийоми корекції Тренувальні вправи 

   

 

   

 

 

Крок 4. Здійснення самоорганізації магістрантом 

(заповнюється магістрантом) 

Таблиця Е.8 

Мотив Самопланування Очікувані результати 
Самооцінка 

ефективності 
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Додаток Ж 

Зразок розроблення соціально-освітнього проєкту 

На початку роботи над проєктом магістрантові необхідно здійснити вибір 

проблемної сфери, постановку задач, окреслити кінцевий вигляд створюваного 

продукту, його призначення та коло використання, потім оформити в такому 

вигляді (див. табл. Ж.1): 

Таблиця Ж.1 

Зразок розробки проєкту 

№ 

з/п 

 

Складові проєкту 

 

Зміст складових проєкту 

1 2 3 

1 Назва проєкту: «Проблеми батьківського спілкування» 

2 Обґрунтування 

проєкту: 

Сім’я як соціальний інститут, з яким пов’язана педагогічна 

діяльність закладу освіти, знаходиться сьогодні на досить 

складному етапі свого розвитку. Дорослі люди з різним степенем 

успішності звикають до соціально-економічних умов українського 

буття, яке інтенсивно змінюється. Процес соціальної адаптації 

особистості, безліч суперечностей, які виникають, дуже 

уповільнюють його й заважають виконанню батьківських функцій. 

У результаті ми бачимо велику кількість батьківських виховних 

прорахунків, недоліків, усунути які можна тільки у взаємодії з 

педагогами та психологами закладу освіти, закладу додаткової 

освіти дітей, соціальних служб. 

3 Мета проєкту: Активізація взаємодії батьків з учителями, інтеграція засобів 

громадського та сімейного виховання учнів. 

4 Завдання 

проєкту: 

1) створити сприятливі умови для взаємодії учителів, батьків та 

учнів із метою подальшого співробітництва; 2) поглибити 

психолого-педагогічні компетентності батьків; 3) задіяти батьків до 

участі в освітньому процесі як активних суб’єктів; 4) створити 

комплекс творчих методичних робіт – відеофільми, бібліотеку 

творів учнів, набір пам’яток і рекомендацій для батьків тощо.  

5 Актуальність 

проєкту: 

Розроблення проєкту «Проблеми батьківського спілкування» 

обумовлене потребами батьків учнів. Суперечності, які можна 

розв’язати, пов’язані з такими факторами, як накопичення знань у 

галузі психології, педагогіки та методики сімейного виховання; 

систематизація інформаційного методичного банку даних у 

відповідності із задачами; розуміння проблеми й перспектив 

особистісно-пізнавального росту дитини, своєчасне надання їй 

щоденної допомоги та різнобічної підтримки. 

6 Учасники 

проєкту: 

Батьки, учні, психологи закладу освіти, представники соціальної 

служби з роботи з дітьми та молоддю, педагоги закладів додаткової 

освіти (ДЮСШ, районні школи мистецтв, районний будинку 

творчості, будинок культури тощо). 
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Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 

7 Очікувані 

результати: 

1) виховання цілісної особистості, яке зумовлене співпрацею дітей 

із батьками; 2) реалізація самостійно значущих ініціатив учнів; 3) 

володіння навичками ділової комунікації, рольової взаємодії, 

толерантної поведінки, інформаційного обміну; 4) згуртування 

класу шляхом змістовного спілкування, що відбувається в 

неформальній обстановці; 5) володіння специфічними навичками 

навчальної праці (здатність до самоосвіти), нормами та еталонами 

соціальної життєдіяльності (вихованості); 6) розширення світогляду 

та поглиблення педагогічної, психологічної та виховної 

компетентностей батьків; 7) створення комплексу методичних 

робіт. 

8 Анотація 

проєкту: 

Контакт між учителем та батьками можливий тоді, коли й ті, і інші 

усвідомлюють, що в них загальна мета – якісна освіта дітей, якої 

можна досягти тільки загальними зусиллями. Для цього вчителю 

необхідно показати батькам, що він любить дітей такими, які вони 

є, з усіма їхніми «плюсами» та «мінусами», а також стурбований 

їхньою долею, як і батьки.  

Основним засобом установлення контакту з батьками для вчителя є 

педагогічний імідж, що містить у собі професійні знання, уміння та 

любов до дітей. Тому вчителю необхідно керуватись такими 

правилами взаємодії та способами встановлення контактів з 

родиною, як дії та заходи, спрямовані на зміцнення та підвищення 

авторитету батьків, довіру до виховних можливостей батьків, 

підвищення рівня їхньої педагогічної культури й активності у 

вихованні; педагогічний такт, неприпустимість необережного 

втручання в життя родини; активізація життєстверджувального 

фактору для розв’язання проблем виховання, опір на позитивні 

якості дитини, на сильні сторони сімейного виховання; орієнтація 

на успішний розвиток особистості. 

9 Теоретична 

підготовка 

учасників 

проєкту: 

У ході аналізу психолого-педагогічної літератури можна визначити 

коло проблемних питань, з якими стикається класний керівник у 

роботі з батьками: брак психолого-педагогічної підготовки батьків; 

низький рівень освіченості батьків; неправильний вибір стилю 

стосунків батьків із дітьми; відмова від розуміння проблем закладу 

освіти, у якому навчається їхня дитина; брак співробітництва в 

системі «батьки-діти-заклад освіти». 

10 Формулювання 

конкретної 

ситуації, за якою 

планується 

розробка 

проєкту: 

На нашу думку, спілкування посідає провідне місце в педагогічній 

діяльності, тому вважаємо за необхідне розробити проєкт 

психолого-педагогічного супроводу за темою «Проблеми 

батьківського спілкування», що сприятиме налагодженню навичок 

педагогічної взаємодії педагогічних працівників з учнями та їхніми 

батьками. 
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Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 

11 Діагностика: Проведення діагностики за такими анкетами:  

1. Анкета для з’ясування ставлення батьків до дитини «Батьки-

діти». 

2. Анкета для визначення стилю стосунків у сім’ї та рівень 

довірливості у відносинах «Дім-родина-сім’я», «Друзі моєї 

дитини», «Можна й не можна в нашій родині». 

3. Тести для вивчення моральної орієнтації особистості та 

здібностей учнів «Незакінчене речення». 

4. Спостереження за діями, висловами батьків на батьківських 

зборах. 

5. Аналіз творів учнів щодо стилю стосунків у сім’ї. 

6. Складання акту побутових умов сім’ї (відвідування вдома). 

12 Розв’язання 

проблеми: форми 

та прийоми 

роботи. 

 

Психолого-

педагогічний 

блок:  

Цей блок містить у собі цикл різноманітних форм і прийомів 

роботи з подолання проблем виховання, освіти та розвитку дітей, 

їх взаємовідносин із дорослими та однолітками, ставлення до 

книжки, читання, словотворчості тощо: 1) бесіди «Роль книги в 

розвитку інтелектуальних та особистісних якостей людини», «Традиції 

виховання», «Моральне виховання підлітків у сім’ї», «Як досягти того, 

щоб знання стали потребою підлітків?»; 2) лекції «Результативність у 

навчанні та житті. Від чого вона залежить?»; «Роль спілкування в житті 

школяра», «Формування здорового способу життя», «Педагогічна 

тактовність батьків у вихованні, повага до самостійності дітей»; 3) 

семінари-тренінги: «Ми й наші діти», «Про значення похвали й 

покарання в родині», «Педагогічні вимоги до трудової діяльності підлітка 

в сім’ї»; 4) практикуми: «Психологія спілкування з дітьми»; «Розумні 

матеріальні й духовні потреби дітей. Як їх сформувати?»; 5) 

індивідуальні консультації в закладі освіти з метою надання 

конкретних відповідей на питання, що турбують; 6) проведення 

психологічних тренінгів «Батьки й діти: чому виникають конфлікти», 

«Батьківські збори: погляд тат та мам», «Помилки родинного виховання: 

у чому вони полягають». У спільній роботі за такими прийомами 

батьки не тільки здобувають необхідні теоретичні знання, а й 

обмінюються накопиченим досвідом, обговорюють нестандартні 

ситуації, шукають розв’язання поставлених задач і проблем, 

набувають навичок усебічного аналізу фактів, ведення дискусій та 

спілкування. 

 Відеоблок: - здійснення відеозйомок під час уроків, годин спілкування, 

позакласних заходів, занять гурткової роботи та спортивних секцій 

тощо; 

- запрошення батьків на дні відкритих дверей, коли вони 

безпосередньо можуть відвідати уроки, різноманітні заходи, 

заняття. Батьки ознайомлюються з особливостями спілкування 

педагогів та учнів, спостерігають за активністю дітей на уроках, 

їхнім емоційним станом, під час заходів спілкуються з дітьми; 

- протягом року діє педагогічна світлиця (кабінет педагогічної 

просвіти батьків); 

- двічі на рік проходять виставки «Світ захоплень моєї сім’ї» та 

«Вироби сімейних кулінарів, родинних ремесел, сімейних 

колекцій». 
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Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 

 

Літературно-

читацький блок: 

- організація виставок: педагогічної літератури, учнівських 

малюнків, письмових робіт учнів; 

- презентації важливих видань для батьків, матеріалів журналів, 

газет про родинне виховання;  

- заведення тематичних папок із конкретних проблем виховання 

для батьків, комплектування бібліотеки для батьків; 

- для роботи з періодичною пресою передбачається створення 

співтовариства в Інтернеті (наприклад, група у соцмережах) з 

необхідними постами сучасних освітніх статей із подальшим 

обговоренням у форумі «Прес-діалог» (така форма роботи сприяє 

розвитку аналізу проблемних статей і вчить робити його), мета 

прийому – дослідити проблему в запропонованій статті (літературі, 

сюжеті із ЗМІ); 

- обговорення життєвих ситуацій і пропонування варіантів їх 

розв’язання;  

- для обговорення різноманітних інформаційних матеріалів на 

батьківських зустрічах пропонується відверта розмова по колу, 

основна умова якої – кожний має висловитися. 

 

Ігровий блок - проведення ділових ігор, під час яких необхідно прийняти певні 

рішення в умовах конфлікту інтересів. На час гри батьки брали на 

себе виконання ролей реальних осіб в умовах реального або 

імітованого сценарію. Ці ролі посилювали соціальну та 

комунікативну компетентності учасників і робили їх здатними 

розв’язувати конфлікти з поглядом на перспективу. Батьки 

дізнавалися, що розв’язання проблемних ситуацій будується на 

компромісах, розроблених в умовах великого тиску, й досягти 

цього дуже не легко. Наприклад, ділова гра «Ранок у нашому домі» 

(соціальні ролі: батьки, діти, психологи, учителі, лікарі тощо); 

ділова гра «Дитина прийшла зі школи» (до ролей попередньої гри 

додаються дезадаптована молодь, соціальні працівники тощо); 

ділова гра «Вплив комп’ютерних ігор на психіку дитини», де 

розігруються соціальні ролі підлітків, психологів, батьків, 

власників комп’ютерних клубів, учителів, науковців, розробників 

комп’ютерних ігор тощо. 

 Довідковий блок: - організація довідкового (або консультаційного) блоку «Запитання 

та відповіді» (запитання ставляться учителям-предметникам, 

класному керівнику, психологу тощо);  

- лабораторія нерозв’язаних проблем досліджує ситуації, які 

склалися в закладі освіти, удома або в соціумі (виділення питань, 

що потребують особливої уваги, знаходження шляхів їх 

розв’язання через конкретні справи; 

- складання пам’яток, рекомендацій батькам та учням, які стали 

результатом спільної праці батьків, учнів і класного керівника. 

Консультаційний 

блок: 

- проведення консультацій із представниками соціальних служб, 

психологами, учителями, представниками правоохоронних органів 

і лікарями.  
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Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 

13 Результат: У результаті розроблення проєкту психолого-педагогічного 

супроводу батьків «Проблеми батьківського спілкування» ми 

вдосконалили педагогічну майстерність класного керівника та 

надали допомогу в педагогічному орієнтуванні батькам, успішно 

активізували взаємодію педагога з іншими учасниками освітнього 

процесу.  

Розроблений проєкт може надалі використовуватися в роботі 

заступника директора із методичної роботи та класного керівника з 

батьками учнів будь яких закладів освіти. 
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Додаток И 

Практико-орієнтовані завдання  

до навчальної дисципліни «Конфлікти в управлінській діяльності» 

 

Практико-орієнтовані завдання розроблені для 2 модулю. 

Модуль 2. Технології управління конфліктами. 

Тема 2.1. Діагностика конфлікту. Системний підхід до аналізу конфлікту. 

Технологія проведення діагностики конфлікту. 

Практико-орієнтоване завдання 0 рівня – розуміння. 

Завдання 1. Визначте структурні елементи управлінської 

конфліктної ситуації (див. табл. И 1). 

Конфліктна ситуація. Батьки 9-А класу прийшли на прийом до Вас 

(директора школи) зі скаргою на вчителя математики, яка штучно занижує оцінки 

та змушує учнів приходити на додаткові заняття, плату за які збирає з батьків. 

Батьки обурені таким підходом до навчання та додатковими платними послугами 

й вимагають від директора навести порядок у закладі освіти. 

Таблиця И.1 

Структурні елементи конфлікту 

Сторони конфлікту:  

Причини конфлікту:  

Предмет конфлікту:  

Об’єкт конфлікту:  

Образ конфліктної ситуації:  

Мотиви конфлікту:  

Позиції конфліктерів:  

 

Практико-орієнтоване завдання 1 рівня – упізнавання. 

Завдання 2. Ознайомтеся з сюжетом, прочитавши уважно історію один раз. 

Розгляньте твердження, пов’язані з сюжетом, та визначте, які твердження є 

правдою (П), які – неправдою (Н), або «?» – невизначеність (див. табл. И.2). 

Конфліктна ситуація: Початок навчального року в закладі освіти. 

Навантаження вчителів розподілено. Заступник директора з навчальної роботи 

вивішує розклад занять на інформаційному стенді. Через 0,5 години до Вас, 
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директора закладу освіти, у кабінет уривається учитель фізики та заявляє, що його 

не влаштовує заявлений заступником директора розклад занять і при 

навантаженні 18 годин він вимагає 2 вільних дні від проведення уроків. А якщо 

його вимоги не будуть виконані, погрожує звільнитися. У Вашому закладі заміни 

вчителя фізики немає.  

Таблиця И.2 

Картка тверджень 

 

№ з/п 

 

Твердження 

 

 

Правда 

 

Неправда 

 

Невизначено 

1 2 3 4 5 

1 Учитель фізики з’явився в кабінеті директора після 

того, як заступник директора вивісив розклад 

занять. 

 

П Н ? 

2 Учитель фізики був чоловіком. 

 

П Н ? 

3 Як тільки учитель фізики з’явився в кабінеті 

директора, він не вимагав зміни розкладу. 

 

П Н ? 

4 Директор уважно вислухав вимоги учителя. 

 

П Н ? 

5 Хтось покликав заступника директора. 

 

П Н ? 

 

6 

Після того, як учитель фізики висунув вимоги зміни 

його навантаження, він швидко пішов із кабінету 

директора. 

 

П 

 

Н 

 

? 

7 Незважаючи на те, що в школі є дефіцит учителів 

фізики, у сюжеті не вказано, скільки вчителів 

фізики працює в школі. 

 

П 

 

Н 

 

? 

8 Учитель вимагав зміну навантаження в заступника 

директора. 

 

П Н ? 

 

9 

У сюжеті викладено послідовність подій, у якій 

участь беруть тільки три людини: директор, 

заступник директора, учитель фізики. 

 

П 

 

Н 

 

? 

 

10 

Сюжет описує дві наступні події: учитель вимагає 2 

вільних дні від занять, зустріч із директором. 

 

 

П 

 

Н 

 

? 

 

Практико-орієнтоване завдання 2 рівня – відтворювання. 

Завдання 3. Проаналізуйте конфліктну ситуацію, використовуючи елементи 

діагностики конфлікту (див. табл. И.3). 
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Таблиця И.3 

Діагностика конфлікту 

№ з/п Елементи процедури діагностики 

конфлікту 

Дані конфліктної ситуації 

1 2 3 

1 Визначення видимих учасників 

конфлікту 

 

2 Визначення інших учасників 

конфлікту 

 

3 Виявлення носіїв інтересів, 

яких зачіпають у конфлікті 

 

4 Вивчення біографії конфлікту 

 

 

5 З’ясування позицій суб’єктів, їх 

ролей 

 

6 Визначення причин та об’єкта 

конфліктної ситуації 

 

7 Визначення намірів сторін 

 

 

8 Чи хочуть сторони домовитися 

самі 

 

 

Конфліктна ситуація: У приватній школі з поглибленим вивченням 

англійської мови за статутом проводяться вступні випробування в перший клас: 

співбесіда з психологом, учителем іноземної мови та усне тестування з учителем 

початкових класів. На співбесіді батьки можуть бути присутніми.  

Психологом та учителями заповнюється спеціально розроблений 

тестувальний бланк із висновком приймальної комісії, що подається для звіту 

заступникові директора, яка складає списки дітей, прийнятих до першого класу. 

На співбесіду прийшла група дітей із сусіднього дитячого садка (25 осіб) із 

умовою всією групою вступити до одного класу. Але вільних місць у перший клас 

залишилося 20, тому співбесіду пройшли не всі діти.  

Батькам було повідомлено про результати тестування одразу після 

співбесіди. Не всі вони були згодні з рішенням комісії, спочатку батьки були 

здивовані, потім почали обурюватися зі словами: «Моя дитина буде вчитися там, 

де ми захочемо!», пропонували заступникові директора хабара за прийом до 

освітнього закладу, деякі погрожували написати скаргу в районний відділ освіти, 

звернутися до правоохоронних органів.  
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Але заступник директора була непохитною, оголосила список прийнятих 

майбутніх першокласників, завершила набір дітей і попросила батьків та дітей 

залишити приміщення освітнього закладу. Після цього, вона оформила належні 

документи щодо прийому в перший клас для звіту перед директором (заповнені 

всі 3 відкриті для прийому класи по 30 осіб (ліміт) у кожному).  

Наступного дня заступник директора була викликана до директора школи з 

документами щодо прийому в перший клас. Коли вона зайшла в приймальну, то 

побачила там групу батьків, які писали на неї колективну скаргу. У директора в 

кабінеті їй повідомили, що батьки ще написали скаргу в прокуратуру та районний 

відділ освіти з вимогою розібратися та звільнити заступника директора з 

обійманої посади. 

Практико-орієнтоване завдання 3 рівня – застосування. 

Завдання 4. Складіть карту наведеного нижче конфлікту на основі аналізу 

причин і основних рушійних сил конфліктної ситуації. Визначте оптимальний 

спосіб розв’язання конфлікту, який слід було б використати в цих 

умовах (див. рис. И.1). 

Конфліктна ситуація. На шкільне подвір’я прийшов безхатній собака, 

оселилася в шкільному підвалі. Її підгодовували місцеві мешканці та школярі.  

Пройшов час – і собака народила цуценят, ставши при цьому дуже 

агресивною, гавкала на дітей, перехожих.  

Заступник директора з АХЧ дає розпорядження технічним робітникам 

прибрати тварин зі шкільного подвір’я. Але з’являються представники охорони 

тварин і агресивно протестують проти діянь робітників школи, до них 

приєднуються школярі та їхні батьки.  

Розгоряється скандал, робітників освітнього закладу звинувачують у 

жорстокому поводженні з тваринами. Запрошують директора школи розібратися в 

конфліктній ситуації та вжити суворих заходів щодо своїх підлеглих. 
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Рис. И.1. Карта конфлікту. 

 

Практико-орієнтоване завдання 4 рівня – творчість. 

Завдання 5. Інсценуйте управлінське рішення в конфліктній ситуації за 

стратегіями, які мають сприяти задоволенню інтересів обох сторін конфлікту. 

Через виділення «ціни» перемоги введено додаткові поняття «максимальний 

виграш», «мінімальний програш», «взаємний виграш», «з’єднання виграшу і 

програшу», «синтез протилежностей конфліктерів». При діагностиці реального 

конфлікту за його можливим результатом потрібно чітко визначати, який із 

варіантів завершення конфлікту найбільш бажаний для кожної із сторін. Студенти 

об’єднуються в 3 малі групи, у яких вони обговорюють одну із запропонованих 

ситуацій, визначають позиції та інтереси сторін, а також пропонують можливе 

розв’язання. Після обговорення учасники заповнюють таблицю аналізу конфлікту 

(див. табл. И.4) та презентують свою роботу. 

Конфлікт 

(опис) 

 

 

 
 

1 

Хто? ____________________________ 

Потреби _________________________ 

_________________________________ 

Побоювання _____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

2 

Хто? ____________________________ 

Потреби _________________________ 

_________________________________ 

Побоювання _____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

3 

Хто? ____________________________ 

Потреби _________________________ 

_________________________________ 

Побоювання _____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

4 

Хто? ____________________________ 

Потреби _________________________ 

_________________________________ 

Побоювання _____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Конфліктна ситуація 1. Ви директор закладу освіти. До Вас на прийом 

прийшов служитель православної церкви. Ви знайомі, адже щонеділі відвідуєте 

храм, де служить священнослужитель. Маєте добрі стосунки. Служитель 

пропонує безоплатно, факультативно провести серед старшокласників ознайомчу 

лекцію «Історія православ’я». 

Конфліктна ситуація 2. До Вас на прийом прийшли представники 

приватного спортивного клубу. Просять здати в оренду спортивний зал та басейн 

у вільний від навчальних занять час. Пропонують, крім орендної плати, надавати 

фінансову допомогу закладу освіти. 

Конфліктна ситуація 3. До Вас на прийом прийшов депутат районної ради 

з проханням надати приміщення для зустрічі з виборцями. Натомість пропонує 

відремонтувати те приміщення, у якому він буде розташований.  

Таблиця И.4 

Аналіз конфлікту 

Учасники 

конфліктної ситуації 1 

Позиція Інтерес/Потреба 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Можливе розв’язання: 

 

 

 

Тема 2.2. Управління конфліктами. Зміст процесу управління конфліктами 

(прогнозування, запобігання й стимулювання, регулювання, розв’язання). 

Результати процесу управління конфліктами.  

 

Практико-орієнтоване завдання 0 рівня – розуміння. 

Завдання 1. Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв: 1-__; 

2-__; 3-__; 4-__; 5-__ (див. табл. И.5).  
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Таблиця И.5 

Зміст процесу управління конфліктом 

Види діяльності 

в процесі управління 

конфліктом 

Сутність діяльності 

1. Прогнозування конфліктів і 

оцінка їх функціональної 

спрямованості 

а) це вид діяльності, направлений на недопущення 

виникнення конфлікту, базується на прогнозуванні 

конфліктів. На основі отриманої інформації про причини 

небажаного конфлікту проводиться активна діяльність 

щодо нейтралізації всього комплексу факторів, що можуть 

викликати конфлікт 

2. Попередження конфлікту б) спрямовано на з’ясування причин конфлікту в 

потенційному розвитку, основними джерелами є вивчення 

суб’єктивних і об’єктивних умов та факторів взаємодії між 

людьми, а також індивідуально-психологічних 

особливостей конфліктерів, потребує постійного аналізу 

причин конфліктів 

3. Стимулювання конфлікту в) діяльність направлена на ослаблення й обмеження 

конфлікту, забезпечення його розв’язання; являє собою ряд 

етапів, які важливо враховувати в управлінській діяльності 

4. Регулювання конфлікту г) складається зі спільної діяльності його учасників, 

спрямованої на припинення протидії та розв’язання 

проблеми, що призвела до зіткнення; усунення 

суперечностей за участю третьої сторони; тимчасове 

припинення протидії при збереженні основних ознак 

конфлікту: наявність суперечностей і напружених 

відносин; вплив на конфлікт, у результаті якого 

ліквідуються його основні структурні компоненти; 

виникнення у відносинах сторін нового, більш вагомої 

суперечності 

5. Завершення конфлікту д) вид діяльності, який спрямований на провокацію, виклик 

конфлікту; призводить до посилення активності в 

розв’язанні проблем; може використовуватися для 

нейтралізації іншого конфлікту 

 

Практико-орієнтоване завдання 1 рівня – упізнавання. 

Завдання 2. Заповніть наведену нижче таблицю (див. табл. И.6) алгоритму 

управління конфліктом за допомогою перелічених способів розв’язання 

конфлікту: адміністративні методи, спостереження, робота з лідерами в 

мікрогрупах; опитування експертів; перерозподіл функціональних обов’язків; 

аналіз результатів діяльності; педагогічні методи; переговорний процес, 

медіація; вивчення документів; заохочення; бесіда; вивчення біографічних даних 

учасників конфлікту. 
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Таблиця И.6 

Алгоритм управління конфліктом 

Крок Зміст діяльності Способи реалізації 

(заповнити) 

1 Вивчення причин виникнення 

конфлікту 

 

2 Обмеження числа учасників 

 

 

3 Додатковий аналіз конфлікту за 

допомогою експертів 

 

4 Ухвалення рішення 

 

 

 

Практико-орієнтоване завдання 2 рівня – відтворювання. 

Завдання 3. Відтворіть деструктивні та конструктивні зв’язки учасників 

конфліктної ситуації (рис. И.2). Доповніть необхідними елементами, якщо треба. 

 

 

 Рис. И.2. Зв’язки учасників конфліктної ситуації. 

 

Конфліктна ситуація: З районної державної адміністрації в школу 

надходить розпорядження: сьогодні до 12.00 направити 60 учнів для участі в 

прибиранні парку. Час навчальний. Ви підкоряється та даєте усне розпорядження 

заступникові директора з адміністративно-господарської частини (вільний від 

занять співробітник) вивести дітей у парк. Під час роботи в парку один з учнів 

отримує важку травму. Потрапляє в лікарню. Батьки потерпілого учня впевнені, 

Директор 

школи 

Об’єкт конфлікту 

(проблема) 

Заступник 

директора з 

АХЧ 

Державна  

адміністрація 

 

 

Районний відділ 

освіти 
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що їхня дитина зараз має перебувати в школі на уроці алгебри. Не розбираючись у 

ситуації, телефонують начальнику районного відділу освіти зі скаргою на дії 

адміністрації закладу освіти й вимагають розібратися в її неправомірних діях, 

погрожуючи звернутися до правоохоронних органів.  

Практико-орієнтоване завдання 3 рівня – застосування. 

Завдання 4. Оберіть доречну технологію врегулювання конфлікту 

(інформаційну, комунікативну, соціально-психологічну, організаційну) у 

наведеній нижче ситуації. Опишіть Ваші дії. 

Конфліктна ситуація: Планується перевірка школи. Адміністрація 

освітнього закладу заздалегідь отримала протокол перевірки. Була зібрана робоча 

нарада всіх співробітників закладу для ознайомлення з протоколом перевірки та 

усунення робочих недоліків. У день перевірки комісія, перевіряючи документацію 

щодо районного рівня олімпіад, затребувала документи (накази) по олімпіаді 

шкільного рівня. У ході перевірки виявилося, що замість наказу про організацію 

та проведення шкільної олімпіади заступником директора з навчальної роботи 

була оформлена «Довідка про підсумки проведення шкільної олімпіади». 

Директор був ознайомлений із протоколом зауважень комісії та одразу після 

від’їзду комісії викликав заступників директорів (4 особи) для роз’яснення 

ситуації. Кожен співробітник стверджував, що це не його провина й у той же час 

звинувачував іншого колегу.  

Практико-орієнтоване завдання 4 рівня – творчість. 

Завдання 5. Створіть власну модель урегулювання запропонованого 

конфлікту. 

Конфліктна ситуація: У школі по набору до першого класу було відкрито 3 

класи (90 місць). 3 учителі початкових класів випустили 4-ті класи й були 

впевнені, що зможуть набрати наступного навчального року таку ж кількість 

першокласників. Але заяв на вступ у перший клас було дуже мало й набрали лише 

2 класи. Стало гостре питання між 2 вчителями: хто з них буде працювати в класі, 

адже ніхто з двох звільнятися не хотів. Серед учителів початкових класів 

розпочався конфлікт. Кожен підкреслював свою значимість для школи, стаж 
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роботи, досвід, вищу категорію та методи роботи з дітьми. Колектив пропонував 

звільнити молоду вчительку, яка мала невеликий досвід роботи. Директорка 

школи, на здивування всіх досвідчених учителів, підтримала кандидатуру 

молодого педагога, яка вже зарекомендувала себе як відповідальна, ініціативна, з 

інноваційним підходом до навчання особистість, бо симпатизувала їй. Після 

опитування батьків майбутніх першокласників з’ясувалося, що вони при 

написанні заяви до вступу в перший клас указували прізвище саме молодої 

вчительки. Педагога з вищою категорією це обурило, і наступного дня вона 

прийшла з юристом у кабінет директора відстоювати свої права.  

Тема 2.3. Методи розв’язання конфліктів у педагогічному процесі. 

Структурні методи розв’язання конфліктів. Міжособистісні методи 

розв’язання конфліктів. 

Практико-орієнтоване завдання 0 рівня – розуміння. 

Завдання 1. Запишіть ознаки основних методів управління конфліктами в 

наведеній нижче таблиці (див. табл. И.7):  

діють переважно на організаційні конфлікти; пов’язані із вибором стилю 

поведінки в конфлікті; дає можливість керівнику активно протистояти 

конфліктам; пов’язані з налагодженням порядку в роботі; методи 

профілактики та ліквідації конфліктів; розв’язують конфлікти через 

компроміс; уміння правильно організувати свою власну поведінку; 

використовують «Я-висловлювання»; «вхід» керівника в конфлікт як 

експерта чи арбітра; висловити свою точку зору, не викликаючи 

психологічної захисної реакції з боку іншої людини; набір тактичних 

прийомів, спрямованих на пошук взаємоприйнятних рішень для сторін-

конфліктерів; розв’язання конфліктної ситуації силою з використанням 

насильства; методи з профілактики й усунення організаційних конфліктів; 

вплив на окрему особистість; розв’язання конфлікту через співпрацю; 

розв’язувати проблеми на основі їхніх якісних властивостей, тобто 

виходячи із суті справи; показують, як досягти того, що вам належить по 

праву й залишитися при цьому в межах пристойності. 
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Таблиця И.7 

Методи управління конфліктами 

Метод Ознаки методу 

внутрішньо-

особистісні 

1) 

2) 

3) 

структурні методи 1) 

2) 

3) 

міжособистісні 

методи 

1) 

2) 

3) 

персональні 1) 

2) 

3) 

перемовини 1) 

2) 

3) 

методи, що 

передбачають агресивні дії 

1) 

2) 

3) 

 

Практико-орієнтоване завдання 1 рівня – упізнавання. 

Завдання 2. Визначте назви стилів поведінки в конфлікті, запишіть їх у 

схему, наведену нижче (див. рис.И.3). 

Рис. И.3. Сітка Томаса-Кілмена 1. 
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Практико-орієнтоване завдання 2 рівня – відтворювання. 

Завдання 3. Відтворіть етапи методики посередництва в конфлікті у 

наступній схемі (див. рис. И.4): 

 
 Рис. И.4. Етапи методики посередництва в конфлікті. 

 

Практико-орієнтоване завдання 3 рівня – застосування. 

Завдання 4. Проаналізуйте запропонований конфлікт та оберіть раціональну 

форму поведінки для розв’язання конфлікту (див. рис. И.5). 

Рис. И.5. Двомірна модель стратегій поведінки в конфлікті Томаса-Кілмена. 
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Конфліктна ситуація: Середина другого семестру. Директор та заступник 

директора з навально-виховної роботи розв’язують робочі питання в кабінеті 

директора щодо розпорядження районної адміністрації про розміщення на 

території освітнього закладу відділку поліції. Директор намагається впевнити 

заступника, що це питання не обговорюється і розпорядження треба виконати, 

тим більше заклад освіти має вільну територію та вільні кабінети, а зайва 

підтримка поліції їм не завадить. Заступник директора має іншу позицію: що це 

може бути небезпечно для учнів, затримані поліцією люди можуть неадекватно 

себе поводити, а це поганий приклад для учнів, зайвий шум та взагалі чужі люди 

на території школи знаходитися не можуть, проти такого будуть усі батьки дітей, 

що навчаються в закладі освіти. Кожен відстоював свою позицію на підвищених 

тонах. Директор не витримав сміливого опору заступника та перейшов на крик, 

уже не вмовляючи, а наказуючи підкоритися розпорядженню та не перешкоджати 

вже прийнятому рішенню. На таку поведінку директора заступник відповіла, що 

вона не буде далі розмовляти в такому тоні та вийшла з кабінету. Через 5 хвилин 

вона повернулася із заявою на звільнення, мовчки подала її директорові на підпис 

та вийшла з кабінету. 

Практико-орієнтоване завдання 4 рівня – творчість. 

Завдання 5. Підготуйтеся до ведення переговорів з представниками бізнесу 

щодо виділення додаткових коштів на розвиток Вашого закладу освіти. 

Конфліктна ситуація: Один із напрямів діяльності керівника закладу освіти 

– пошук джерел фінансування. В умовах автономії закладів освіти це питання стає 

особливо актуальним. Державне фінансування забезпечує не всі потреби розвитку 

освітнього закладу, а отже, додаткові джерела коштів необхідні. Менеджер 

закладу освіти може залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, 

матеріальні, інформаційні тощо), які заклад не забезпечує самостійно та які є 

необхідними для реалізації певного освітнього проєкту або господарської 

діяльності в цілому.  
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У зв’язку з цим адміністрація освітнього закладу проаналізувала дані про 

випускників за останні 30 років і виділила з них 10 осіб, які є успішними 

бізнесменами. На педагогічній раді постановили написати листи-звернення до 

колишніх випускників з проханням допомогти розвитку закладу та виступити 

меценатами. А також вирішили організувати особисту зустріч із бізнесменами. 

Проілюструйте перемовини з представником бізнесу. 

Тема 2.4. Запобігання виникненню конфліктів. Сутність профілактики та 

передумови успішності запобігання конфліктам. Технологія попередження 

конфліктів. 

Практико-орієнтоване завдання 0 рівня – розуміння. 

Завдання 1. Як ви розумієте сутність первинної та вторинної профілактики 

педагогічного конфлікту? Дайте власне пояснення (див. рис. И.6).  

У чому полягає первинна та вторинна профілактика в поданій нижче 

ситуації? 

 

Рис. И.6. Складові попередження конфлікту. 

 

Конфліктна ситуація: На початку робочого дня до Вас у кабінет заходить 

співробітник поліції та повідомляє: учора ввечері група старшокласників Вашого 

освітнього закладу, перебуваючи в неадекватному стані, пошкодили кілька 

надгробків на кладовищі, яке знаходиться недалеко від освітнього закладу, у тому 

числі й пам’ятники воїнів-інтернаціоналістів. Подає Вам список учнів, які в 

усьому зізналися. 
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Практико-орієнтоване завдання 1 рівня – упізнавання. 

Завдання 2. Задля недопущення виникнення конфлікту (профілактики) 

визначте умови виникнення конфлікту в такий ситуації. 

Конфліктна ситуація: Депутат міської ради, дитина якого йде в перший 

клас, але не проживає в мікрорайоні школи, наполягає на зарахуванні саме у Ваш 

освітній заклад, наводячи аргументи: сильний педагогічний колектив, старший 

брат учиться в 10 класі цього ж закладу, прописані хоч і в сусідньому 

мікрорайоні, але будинок розташований поруч зі школою. За новим законом 

заклад має право навчати тільки дітей, які закріплені за його територією. 

Адміністрація відмовляє депутатові в прийомі дитини до першого класу. 

Практико-орієнтоване завдання 2 рівня – відтворювання. 

Завдання 3. Використовуючи технологію безконфліктного спілкування, 

проілюструйте подальші дії директора освітнього закладу з попередження 

конфліктної ситуації. 

Конфліктна ситуація: До Вас на прийом прийшла мама учня першого 

класу. Її син після уроків відвідує групу подовженого дня. Група переповнена, бо 

в ній збираються учні зі всієї навчальної школи. Коли мама прийшла забрати 

свого сина, усі учні групи гуляли на спортивному майданчику, а учитель сиділа в 

стороні та в’язала, залишивши школярів без нагляду. Мати обурена поведінкою 

вчительки й вимагає від Вас звільнити такого вчителя з групи подовженого дня. 

Практико-орієнтоване завдання 3 рівня – застосування. 

Завдання 4. Використовуючи будь-який метод профілактики та 

попередження конфлікту, запропонуйте сторонам конфлікту конструктивне 

розв’язання конфліктної ситуації. 

Конфліктна ситуація: Ви почали помічати, що між учителем англійської та 

французької мови Вашого освітнього закладу часто стали виникати сварки на 

ґрунті конкуренції. Вони, так би мовити, змагалися одна з одною та постійно 

розмовляли між собою недоброзичливо, на підвищених тонах. Останньою 

краплею став випадок, коли їм необхідно було підготувати претендентів на участь 

у шкільній олімпіаді. Кожна обрала собі учня й почала процес підготовки. Але так 
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трапилось, що вони обрали одного і того ж учня, який бажав брати участь і в 

олімпіаді з англійської мови, і в олімпіаді з французької мови, про що ще не встиг 

повідомити вчителів. Одного разу, коли вчитель англійської мови у своєму 

кабінеті працювала з цим учнем, повз аудиторії проходила вчитель французької 

мови й побачила їх. Коли учень пішов, учитель французької мови забігла в 

кабінет англійської мови та одразу почала пред’являти претензії вчительці, що 

цей учень уже готується до олімпіади з англійської мови, що вона знову забирає 

талановитих учнів. Сварка перейшла на особисті образи. Друга вчителька в цей 

момент увімкнула відеозапис і почала записувати сварку. Наступного дня вчитель 

французької мови побачила відеозапис своєї сварки в Інтернеті, обурилася й у 

сльозах прийшла до директора закладу. 

Практико-орієнтоване завдання 4 рівня – творчість. 

Завдання 5. Опишіть конфліктну ситуацію, що виникла між суб’єктами 

педагогічного процесу. Зробіть вибір найдоцільнішого та найефективнішого 

способу розв’язання педагогічного конфлікту за інтересами протилежних сторін, 

аргументуйте свій вибір. Детально опишіть процедуру застосування обраного 

способу розв’язання конфлікту у формі діалогу, указуючи практичні й словесні дії 

учасників. Сформулюйте правила безконфліктного спілкування до цієї ситуації. 
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Додаток К 

Комплекс засобів діагностики та самодіагностики професійного 

розвитку магістранта 

 

Додаток К.1 

Індивідуальна карта спостережень за магістрантом 

№ з/п Зміст спостережень Не 

спостері

гається  

Іноді Часто 

1 2 3 4 5 

1 Освітня діяльність:    

1.1 байдужість    

1.2 немає бажання вчитися    

1.3 низька успішність    

1.4 труднощі в засвоєнні освітніх програм:    

1.4.1 економічні    

1.4.2 управлінські     

1.4.3 юридичні     

1.4.4 педагогічні     

1.4.5 наукові дослідження    

1.5 систематична неуспішність з однієї або більше  

програм 

   

2 Відносини в навчальній групі:    

2.1 ізоляція    

2.2 протиставлення себе колективу    

2.3 лідер малої групи (2-3 особи)    

2.4 лідер усієї групи    

2.5 жорстке поводження із студентами, що не  

встигають у навчанні або нижче за статусом  

(віком, досвідом, фінансовим положенням) 

   

2.6 зневажливе ставлення до одногрупників    

2.7 належність до різних молодіжних груп    

3 Відносини з викладачами:    

3.1 конфліктний характер із одним викладачем    

3.1.1 грубість    

3.1.2 нетактовність    

3.1.3 брехня    

3.2 конфліктний характер з декількома  

викладачами 

   

3.2.1 грубість    

3.2.2 нетактовність    

3.2.3 брехня    

3.3 конфліктний характер з усіма викладачами та  

адміністрацією 

   

3.4 офіційно-ділові відносини з викладачами    
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1 2 3 4 5 

4 Ставлення до навчальної діяльності, професійна 

орієнтація: 

   

4.1 прагнення до самоосвіти та самовдосконалення    

4.2 високий рівень самостійності та самоорганізації    

4.3 незнання своїх можливостей та здібностей    

4.4 професійна невизначеність    

4.5 нерозвиненість тих рис характеру, які необхідні 

для обраної професії 

   

4.6 негативне ставлення до виконання навчальних  

завдань 

   

4.7 невиконання навчальних завдань    

4.8 несумлінне ставлення до навчальної  

діяльності 

   

4.9 невиконання навчальних обов’язків    

 

Реєстрація спостереження заноситься у таблицю (див. табл. К 1.2) 

Таблиця К 1.2 

Таблиця реєстрації спостереження 

Дія, що 

спостерігалася 

Що вдалося в 

дії, що 

спостерігалася 

Що не вдалося Причини невдач Зауваження 
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Додаток К.2 

Матриця SWOT-аналізу 

 Позитивний Негативний 
 Супутні фактори Фактори, що перешкоджають 

З
ар

аз
 

В
н

у
тр

іш
н

і 
ф

ак
то

р
и

 

 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 
(перелік) 

 

S 

 

 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

 
(перелік) 

 

W  

М
ай

б
у
тн

є 

З
о
в
н

іш
н

і 
ф

ак
то

р
и

 

О 

 
МОЖЛИВОСТІ 

 
(перелік) 

 

T 

 
ЗАГРОЗИ 

 
(перелік) 

 

Аналіз взаємозв’язків матриці 

Викладачеві необхідно провести логічний аналіз взаємозв’язків між 

елементами, визначити, як загрози зменшити або трансформувати в слабкі 

сторони, а можливості трансформувати в сильні. 

 

 

  

S  

сильні сторони 

O 

можливості 

W 

слабкі сторони 

T 

загрози 

за
р
аз

 
м

ай
б

у
тн

є 
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Додаток К.3 

Матриця методики «6 кроків розв’язання проблем» 

№ 

з/п 

 

Етапи 

 

Запитання 

 

Можливі відповіді 

1 2 3 4 

1 Визначення 

проблеми 

Що зараз для Вас є 

актуальним?  

Що Вам заважає? Дратує?  

 

2 Усвідомлення 

почуттів 

Що Ви відчуваєте в цій 

ситуації?  

Які відчуття спричиняє 

проблема? 

гнів, роздратування, злість, 

депресія, страх, невпевненість 

3 Прояснення 

подвійної 

природи 

проблеми 

Від чого відволікає Вас 

проблема? 

бути спокійним, проявляти 

ініціативу, бути активним, думати 

про себе, відпочивати 

Якби проблема зникла, про 

що б Ви тоді думали? 

самовдосконалення, відпочинок, 

задоволення 

Чого вона не дозволяє 

(робити, відчувати, думати)? 

змінювати напрям діяльності 

Що за нею стоїть? страх помилки, зависокі вимоги до 

себе й оточення (інше) 

Яка проблема стоїть за 

проблемою, про яку Ви не 

хочете думати? 

невпевненість у собі, небажання 

брати відповідальність на себе 

4 Розширення 

усвідомлення 

Що проблема зберігає? У 

чому її вигода (стабільність, 

стосунки, авторитет тощо)? 

здоров’я, спокій, стосунки, 

моральні принципи, ідеї, положення, 

повага, авторитет, стабільність, 

небажання взяти відповідальність 

тощо 

  Яка Ваша роль виступає 

проти змін? 

Я – порядний, відповідальний… 

Скільки часу Ви можете 

нічого не змінювати? 

тиждень, місяць, рік, 5 років 

Що має статися найгірше, 

щоб Ви почали щось 

змінювати? 

погіршення фінансової ситуації в 

половину 

4.1 Тіло як 

внутрішній 

учитель 

Як реагує на ситуацію Ваше 

тіло? 

підвищується тиск, прискорюється 

серцебиття, посилюється 

потовиділення, свербіж, алергія, 

головний біль, проблеми зі шлунком, 

біль у спині, безсоння 

4.2 Вихід за межі 

стереотипного 

сценарію 

Що станеться, якщо Ви собі 

це дозволите? 

друзі мене не зрозуміють, 

віддалення від друзів, зростання 

прибутку, погіршення чи втрата 

стосунків 

  У чому ризик? страх помилки, невдачі 

4.3 Розширення 

усвідомлення 

Що ж я хочу насправді? здоров’я, зайнятості, більшої 

зарплатні 
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Продовження додатку К.3 

1 2 3 4 

5 Пошук 

розв’язання 

проблеми 

Як Ви можете вибирати не 

«або-або», а «і-і»? Що в цій 

ситуації буде для Вас 

найкращим варіантом? 

відверто заявити про свої наміри 

Що Ви будете робити, коли 

проблема знову повернеться? 

буду не відступати від свого й 

діяти більш рішуче 

5.1 Гармонізація 

балансу 

емоційного, 

тілесного й 

інтелектуальног

о центрів 

Як змінилися Ваші почуття? 

Що Ви відчуваєте зараз? Як 

змінилися Ваші тілесні 

відчуття? Які відчуття на 

рівні інтелекту? 

з’явилося натхнення, настрій 

покращився, підвищується енергія, 

інтелект активний 

5.2 Перехід від 

проблемного 

поля до 

площини дій, 

усвідомлення 

відповідальності 

Що Ви вже можете зробити? 

Що Вам може допомогти 

знайти рішення? 

прокидатися раніше, думати про 

роботу, про задоволення,  

скласти список, моральний дух, 

енергія 

6 Оцінка 

ефективності 

Наскільки це було 

корисним? 

Це мені допомогло… 
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Додаток К.4 

Інструментарій самооцінювання магістрантами рівня оволодіння 

загальними освітніми компетентностями з окремих предметів та 

професійними компетентностями. 

 

За кожною з перерахованих нижче компетентностей магістрантам 

необхідно оцінити власний ступінь їхнього володіння, користуючись трибальною 

системою:2 бали – набув/набула компетентності повністю;1 бал – набув/набула 

компетентності частково;0 балів – не набув/набула компетентностей. 

 

Анкета  

Самооцінка рівня оволодіння загальними освітніми компетентностями 

№ 

з/п 

 

Компетентності 

Бакалаврська підготовка 
М

ен
ед

ж
м

ен
т 

о
св

іт
н

ь
о
ї 

о
р
га

н
із

ац
ії

 

Ін
о
зе

м
н

а 
м

о
в
а 

К
о
м

п
’ю

те
р
н

а 

гр
ам

о
тн

іс
ть

 

Д
о
го

в
ір

н
е 

п
р
ав

о
 

М
ет

о
д

о
л
о
гі

я
 т

а 

о
р
га

н
із

ац
ія

 

н
ау

к
о
в
и

х
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 в

 о
св

іт
і 

П
р
ак

ти
ч

н
а 

п
ід

го
то

вк
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Володію повним запасом знань, близьким 

до освітньої програми 

      

2 Володію поняттями, термінами, законами       

3 Здатен(на) застосовувати в нових умовах 

здобуті на заняттях знання 

      

4 Здатен(на) переформулювати зміст 

вивченої інформації своїми словами 

      

5 Умію здійснювати самоконтроль, 

самооцінку своєї роботи 

      

6 Можу відтворити зміст раніше вивченого 

матеріалу (за минулі роки навчання) 

      

7 Розумію сенс освітніх завдань 

 

      

8 Володію навчальними діями (зміна, 

порівняння, моделювання навчальної 

інформації) 

      

9 Виконую навчальні дії швидко 

 

      

10 Виконую навчальні та контрольні дії 

подумки 
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Продовження додатку К.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Здатен(на) зрозуміти та переказати 

прочитане з підручника 

      

12 Здатен(на) знаходити потрібну інформацію 

в підручнику 

      

13 Здатен(на) викласти опановану 

інформацію у формі повідомлення, 

доповіді 

      

14 Здатен(на) працювати в групі, розв’язуючи 

робочу задачу 

      

15 Легко засвоюю інформацію зі слів 

викладача 

      

16 При підготовці домашнього завдання 

користуюся довідковою та додатковою 

літературою 

      

17 Здатен(на) спілкуватися державною й 

іноземними мовами, розуміти інших у 

ситуаціях професійної взаємодії 

      

18 Здатен(на) до активного використання 

цифрових технологій 

 

      

 

За наступним опитувальником магістрантові пропонується оцінити рівень 

власних професійних компетентностей, що необхідно мати майбутньому 

менеджеру закладу освіти за трибальною шкалою:3 бали – якість і вміння 

виявляється завжди; 2 бали – якість і вміння виявляється часто; 1 бал – якість і 

вміння виявляється іноді (не є характерними); 0 балів – якість не виявляється 

ніколи.  

Анкета  

Самооцінка професійних компетентностей майбутнього управлінця 

№ 

з/п 

Якості майбутнього керівника Бали 

1 2 3 

Професіоналізм та організаторські здібності 

1 Маю цілі на рік і майбутнє  

2 Орієнтуюся на особисті можливості інших людей (підлеглих)  

3 Сучасний(на) у своїй галузі  

4 Працюю за пріоритетами, а не за кризовими ситуаціями  

5 Можу чітко й зрозуміло поставити конкретні завдання іншим 

(підлеглим) 

 

6 Можу створити творчу атмосферу в колективі  
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Продовження додатку К.4 

1 2 3 

7 Об’єктивно оцінюю результати роботи інших  

8 Можу оперативно ухвалювати рішення  

9 Умію захищати інтереси колективу  

10 Здатен(на) потурбуватися про зростання професійної кваліфікації 

підлеглих 

 

11 Сприймаю нові ідеї  

12 Умію раціонально використовувати час  

13 Умію управляти конфліктами  

14 Проявляю новаторство та творчість  

15 Готовий виховати командний дух роботи в колективі  

16 Демонструю цінність роботи та практикую схвалення (заохочення)  

17 Проєктую бажаний професійний імідж  

Особистісні якості 

18 Упевнений(на) у собі, сміливий(а) в ухваленні рішень  

19 Обов’язковий (а) (умію виконувати свої обіцянки)  

20 Здатен(на) володіти собою  

21 Здатен(на) поважати гідність іншої людини, тактовний(на)  

22 Використовую владу на користь справи  

23 Самокритичний(на)  

24 Завжди доступний(на), коли мене потребують  

25 Відкритий(а) і чесний(а) з людьми  

26 Надійний(на), довожу справу до кінця  

27 Підтримую добрі відносини з одногрупниками, колегами  

28 Маю авторитет серед одногрупників та колег  

29 Практикую двостороннє спілкування  
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Додаток К.5 

Список питань для саморефлексії 

 

Питання формуються за основними напрямами: 

1) сильні сторони: Які мої сильні сторони? Наприклад, чи добре я 

організований? Я пам’ятаю всі деталі? 

2) слабкі сторони: Які мої слабкості? Наприклад, я легко відвертаю 

свою увагу? Чи потрібно більше практики з певним навиком? 

3) навички: Які навички в мене є і в чому я хороший? 

4) проблеми: Які виклики сьогодні стояли на моєму шляху? Як я реагував 

на ці виклики? Який був результат? Що саме я зробив, що допомогло мені 

подолати проблеми? Які проблеми я не подолав? Чому це сталося? Чи 

виправдовував я себе сьогодні? Чому? Чому ці проблеми було важко подолати 

саме сьогодні? Проблема в моїй психіці або в знаннях? Якого досвіду я набув 

сьогодні, коли намагався впоратися зі своїми труднощами? Які проблеми 

можуть виникнути в процесі навчання, на роботі або вдома? Наприклад, 

обов’язки або сторонні фактори, які можуть вплинути на навчання або роботу. 

5) досягнення: Чого я досяг? 

6) щастя: Чи є щось, чим я незадоволений або розчарований? Що робить 

мене щасливим? 

7) прийняті рішення: Які конкретні рішення я прийняв сьогодні? Які 

наміри в мене були при прийнятті цих рішень? Чому я прийняв ці рішення, а не 

інші? До яких результатів приводять ці рішення? Вони позитивні або негативні? 

Чому? Які цінні уроки я можу отримати з усього цього? Що я можу зробити, 

щоб стати кращим у цих галузях? 

8) відносини з людьми: Як я сьогодні поводився й спілкувався з іншими 

людьми? Чи виникали в мене якісь конфлікти? Як я з ними впорався? Як я 

відреагував на критику або відмову? Як я сьогодні виборював свою точку зору? 

Наскільки ефективно я це робив? Наскільки ефективно я «зчитував» емоційні 
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потреби й наміри інших людей? У яких аспектах спілкування мені потрібно 

поліпшити себе? 

9) здобутті знання: Які цінні знання я здобув сьогодні? Чим мені 

запам’яталася книга або інформація, яку я сьогодні прочитав? Як я можу 

використовувати сьогоднішні знання завтра? Яких знань мені, як і раніше, не 

вистачає? Як я зможу здобути ці знання? 
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Додаток Л 

Рефлексивні техніки  

для використання їх у процесі професійної підготовки магістрів з УНЗ 

 

Техніка «Підбиття підсумків» 

Один із головних інструментів, яких потребує майбутній управлінець, – це 

вміння проводити рефлексію підсумків минулого дня.  

Проведення: наприкінці дня регулярно, фокусуючись на таких питаннях: 

1) Що вийшло? 

2) Яка динаміка руху до своїх цілей? 

3) Що в майбутньому я буду робити по-іншому? 

Таку рефлексію можна проводити індивідуально, наприкінці заняття, при 

виконанні групових завдань.  

Також для кооперативної рефлексії можна підібрати рефлексивні вправи, 

що забезпечують проєктування колективної діяльності та кооперацію спільних 

дій магістрантів в освітній діяльності. Акцент спрямований на результати 

рефлексувань, а не на процесуальні моменти прояву цього механізму. 

Техніка «Виставка плакатів» 

Рефлексивна техніка «Виставка плакатів» використовується на занятті для 

представлення результатів роботи малих груп. Для роботи виділяється до 30 хв. 

Магістрантам необхідно роздати такі матеріали: листи великого формату, усе 

необхідне для малювання кожної малої групи. 

Проведення: малі групи представляють результати своєї роботи у вигляді 

«виставки плаката»; короткі тези, малюнки, символи, використання кольорових 

зображень підвищує увагу глядачів. Плакати вивішуються на стінах. Учасники 

обходять виставку, їм надається достатній час для ознайомлення зі змістом 

плакатів і обговорення його з іншими учасниками. Якщо зміст плаката 

відрізняється складністю або схематично, один із членів малої групи знаходиться 

біля плаката й дає необхідні пояснення.  
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Слід зауважити, що при цьому методі не потрібно вислуховувати довгі 

повідомлення. Кожен учасник може самостійно вирішити, які плакати оглянути 

побіжно, а яким (у відповідності до їх тематики) приділити більше уваги. 

Можливо, не всі учасники сприймуть усю пред’явлену інформацію (проте при 

загальному усному обговоренні цей ризик нітрохи не менше – слухачі нерідко 

відвертають свою увагу). 

Техніка «Голодний або Ситий?» 

Для здійснення комунікативної рефлексії, що є найважливішою складовою 

комунікативного акту, міжособистісного сприйняття і характеризується як 

специфічна якість пізнання людини людиною, пропонуємо скористатися 

технікою «Голодний або Ситий?». Магістранти мають можливість визначити, 

наскільки вони задоволені тим, що отримали в ході навчання. Завдяки вправі 

викладач має можливість отримати конкретний зворотний зв’язок від кожного 

студента й надалі врахувати їх побажання. Учасникам ця процедура покаже, 

наскільки успішно працювала група. 

Проведення: викладач пропонує тим учасникам групи, які відчувають, що 

вони вже «наїлися» змістом досліджуваного предмета, встати біля дверей; тим, 

хто ще відчуває себе «Голодним», – у вікна. Перед виконанням вправи необхідно 

попередити учасників про дотримання повної тиші й неприпустимості 

переговорів. 

Після виконання цієї частини починається обговорення, у ході якого кожен 

розповідає про те, що вплинуло на його рішення. Рекомендується починати з 

«Ситих». Викладач або експертна група фіксує всі висловлені «Голодними» 

важливі потреби й у кінці обговорюється те, що можна зробити для задоволення 

їхнього «голоду». 

Техніка «Вітрило лідерства» 

Для проведення особистісної рефлексії, вправи якої формують здатність і 

потребу в аналізі власних учинків, образів власного «Я» як індивідуальності, 

апробуванні та переосмисленні особистісних стереотипів (шаблонів дії), 

пропонуємо використати техніку «Вітрило лідерства». Сьогодні головний 
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інструмент керівника – командне лідерство. Запропонована вправа допоможе 

магістрантові зорієнтуватися в здатності заряджати людей своїми ідеями, 

довгостроковим плануванням, сенсами, надихати й у такий спосіб вести за собою. 

Проведення: необхідно намалювати дві вісі по вертикалі, у результаті чого 

з’являються дві крайні точки. Далі необхідно проставити цифри так, якби 

всередині був «0», а в крайній точці «10», при відповіді на наступні 4 запитання. 

1. Згори – це наскільки зі мною (наприклад, як із партнером по команді, 

одногрупником або майбутнім керівником) «правильно». 

2. Унизу – наскільки зі мною «надійно». 

1. Праворуч по горизонталі – наскільки зі мною «приємно». 

2. Зліва по горизонталі – наскільки зі мною «вигідно». 

Після цього поставте собі запитання: 

1. Що я бачу? 

2. Наскільки мені це подобається? 

3. Наскільки саме це вітрило допомагає мені і моїй команді рухатися до 

наших цілей? 

4. Що я хотів би змінити? 

5. Можливо, щось треба додати або прибрати? 

6. Чи мені важливо продовжувати це робити, тому що воно дає хороший 

результат? 

Результатом цієї вправи має бути схематичне вітрило. 

Техніка «Слово-імпульс» 

Для проведення інтелектуальної рефлексії, вправи якої спрямовано на 

розв’язання проблем організації когнітивних процесів переробки інформації та 

розробки засобів навчання, пропонуємо використати техніку «Слово-імпульс», що 

проводиться з метою розвитку асоціативного мислення.  

Проведення: кожен учасник пише в центрі свого листа задане викладачем 

«слово-імпульс», пов’язане з певною темою. Потім учасники пишуть навколо 

цього слова всі ідеї, які спадають їм на думку в зв’язку з ним, розташовуючи 

записи як «промені», що йдуть від центру. При цьому класифікація або інше 
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впорядкування ідей не проводиться, завдання полягає в тому, щоб набрати 

якомога більшу кількість компаній. Після цього учасники підкреслюють 1-3 ідеї, 

які представляються їм найбільш важливими. Починається загальне обговорення. 

Кожен учасник зачитує підкреслені їм слова. Викладач записує їх на окремому 

загальному аркуші-плакаті. Після того як усіма учасниками будуть названі 

найважливіші асоціації, що виникли у зв’язку зі «словом-імпульсом», група 

проводить дискусію за основними аспектами асоціацій. 

Варіанти: 

1) замість індивідуальної роботи збір ідей ведеться в малих групах. Не 

обмінюючись своїми міркуваннями, учасники записують на загальному великому 

аркуші все, що їм спадає на думку у зв’язку зі словом-імпульсом. Записи одних 

учасників групи будуть давати стимули іншим. Важливо при цьому не намагатися 

знайти відповідь на якесь питання, а розвивати власні ідеї. Не допускається 

прямий вплив на хід думок інших членів групи (наприклад, не можна 

закреслювати написане іншими, позначати залежності та зв’язки тощо). На 

закінчення отримана картина асоціацій обговорюється групою, яка спільно 

вибирає п’ять найбільш значущих ідей для подальшого подання їх на загальному 

обговоренні. 

2) Замість обговорення окремих ідей у малій групі або на загальних 

зборах влаштовується виставка плаката. Усі учасники оглядають вивішені в 

аудиторії плакати й вивчають представлені на них ідеї, пов’язані з темою. 

3) Асоціації взаємодіють одна з одною, як при грі в доміно: один 

учасник записує свою ідею, інший реагує на неї та записує свою, третій реагує на 

цю ідею та записує далі свою. 
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Додаток М 

Фрагмент тесту для здійснення магістрантами самокорекції здобутих 

знань з теми «Управління конфліктами» 

складено на платформі Online Test Pad  

 

Рис. К.7.1. Титульна сторінка платформи Online Test Pad. 

 

 

 

Рис. К.7.2. Вигляд питань у режимі редагування. 
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Рис. К.7.3. Вигляд питань для студента. 

 

Повний перелік завдань до тесту 

Варіант 1 

1. Зіткнення двох або більшої кількості різноспрямованих сил з метою 

реалізації їх інтересів в умовах протидії – це: 

А) конфліктна ситуація; 

Б) конфлікт; 

В) суперечка.  

2.Низька стійкість до конфліктів є причиною: 

А) психологічною; 

Б) особистісною; 

В) об’єктивною.  

3. Види конфліктів за соціальними наслідками виділяють такі: 

А) швидкоплинні й довготривалі; 

Б) конструктивні й деструктивні; 

В) реалістичні й нереалістичні. 

4. Загострення суб’єкт-суб’єктних протиріч, що виникає в результаті 

професійної і міжособистісної взаємодії учасників навчально-виховного 

процесу та створює негативний емоційний фон спілкування. 
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А) внутрішньогруповий конфлікт; 

Б) організаційний конфлікт; 

В) педагогічний конфлікт. 

5. До стилів поведінки в конфліктній ситуації не відноситься: 

А) переключення; 

Б) співробітництво; 

В) конкуренція. 

6. Вербальні та невербальні компоненти поведінки особистості або групи, що 

сприяють виникненню та ескалації конфліктів – це: 

А) синтони; 

Б) конфліктогени; 

В) «саботажники» спілкування. 

7. Процес уявного розкладання цілісного конфлікту на підструктури та 

елементи – це: 

А) аналіз конфлікту; 

Б) управління конфліктом; 

В) діагностика конфлікту. 

8. Виділяють наступні способи прийняття рішень у процесі управління 

конфліктами: 

А) управлінські й силові; 

Б) колективні й індивідуальні; 

В) педагогічні й адміністративні. 

9. Ігрові методи вирішення педагогічних конфліктних ситуацій такі: 

А) методи інтроспекції, емпатії, логічного аналізу; 

Б) методи м’які, жорсткі і принципові; 

В) методи внутрішньоособистісні, персональні, агресивні. 

 

Варіант 2 

1. Конфліктологія це наука про: 

А) взаємодію; 

Б) кризові явища; 

В) негативні явища. 

2. Термін «конфлікт» в перекладі з латинської означає: 

А) зіткнення; 

Б) труднощі; 

В) розлад. 

3. Функції конфлікту (оберіть неправильну відповідь): 

А) динамічна; 

Б) сигнальна; 

В) диференційна; 

Д) конструктивна. 

4. Поняття стрес переводиться як: 

А) напруга; 

Б) негаразди; 
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В) благополуччя. 

5. Стрес як психологічна напруга в конфліктних ситуаціях пов’язаний з 

явищами в житті людини: 

А) негативними; 

Б) позитивними; 

С) значними. 

6. Внутрішньоособистісний конфлікт сприймається як конфлікт між: 

А) свідомим та несвідомим; 

Б) несвідомими установками; 

С) свідомими установками. 

7. Стиль конфліктної поведінки людини за Т. Томасом: 

А) конкуренція; 

Б) компроміс; 

В) уникнення; 

Г) співробітництво; 

Д) пристосування; 

Е) всі відповіді вірні. 

8. Стратегії суперництва: 

А) ведуть до ескалації конфлікту; 

Б) характеризують людину як егоїста; 

С) конструктивно вирішують конфлікт. 

9. Що відноситься до форми вирішення конфлікту: 

А) пристосування, компроміс, суперництво, співробітництво; 

Б) перехід в інший конфлікт, затухання; 

С) затвердження позицій та настанов. 
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Додаток Н 

Розробка семінару-тренінгу на тему: 

«Ефективна нарада – спосіб ефективного управління» 

 

Таблиця Н.1 

План семінару-тренінгу 

№ 

з/п 

 

Частина 

 

Зміст роботи 

 

Час 

1 Теоретична Нарада – інструмент управління освітньою 

організацією. Переваги та недоліки групових 

рішень. Типи зборів і їхні цілі. Критерії 

ефективної наради. Інструменти управління 

зборами. Завдання й проблема в управлінні. 

45 хв. 

2 Практична Технології ухвалення управлінських рішень. 

Ділова гра. Знайомство з технікою Піраміди 

для вироблення рішення в групі. 

2 год. 

3 Підсумкова Підбиття підсумків семінару-тренінгу 15 хв. 

Тривалість заходу: 3 години 

 

1. Теоретична частина семінару-тренінгу. 

Нарада – інструмент управління освітньою організацією.  

Нарада – це вид (або форма) ділової взаємодії людей, пов’язаних між собою 

формальними (позиційними і/або функціональними) і неформальними 

відносинами в організаційній структурі, у процесі якого виробляється групове 

рішення й розподіляється відповідальність за нього між учасниками взаємодії.  

У міру розвитку суспільства й організацій роль групи й окремого 

співробітника в процесі ухвалення рішення змінилася від стану абсолютної 

непричетності до стану включеності в процес ухвалення рішення тих, хто його 

запроваджуватиме в життя. Цей процес відображений у схемі на рис. Н.1. Він 

відбиває одну з сучасних тенденцій в управлінні – перехід до партисипативного 

керівництва, орієнтованого на участь у ньому співробітників. Це означає, що 

співробітники залучаються до ухвалення рішень із різних питань. Ця тенденція 

знаменує ще одну: співробітник типу «самотній вовк», що в минулому 

заохочується за індивідуальні зусилля, перетворюється на ефективного члена 
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команди. Нарада – один із найважливіших інструментів залучення всіх членів 

організації до управління нею.  

 

Рис.Н.1. Зміна ролі співробітника сучасної організації в ухваленні 

управлінських рішень. 

 

До переваг рішень, що приймаються групою, належать: 

- вища якість рішень у межах своєї компетентності; 

- узгодження (процес ухвалення рішень узгоджується з очікуваннями 

співробітників, які беруть участь у цьому процесі); 

- мотивоване виконання ухвалених рішень; 

- статус (участь в ухваленні рішення дає співробітникам реальне 

відчуття причетності до управління організацією). 

До недоліків групових рішень належать: 

- витрата часу; 

- матеріальні витрати на проведення наради; 

- невизначеність персональної відповідальності в разі неефективного 

проведення наради; 

- надмірний конформізм. 

Типи зборів та їхні цілі. Для того, щоб нарада була ефективною, важливо 

чітко сформулювати її мету. Наради можуть мати декілька цілей. Нарада 

Рішення приймається  

особисто керівником 

У нарадах беруть участь лінійні та  

функціональні керівники  

У нарадах беруть участь безпосередні 

виконавці 
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персоналу, наприклад, часто служить як для обміну інформацією, так і для 

розв’язання дрібних проблем. Але завжди є основна причина, через яку нарада 

була скликана.  

Існує декілька основних типів нарад, і кожен із них має різну мету: 

Збори з обміну інформацією. Мета – передача інформації, ідей, програм або 

рішень одним співробітником або групою іншому співробітникові або групі. 

Збори з метою навчання. Мета – донесення необхідної інформації до 

відповідної групи співробітників. 

Збори з розв’язання проблеми. Мета – оцінка або розв’язання конкретної 

проблеми, або вироблення рішення. 

Розрізняють збори, спрямовані на: розв’язання проблеми; ухвалення 

рішення; обмін думками; отримання зворотного зв’язку; обговорення звітів тощо. 

Під час нарад, що спрямовані на розв’язання задач, учасники спочатку 

визначають проблему, а потім виробляють її рішення. У нараді, присвяченій 

ухваленню рішення, група обирає рішення, яке буде реалізовано. Для того, щоб 

успішно провести нараду, група повинна погоджувати процес ухвалення рішення: 

чи буде рішення одностайним, чи прийматиметься голосуванням, чи 

орієнтуватиметься на думку окремих людей.  

Критеріями ефективної наради можна вважати: 

1. На нараді сформульовані конкретні завдання, які необхідно розв’язати. 

2. Розподілено персональну відповідальність за розв’язання конкретних 

завдань. 

3. Рішення ухвалені й виконуються. 

4. Призначено конкретні терміни виконання. 

5. Призначено особу, яка здійснюватиме загальну координацію та контроль. 

6. Установлено терміни контролю. 

Інструмент управління зборами – порядок денний. 

Перше, що має продумати керівник, – це формулювання порядку денного 

наради. Усі можливі формулювання можна розділити на дві групи: 

формулювання в термінах проблеми й формулювання в термінах завдання. 



564 

Завдання й проблема в управлінні. Управлінцю важливо розрізняти 

діяльнісні завдання й проблему. 

Діяльне завдання виникає в ситуації наявності норми й вимог до її реалізації 

в конкретних умовах. Розв’язання задачі в діяльності зводиться до реалізації 

норми в конкретних умовах цієї діяльності. 

 Завдання може бути предметом удосконалення й перетворення, 

результатом, а також засобами й способами його досягнення. 

Управлінське завдання полягає у виконанні сформованого управлінського 

рішення, тобто в разі виникнення утруднення у виконавській діяльності 

управлінець має уявлення про те, що та як потрібно зробити, щоб вивести 

діяльність з утруднення. Якщо готового рішення немає, але управлінець знає, що 

потрібно зробити, щоб його сформулювати, і може це зробити, це складніший, але 

так само заданий рівень. 

Діяльнісною проблемою зазвичай уважається відсутність необхідної норми 

за наявності вимоги отримати необхідний результат. Дозвіл проблеми в діяльності 

зводиться до створення норми в умовах цієї діяльності, що змінилися. 

 Проблема – це відмінність між наявними та ідеальним (бажаним) 

станом системи. 

Управлінська проблема – це стан, коли немає готового управлінського 

рішення, і управлінець не знає, як треба виходити з ситуації, що склалася. Уміння 

поставити, а потім й в розв’язати управлінську проблему характеризує його як 

керівника з більш високим рівнем професіоналізму (див. рис. Н.2).  

 

Рис.Н.2. Суть проблеми. 
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У такому разі розв’язання проблеми в діяльності полягає в знаходженні 

такого рішення (створення такої норми діяльності), яке дозволить отримати 

результат в умовах, що змінилися. Іншими словами, розв’язання проблеми в 

діяльності полягає в зведенні її до діяльнісного завдання. 

Очевидно, що рівень рішення управлінських проблем базується на здатності 

розв’язувати управлінські завдання. 

Приклад формулювання в термінах проблеми:«Демократизація шкільного 

життя й управління неможливі без паралельного здійснення гуманізації відносин 

у школі».  

Мета формулювання порядку денного в термінах проблеми: 

- привернути увагу співробітників до осмислення актуальної ситуації; 

- навчити ставити проблему й знаходити її розв’язання шляхом 

зведення до ієрархії управлінських завдань. 

Формулювання в термінах проблеми дає учасникам можливість: 

- відчувати менше авторитаризму з боку керівника; 

- вільніше думати про ситуацію; 

- вільніше й відкритіше проявляти своє бачення проблеми; 

- висловлювати у зв’язку з нею свої інтереси й пропонувати рішення 

відповідно до свого бачення; 

- активізувати «командний компонент»; 

- підвищити ініціативність і актуалізувати творчий потенціал учасників 

у виробленні рішень, сформувати внутрішню відповідальність за них.  

Мінуси наради з формулюванням порядку денного в термінах проблеми: 

- наради можуть бути довшими;  

- робота з подолання й узгодження конфліктів інтересів може бути 

набагато складнішою та трудомісткішою, ніж в «авторитарному» варіанті.  

Приклад формулювання в термінах завдання: «Гуманізувати відносини в 

системі «керівник-учитель-учень-батько» шляхом упровадження до 2021 року 

досягнень адаптивного підходу». 

Мета формулювання порядку денного в термінах завдання: 
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- привернути увагу співробітників до групового формування 

управлінського рішення, яке покликане розв’язати актуальну управлінську задачу 

і/або 

- розподілити відповідальність за нього між учасниками взаємодії. 

У разі формулювання порядку денного в термінах завдання в самому 

формулюванні в загальному вигляді вже міститься розв’язання або вже задана 

рамка, у якій відбувається його пошук. Два типи формулювань задають різний 

«розклад» позицій у взаємодії учасників наради до його початку. Формулювання 

в термінах завдань часто має на увазі, що керівник уже ухвалив рішення. Він 

позиціонував себе як ієрархічного лідера (він – інстанція, що ухвалює рішення). 

Відповідальність (у цьому випадку мова йде більше про психологічну 

відповідальність, ніж про формальну) лежить на керівникові. Якщо мета 

керівника – посилення «авторитарної складової» стилю керівництва або 

«ієрархічної складової» ділових відносин, то формулювання в термінах завдань 

допомагає це зробити. У цьому випадку можливі такі реакції співробітників:  

- ті, хто згоден із таким рішенням, можуть приєднатися до нього, але при 

цьому розділяти або не розділяти за нього відповідальність;  

- ті, хто не згоден, виявляються в позиції опонентів до ієрархічного лідера 

(якщо вони ухвалять рішення реалізувати цю позицію на нараді, то, 

представляючи свій аналіз проблеми й свої пропозиції, психологічно мають узяти 

на себе відповідальність за ці рішення, які можливі при відповідній обстановці в 

колективі);  

- деякі можуть не заперечувати, навіть якщо їх рішення не влаштовує, але 

навряд чи від них можна чекати активності й продуктивності у втіленні в життя 

ухвалених рішень.  

Мінуси:рішення в таких умовах швидше за все виконуватимуться, але лише 

за рахунок формальної дисципліни й лояльності до керівника. Якщо рішення 

виявляться неефективними, опонент, що промовчав, «отримує моральне право» 

сказати: «Я так і знав!» Внутрішня відповідальність за рішення при такому 
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підході швидше за все не формується. Керівникові потрібно проводити 

спеціальну роботу, щоб нейтралізувати негативні психологічні наслідки.  

Висновок. Керівникові необхідно вміти сформулювати свою думку 

принаймні двома способами: у термінах проблем і в термінах завдань, а також 

уміти переформулювати вислови учасників у цих термінах. Особливо 

«чутливими» до браку цього уміння або до неусвідомлення типу формулювань є 

підготовчий етап (первинне формулювання порядку денного), етап 

проблематизації та перекладу проблем у завдання. Якщо ведучий наради тут 

«плутається», то втрачає управління процесом.  

Практика показує, що формулювання проблеми й завдання в багатьох 

управлінців викликають утруднення. Рівень управлінської компетентності 

керівника й колективу значно підвищується на основі засвоєння технології 

ухвалення управлінського рішення. Тому пропонуємо розглянути приклад вправи 

для формування цієї навички. 

1. Практична частина семінару-тренінгу. 

Вправа «Технології ухвалення управлінських рішень».  

Техніка Піраміди.  

Цілі: опанувати техніку піраміди для ідентифікації проблеми, її 

обдумування, аналізу й рішення; навчитися визначати проблеми, елементи, які 

сприяли виникненню проблеми, а також можливі її розв’язання; підготувати план 

дій для розв’язання проблеми. 

Техніку піраміди краще за все використовувати в цілях ідентифікації 

проблеми. Вона має допомогти визначити ті елементи, які зіграли головну роль у 

виникненні проблеми. Ця техніка – процес рефлексії, спрямований на окреслення 

елементів, що вплинули на виникнення проблеми. Форма діаграми нагадує 

піраміду. Це й стало причиною назви техніки.  

Нижче наведений приклад розгляду проблеми за допомогою техніки 

діаграми. «Проблема» й контрастне до неї твердження розташовані на вершині 

піраміди, усі інші елементи виникають із цього першого «конструкта», вони 

розташовуються на деякій відстані від вершини й у такий спосіб формують 



568 

піраміду. Техніка піраміди особливо ефективна, коли необхідно визначити всі 

елементи, що зробили вплив на виникнення проблеми. 

Ця техніка вперше була запропонована О. Келлі (О. А. Кеllу «Реrsоnаl 

Соnstruct Тhеоrу») у 1955 році. Цей метод дає можливість «грати» з проблемою, 

використовуючи парадигму, і вдосконалювати свою особисту діаграму проблеми, 

що коментує альтернативні виходи з проблемної ситуації. Конструкти (елементи 

проблеми й контрастні твердження) мають тенденцію конкретизуватися, тому 

діаграма не є абстракцією, а  дієвим способом допомоги при аналізі проблеми й 

визначенні пріоритетів при її розв’язанні. Використовуючи цю техніку, 

враховуємо таке: конструкт – це форма нерівності елементів. Два елементи 

визначають напрям, у якому лежатиме третій; відносно один до одного ці 

елементи є не членами опозицій, а контрастними твердженнями, які визначаються 

управлінцем. «Піраміда» може бути сконструйована за такою схемою (див. рис. Н.3): 

 

ЕЛЕМЕНТ 1 
 

ЕЛЕМЕНТ 2 

(Проблема) (Контрастне твердження) 

Елемент 3 Елемент 4 

Елемент 5 Елемент 6 

Елемент 7 Елемент 8 

Елемент 9 Елемент 10 

Елемент 11 Елемент 12 

Елемент 13 Елемент 14 

Елемент 15 Елемент 16 

 

Рис. Н.3. Візуальна схема техніки Піраміди. 

 

Нижче наведений приклад використання цієї техніки щодо проблеми стилю 

керівництва (див. рис. Н.4). 

 

АВТОКРАТИЧНИЙ: 

 

 

БЕРЕ УЧАСТЬ: 

Мені більше не довіряють Довіра особливого роду 

Брак мотивації Мотивація, особлива увага 

Мало можливостей Елементи самоконтролю 

Визначати хід своєї роботи Відчуваю свою цінність 

Бажання менше працювати Бажання робити більше 

Штрафи й розчарування Премії та пошана 
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Теорія X Теорія Y 

Не хочеться йти на роботу Любов до своєї роботи 

Ніяких зобов’язань Особливі повноваження  

й відповідальність 

 

Рис. Н.4. Результат роботи з техніки піраміди щодо стилю керівництва. 

 

Покрокова інструкція до виконання вправи. 

Крок 1. У рамках теми семінару-тренінгу визначте проблему, яку всі хотіли 

б розглянути, і випишіть її на фліпчарт. Час для виконання –5 хвилин. 

Крок 2.Індивідуальна робота. Самостійно протягом 5 хв. знайдіть за 

допомогою Інтернет-ресурсів інформацію про суть техніки Піраміди. Розгляньте 

вибрану проблему за допомогою техніки, заповнивши шаблон на роздавальній 

картці (див. рис. Н.5). Розташуйте «Проблему» й контрастне до неї твердження на 

вершині Піраміди. Запишіть «Проблему» з лівого боку Піраміди, а «Контрастне 

твердження» – з правого. Зверніть увагу: пропозиція має бути контрастною, а не 

складати опозицію. Це перший конструкт. Опрацюйте його самостійно, 

використовуючи метод внутрішнього діалогу, і визначте подальші конструкти, які 

витікають із двох тверджень первинного конструкта. Правильних або неправильних 

відповідей немає, це особистий процес рефлексії. Продовжуйте побудову власної 

піраміди доти, доки не вичерпаєте всі ідеї щодо проблеми й контрастних до неї 

тверджень. 

Перед учасниками семінару-тренінгу сформульована проблема, контрастне 

твердження й подальші конструкти – «піраміда» проблемної ситуації.  

Час на роботу – 25 хвилин. 
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Рис. Н.5. Шаблон Піраміди для самостійної роботи. 

 

Крок 3. Проведення аналізу.  

1. Які найбільш цінні ідеї ви отримали, використовуючи техніку Піраміди?  

2. Як співвідносяться ці ідеї з проблемою?  

Запишіть свої спостереження й будьте готові поділитися ними з іншими 

учасниками. Час на роботу – 10 хвилин. 

Крок 4. У підгрупах по три-чотири особи. Необхідно поділитися з колегами 

своїми ідеями щодо проблеми. Записати найбільш значущі вислови інших. 

Далі команда має сформулювати єдину думку щодо найважливіших 

«відкриттів», які стосуються проблеми, і записати їх на фліпчарт. Вибирається 

людина, яка представляє «відкриття» всій групі. Коли команди презентують свої 

«відкриття», фіксуються власні думки, зауваження, коментарі тощо. Час для 

виконання  – 25 хвилин. 

Крок 5.План дій для виходу з проблемної ситуації. 

1. Учасники об’єднуються в ті ж команди, у яких працювали раніше, і діляться 

висновками. Записують результати процесу рефлексії – власного, своєї підгрупи й 

усієї групи на пленарній сесії.  

2. Складається список дій, що необхідні для розв’язання проблеми. 

Записуються ті дії, які, на думку групи, приведуть до розв’язання проблемної 

ситуації. Необхідно розглядати не тільки власні ідеї, але й думки, що висловлені 

іншими членами групи. Команда має дійти згоди щодо загального списку ідей і 

записати його на фліпчарті в такому вигляді (див. табл. Н.2). 

Таблиця Н.2 

Загальний список дій, що ведуть до розв’язання проблемної ситуації 

Крок Дія Відповідальний за 

його виконання 

Необхідний час 
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Крок. 6. Презентація відкриття решті членів групи в межах пленарної сесії. 

Час для виконання – 20 хв. 

Крок 7. Групова рефлексія. Обговорення в підгрупах запропонованої технології 

вироблення рішень.  

- Наскільки вона актуальна або неактуальна у ваших колективах? 

- Наскільки вона може полегшити або ускладнити ухвалення 

управлінського рішення? 

- У яких випадках вона найбільш корисна, а в яких не застосовується 

зовсім? Час для обговорення – 15 хвилин. 

Крок 8. Виступи від груп. Час для роботи – 15 хвилин (залежить від кількості 

груп). 

Примітка. Можна запланувати ще крок для проведення особистої рефлексії. Це 

корисно робити для того, щоб забезпечити максимальне занурення учасників у процес 

навчання.  

Крок 9. Особиста рефлексія. Необхідно поділитися з іншими учасниками й 

ведучими враженнями від діяльності. 

- Обдумавши зміст цього семінару і процес, й який були залучені 

учасники, які висновки ви можете зробити?  

- Які моменти навчання виявилися найбільш важливими?  

- Що нового дізналися?  

- Чи узгоджуються здобуті знання з практичним досвідом?  

- Записати власні міркування. 

Час для виконання рефлексії – 15 хвилин (залежить від кількості учасників). 

Загальний час гри – 2 години + …(залежить від числа учасників) 

Інструкції для фасилітатора. Дії: підготуйте фліпчарти й маркери для 

кожної групи (у групі 3-4 учасника); роздавальні матеріали (за типом наведеного 

вище) для кожного учасника.  

1) Почніть гру з огляду її цілей.  

2) Учасникам необхідно стисло визначити ту проблему, яку вони хотіли б 

розглянути (Крок 1). 
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3) Ознайомте учасників з технікою Піраміди (Крок 2). 

Учасникам необхідно надати час для самостійного пошуку інформації. Час 

виконання: 5 хв. Запишіть цю пропозицію в лівій половині фліпчарта. Після цього 

учасники мають працювати індивідуально, використовуючи роздавальний 

матеріал, відповідно до інструкції техніки Піраміди. Час виконання: 20 хв. 

4) Учасники мають проаналізувати зроблене відповідно до запропонованих 

питань. Завдання – організувати процес обговорення так, щоб усі учасники 

висловили свої думки й відповіли на всі питання (Крок 3). Час: 10 хв. 

5) Поділіть учасників на групи по 3-4 особи. Учасники обговорюють думки з 

приводу проблеми, записують на своїх фліпчартах найбільш значущі відкриття, 

щоб ознайомити з ними всю групу (Крок 4). Час: 25 хв. 

6) Кожна підгрупа представляє свої відкриття на спеціальних стендах для 

загального огляду. Коли всі презентації завершені, доцільно провести коротку 

дискусію щодо розв’язання проблеми, використовуючи фліпчарт. Час: залежно 

від кількості груп. 

7) Об’єднання учасників у команди для спільного визначення й запису на 

фліпчарті максимально ефективних дій, які мають привести до розв’язання 

проблеми. Кожна команда представляє свої рекомендації на пленарній дискусії. 

Керівник семінару очолює пленарну дискусію, присвячену складанню плану дій, і 

записує його на фліпчарті. Кожен учасник записує той же план у свої особисті 

матеріали. Час: 30 хв. 

8) Завершення сесії оглядом досягнутих цілей: виступ представників груп; 

індивідуальні виступи.  

Для отримання магістрантами розширеної інформації протягом гри можна 

використовувати додатковий роздавальний матеріал (представлено нижче).  

3. Підбиття підсумків семінару-тренінгу.  

Огляд досягнутих цілей: виступ представників груп; індивідуальні виступи.  

 

Роздавальний матеріал 1 
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Схема конструктивної наради 

Таблиця Н.3 

Схема конструктивної наради 

Етапи Емоційно–відносний рівень Наочний рівень 

1 2 3 

 

1. Підготовчий 

 

Формування очікувань 

Підготовка, формулювання 

порядку денного (первинне 

формулювання проблем, завдання 

продукту наради) 

2. Установлення 

контакту, 

первинне 

позиціонування 

Організація простору взаємодії. 

Вербальні й невербальні ритуали 

позначення контакту й відносин. 

Первинний розподіл ролей і 

психологічних позицій учасників 

 

3. Виявлення 

бачення ситуацій 

і 

проблематизація 

Виконання ведучим функцій 

процедурного лідера, передача 

ініціативи учасникам, забезпечення 

вільного визначення проблем та 

інтересів 

Аналіз ситуації, з приводу якої 

потрібно виробити й ухвалити 

рішення. Обговорення проблем 

і/або інтересів учасників, що 

виникають у зв’язку з ситуацією, 

що склалася, і сформульованими в 

порядку денному завданнями 

4. Експертиза 

«проблемного 

поля», вибір 

пріоритетів 

Доповнення ведучим щодо ролі 

процедурного лідера, ролей 

експерта та ієрархічного лідера. 

Вибір процедури узгодження й 

забезпечення відповідного 

рольового розподілу у взаємодії 

учасників. Забезпечення «прав 

меншин» 

Узгодження «списку» проблем, за 

якими повинно бути ухвалене 

рішення на нараді. Корекція порядку 

денного 

 

 

Продовження таблиці Н.3 

1 2 3 

5. Переведення 

проблем у 

завдання 

Виконання ведучим функцій 

процедурного лідера, передача 

ініціативи учасникам. Забезпечення 

взаємодії учасників у ролях, 

адекватних різним типам процедур 

генерації ідей 

Внесення пропозицій щодо 

розв’язання проблем 

(формулювання завдань) та їхнє 

обговорення. Ухвалення рішення 

про «форму продукту» наради 
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6. Ухвалення 

рішення, розподіл 

відповідальності 

Виконуючи ролі процедурного, 

ієрархічного лідера та експерта, 

ведучий наради вибирає процедуру 

ухвалення рішень і забезпечує 

відповідний рольовий розподіл у 

взаємодії учасників 

Процедури ухвалення рішень 

7. Завершення 

взаємодії, вихід із 

контакту 

 

Вербальні й невербальні ритуали 

виходу із взаємодії. Постановка 

«емоційної» крапки 

 

 

 

Роздавальний матеріал 2 

 

Ціна наради 

Нарада – це витратна стаття будь-якої організації.  

Для того, щоб сформувати економічний підхід до проблеми 

проведення/непроведення наради й підвищити мотивацію відмови від 

непотрібних численних зборів, корисно підрахувати, скільки витрачається грошей 

на їх проведення (див. табл. Н.4) 

Таблиця Н.4 

Ціна наради 

Ціна наради = Зарплата х 

Кількість учасників 

10 хв. 30 хв. 1 година ____годин 

1. Нарада при директорові (у 

кіл-ті 5 осіб) 

    

2. Міні педрада (у кіл-ті 10 

осіб) 

    

3. Педрада (повний склад пед. 

колективу) 

    

 

Економічний розрахунок.  

Ставка директора/місяць – ____ грн. 

Ставка заступника директора/місяць – _____ грн. 

Ставка вчителя/місяць (середня за 20___ р.) – _____ грн. 

 

Ставка директора/годину = 
ставка директора/місяць

кількість годин/місяць
 = _____ грн. 

Ставка заступника директора/годину = 
ставка заступника директора/місяць

кількість годин/місяць
=_____грн. 
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Ставка вчителя/годину = 
ставка вчителя/місяць

кількість годин/місяць
 = _____ грн. 

 

Ставка директор/грн. = ставка директора/годину = _____ грн. 

Ставка завуча/грн. = ставка заступника директора /годину = _____ грн. 

Ставка вчителя/грн. = ставка вчителя/годину = _____ грн. 

 

Роздавальний матеріал 3 

 

Рекомендації щодо проведення ефективних зборів у стилі 

партисипативного управління 

Ефективність зборів визначається тими ж чинниками, що й ефективність 

роботи групи. У класичному менеджменті пропонуються такі рекомендації для 

підвищення ефективності зборів: 

1. Складіть конкретний порядок денний зборів і нашвидку прогляньте 

його перед початком. 

2. Забезпечте вільний обмін інформацією між членами групи. Такий обмін 

цілком можливий, якщо члени групи поводяться на зборах відповідно до своїх 

ролей. 

3. Повністю використовуйте здібності членів групи й заохочуйте їх до 

участі. Компетентність, досвід, інформація та ідеї всіх членів групи повинні 

використовуватися для розв’язання загального завдання. 

4. Створіть атмосферу довіри для того, щоб члени групи не соромилися 

відкрито й тактовно коментувати точки зору та ідеї, які вони не розділяють. 

5. Розглядайте конфлікт як позитивний чинник і прагніть ефективно 

управляти ним. 

6. Закінчуючи збори, стисло підсумовуйте проведене обговорення й визначте 

майбутні заходи, які планується здійснити на основі ухвалених рішень. 

 

Роздавальний матеріал 4 

Боротьба з однодумністю 
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Збори групи, де хочуть отримати користь з розбіжності точок зору, можуть 

бути успішними тільки за умов, якщо не буде однодумності. Щоб зменшити 

вірогідність прояву однодумності, голова повинен: 

1. Довести членам групи, що вони можуть вільно повідомити будь-яку 

інформацію, висловлювати будь-які думки або сумніви щодо будь-якого 

обговорюваного питання. 

2. Призначте одного члена групи на роль «адвоката диявола» – людину, що 

захищає альтернативну справу. 

3. Умійте вислуховувати різні точки зору й критику так само спокійно, як і 

конструктивні коментарі. 

4. Відокремте зусилля з генерування ідей від їх оцінки: спочатку зберіть 

усі пропозиції, а потім уже обговоріть плюси і мінуси кожного з них. 

5. Якщо на зборах присутні підлеглі, вислухайте спочатку їхні ідеї [209]. 

 

Роздавальний матеріал 5 

Окремі причини неефективних зустрічей (нарад) 

 Недостатньо ясна мета зустрічі. 

 Час зустрічі незручний. 

 Місце зустрічі невідповідне. 

 «Неправильні» люди запрошені й/або присутні на зустрічі. 

 Зустріч починається із запізненням. 

 Організатор зустрічі не готовий/недостатньо організований. 

 Учасники недостатньо підготовлені. 

 Учасники поводяться неадекватно (атакують, домінують, утручаються 

тощо). 

 Організатор зустрічі відхиляється від плану проведення зустрічі. 

 Учасники зустрічі відхиляються від плану проведення зустрічі. 

 У процесі зустрічі трапляються численні паузи. 

 Устаткування, необхідне для проведення зустрічі, не працює. 

 Зустріч затягується. 
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 Учасники не розуміють лідера (організатора зустрічі). 

 Учасники не зовсім розуміють, що було досягнуто й що 

відбуватиметься далі.  

 Учасники не розуміють, що, як і коли їм робити далі. 

 

Роздавальний матеріал 6 

Порядок денний 

Англійське слово «agenda» (порядок денний) походить від латинського, 

такого, що буквально означає «те, що потрібно зробити». Складання порядку 

денного в письмовій формі та його попереднє, до зборів, розповсюдження є 

ключовим моментом підготовки більшості зборів. Це одна з основ, про які часто 

забувають, що призводить до непорозумінь і втрати часу. Порядок денний може 

бути не детально продуманий, але він повинен бути сформульований. Порядок 

денний має ряд цілей: 

- указати на необхідність дотримання формальностей (наприклад, чи 

потрібно письмово повідомляти про відсутність); 

- перерахувати питання попередніх зборів у зв’язку із поточними 

зборами для забезпечення цілісності; 

- дати учасникам можливість змінити зміст зборів, якщо це необхідно; 

- визначити, хто буде відповідальний за окремі пункти порядку денного 

для якісної підготовки зборів; 

- установити порядок питань до розгляду: необхідно розташувати їх у 

логічному порядку, відповідно до їх складності (і, можливо, часом, необхідним на 

обговорення), передбачити зручність для учасників (можливо, хтось повинен буде 

покинути збори раніше за інших, тому необхідно буде встигнути обговорити 

питання, що вимагають присутності всіх); 

- указати на «приховані» питання: обговорення спірних питань 

призначається так, щоб звести час дебатів до мінімуму (наприклад, перед 

перервою на обід); 
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- урегулювати адміністративні питання: де й коли проводитимуться 

збори; продумати дії на випадок, якщо вони триватимуть досить довго. 

Треба перевірити й оцінити порядок денний, щоб переконатися в тому, що 

він не передбачає спроб охопити дуже багато питань за один раз. І найважливіше 

те, що в порядку денному повинна бути відображена мета зборів.  

 

Роздавальний матеріал 7 

Розрахунок часу для наради 

Час – це ресурс, як і будь-який інший, і його використання вимагає 

розумного, економного, уважного ставлення. Розрахунок часу для зборів – 

можливість утілити в життя ці принципи. Призначення часу початку зборів 

безпосередньо впливає на їх продуктивність. Якщо призначити дуже пізню 

годину в кінці дня – усі прийдуть утомленими, без ентузіазму, зате буде легко 

скоріше закінчити збори, вони не затягнуться. 

Чинники, які необхідно враховувати: 

- час закінчення: кожні збори мають не тільки час початку, але й час 

закінчення. Указати його – означає поводитися ввічливо до людей. До того ж це 

допомагає стежити за ходом зборів, залишаючи необхідний час на обговорення; 

- розрахований за часом порядок денний: так само корисно розписати за 

часом пункти порядку денного (можливо, не всі другорядні пункти, але основні 

теми й заголовки). Це допоможе спрямувати обговорення в правильне русло й 

визначити завдання: «Доцільно обговорити питання за 20 хвилин»; 

- шанобливе ставлення до часу: воно має особливо важливе значення. 

Однією з найбільш поширених ситуацій, що ведуть до втрати часу, є запізнення 

декількох або навіть однієї людини на збори. Люди збираються, наближається 

час, на який призначені збори, але не всі ще прийшли, і присутні вирішують 

«почекати ще п’ять хвилин», у групах починаються різні відповідні до випадку 

(але не завжди важливі) обговорення, час іде, і, врешті-решт збори починаються з 

15-хвилинним запізненням. За 10 хвилин після початку зборів, якраз у той 

момент, коли всі вже переходять до справи, з’являється той, що запізнився. 



579 

Вибачення й коротке повторення всього вже сказаного забирає ще хвилин п’ять. 

Якщо на зборах присутні, наприклад, вісім осіб, то сумарна втрата часу складе 

вісім помножену на півгодини, тобто чотири години. Уявіть втрати часу у великій 

організації за рік! Мораль заслуговує виділення: завжди починайте збори вчасно! 

Можливо, почати буде нелегко й не зовсім зручно, але єдиний спосіб 

подолати цю проблему – посіяти звичку й пошану. Якщо Ви новачок в організації, 

можете почати саме з цього, якщо збираєтеся продовжувати працювати далі. 

Прагніть не повторюватися ради тих, що запізнилися (зробити короткий огляд 

можна, за потреби, у кінці зборів – у цьому буде більше сенсу). Будьте послідовні. 

Нехай співробітники говорять один одному: «Я б не радив спізнюватися на збори 

до Петрова». Існує також небезпека того, що недолік дисципліни вплине на інші 

галузі діяльності. Якщо проблема стає все більш складною, подивіться на неї з 

іншої точки зору. Якщо люди знають, що збори ніколи не починаються вчасно, 

вони навіть не прагнутимуть встигнути до призначеної години, і погана ситуація 

стане ще гіршою. 

Деякі люди вдаються до хитрощів. Вони призначають збори на час, що 

здається випадковим: не на 9.00 або 15.30, а на 9.20 або 10.40. У цьому є свій 

сенс, який може допомогти встановити певний порядок. 

Усі перераховані поради корисні тільки в тому випадку, якщо той, хто 

призначає збори, ніколи не запізнюєтеся сам! 

 

Роздавальний матеріал 8 

Місце проведення зборів 

Оточення також важливе для успішного ходу зборів: 

- ступінь комфорту: дуже великий комфорт означає, що учасники 

можуть розслабитися, але, якщо його дуже мало, дискомфорт виявиться 

руйнівним. Для зборів необхідні не тільки стільці, але й простір для розміщення 

людей і документів, рівне освітлення, належне опалення/вентиляція, план й 

форма, інакше, наприклад, у довгій вузькій кімнаті люди, що сидять у куті, 

можуть бути «вимкнені» з поля зору або не дочуватимуть потрібну інформацію; 
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- моменти, що відвертають увагу: усуньте їх. Ніяких телефонних 

дзвінків або перерв (окрім тих випадків, якщо вони санкціоновані, а іноді мають 

надзвичайний характер), ніякого шуму. Пам’ятайте: щоразу, коли хто-небудь 

відвертає увагу й перериває оратора словами: «Вибачте, не могли б ви 

повторити…», збори продовжуються ще декілька хвилин. 

Забезпечте зборам належне оточення; збори, що проходять без перешкод, 

триватимуть менше порівняно з тими, на яких спостерігалися затримки. 

 

Роздавальний матеріал 9 

Рекомендації щодо завершення наради 

Ніколи не закінчуйте збори пунктом «Різне». Це корисний і добре 

відпрацьований засіб економії часу (який допомагає майже всім зборам 

проходити краще). «Різне», або «будь-які інші питання», є суміш усякого 

організаційного сміття й не завершених у ході обговорення питань, що часто 

мають громіздкі теми, зауваження, адміністративні деталі тощо, що робить збори 

втомливими й тривалими. З психологічної точки зору, якщо все це має місце в 

кінці зборів і якщо подібні питання виносяться на обговорення, то може 

розпочатися тривале, безладне засідання, яке розтягне збори на довший від 

запланованого час. При цьому збори також «затухають», замість того щоб дати 

можливість ведучому закінчити дискусію остаточним і виваженим висновком. 

Цей пункт порядку денного треба обговорити швидко. По-перше, голова 

має нагадати присутнім, які моменти розглядаються під заголовком «Різне». Вони 

не повинні містити індивідуальні питання, які можна обговорити окремо з двома-

трьома учасниками, не вимагати присутності всієї групи. Будь-які питання такого 

роду необхідно чітко переносити на інший час. Потім необхідно визначити 

кількість часу: «Присвятимо 15 хвилин з’ясуванню питань, що залишилися». І 

головні, і другорядні питання зборів повинні обговорюватися в межах регламенту. 
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Додаток П 

Протоколекспертизи соціально-психологічного забезпечення 

управління освітнім процесом 

Заклад середньої освіти № ______ 

№ 

з/п 

Н
ап

р
я
м

и
 

ек
сп

ер
ти

зи
  

Зміст питань  

експертизи 

Джерела  

інформації 

Е
к
сп

ер
тн

а 

о
ц

ін
к
а 

(б
ал

и
) 

З
ау

в
аж

ен
н

я
, 

п
р
о
п

о
зи

ц
ії

 

ек
сп

ер
та

 

1 2 3 4 5 6 

1 Діяльність адміністрації навчального закладу щодо соціально-психологічного 

забезпечення управління освітнім процесом  

1.1  Наявність моделі організаційних 

зв’язків у закладі освіти 

План роботи 

закладу освіти, 

протоколи 

педради, 

управлінські 

рішення, 

спостереження, 

бесіди,  

результати 

соціально-

психологічних 

досліджень, 

матеріали, 

представлені 

адміністрацією 

  

1.2 Наявність соціально-психологічної 

інформації щодо освітньої ситуації в 

закладі освіти 

  

1.3 Дотримання правових та етичних 

вимог щодо роботи з соціально-

психологічною інформацією 

  

1.4 Створення сприятливих соціально-

психологічних умов для розвитку 

творчої особистості:  

- учнів; 

- учителів 

  

 

1.5  Дотримання психологічних вимог 

щодо збереження та зміцнення 

психологічного здоров’я учасників 

освітнього процесу 

 

  

1.6 Дотримання психологічних вимог до 

проведення : 

- нарад; 

- засідань педрад; 

- зборів колективу закладу 

освіти; 

- батьківських зборів 

  

 

 

 

1.7 Стимулювання професійного та 

творчого росту педагогів 

  

1.8 Розв’язання конфліктних ситуацій 

 

  

1.9  Забезпечення психологічної освіти: 

- учителів; 

- учнів; 

- батьків учнів 
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Продовження додатку П 

1 2 3 4 5 6 

2* Визначення соціально-психологічної компетентності керівників закладу освіти 

2.1  Виявлення мотивів діяльності 

керівника: 

- дослідження; 

- самоспостереження; 

- влада; 

- самоактуалізація; 

- творчість; 

- самоповага; 

- задоволення 

Спостереження, 

бесіда, 

стандартизоване 

інтерв’ю, 

анкетування 

  

 

 

 

  

 

 

2.2.  Уміння правильно визначити 

співвідношення між перспективними 

та оперативними завданнями 

управлінської діяльності та шляхами їх 

досягнення 

   

2.3  Наявність умов формування 

авторитету керівника: 

   

  чітке, лаконічне формування цілей, 

планів і завдань колективу; 

   

досконале визначення повноважень, 

прав та обов’язків керівника; 

 

додержання організаційного 

розпорядку; 

 

 

  - субординація в розпорядженнях і 

настановах; 

- збереження кращих традицій 

закладу освіти; 

- запровадження нових традицій; 

- дотримання загальноприйнятих 

суспільних норм; 

- володіння основними методами 

спілкування (бесіда, дискусія тощо)  

   

 

 

 

 

 

2.4  Уміння долати суб’єктивізм і по-

діловому оцінювати особистість 

працівника, його вчинки 

  

2.5  Застосування методів передачі 

розпоряджень відповідно до рівня 

сформованості педагогічного 

колективу:  

 товариська допомога; 

  

 порада старшого;  

 порада керівника;  

 наказ  
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Продовження додатку П 

1 2 3 4 5 6 

2.6  Реагування на: 

- вимоги зверху; 

   

- ініціативи знизу   

2.7  Характер відносин керівника з 

формальними та неформальними 

групами в педагогічному колективі 

   

2.8  Готовність до сприйняття нових 

концепцій і методів 

 

   

3. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу 

3.1  Планування роботи щодо: 

 визначення рівня здібностей учнів; 

Плани роботи 

закладу освіти 

  

  визначення рівня навчально-

пізнавальної мотивації учнів; 

  

  створення умов для особистісного 

розвитку учнів; 

  

  формування позитивних 

міжособистісних стосунків в 

учнівських колективах; 

  

  підвищення психологічної 

компетентності та культури педагогів; 

  

  створення сприятливого соціально-

психологічного клімату в 

педколективі; 

  

  психологічна освіта батьків 

  

  

3.2  Наявність соціально-психологічної 

інформації в навчальному закладі за 

напрямами: 

 визначення рівня здібностей учнів; 

Матеріали 

досліджень 

(анкетування, 

психодіагностичні 

дослідження) 

  

  визначення рівня навчально-

пізнавальної мотивації школярів; 

  

  створення умов для особистісного 

розвитку учнів; 

  

   формування позитивних 

міжособистісних стосунків в 

учнівських колективах; 

  

 підвищення психологічної 

компетентності та культури педагогів; 

 

  

   створення умов розвитку творчої 

особистості вчителя; 

   

 створення сприятливого соціально-

психологічного клімату в 

педколективі; 

  

 психологічна освіта батьків 
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Продовження додатку П 

1 2 3 4 5 6 

3.3 
 

Забезпечення достовірності інформації    

3.4  Дотримання правових та етичних 

вимог у роботі із соціально-

психологічною інформацією 

   

3.5 Наявність управлінських рішень за 

отриманою інформацією 

Накази, 

розпорядження 

  

3.6 Оптимальність управлінських рішень Бесіда з 

адміністрацією 

  

3.7 Відповідність головних напрямків 

роботи психологічної служби реаліям 

розвитку освітньої ситуації 

Бесіда з 

адміністрацією, 

психологом 

  

3.8 Забезпечення роботи за напрямками: 

 діагностика 

База даних 

практичного 

психолога 

  

 корекція;  

 реабілітація;  

 профілактика;  

 психологічна;   

 експертна;  

 психологічна  

3.9  Організація роботи з учнями школи:    

І ступеня;  

ІІ ступеня;  

ІІІ ступеня;  

педагогами;  

батьками;  

адміністрацією  

3.10 

 

Прогностичне бачення адміністрацією 

та психологом напрямків розвитку 

психологічної служби в навчальному 

закладі (узгодженість поглядів) 

Бесіда з 

адміністрацією, 

практичним 

психологом 

  

3.11 Дотримання вимог щодо ведення 

практичним психологом необхідних 

документів: 

Необхідна 

документація 

  

 журналу обліку роботи;  

 журналу спостережень корекційної 

роботи; 

 

   протоколів індивідуальних 

консультацій; 

   

 звітних матеріалів про виконання 

робіт 

 

3.12  Дотримання:  Спостереження, 

бесіда з учнями, 

педагогами 

  

режиму роботи;   

графіка консультацій учнів, їх батьків 

та педагогів тощо 

  

3.13  Упорядкування робочого місця 

психолога 

Огляд робочого 

місця психолога 
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Примітка: максимальна кількість балів (1 та 3 блоку) – 174 

Кількість балів, виставлених експертом, ___________________________________________ 

Загальні висновки, пропозиції: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата проведення експертизи _____________ 

Експерт _______________________________ 

* 2 блок питань балами не оцінюється, за його результатами проводиться індивідуальна робота 

практичного психолога з керівником закладу освіти. 

  



586 

Додаток Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ  

АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З 

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

 

 

 

Програма розглянута та затверджена 

на засіданні кафедри педагогіки, методики  

та менеджменту освіти Української  

інженерно-педагогічної академії,  

протокол № 37 від «02» листопада 2018 р. 

зав. каф.___________Н. О. Брюханова 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ 

 

Модернізація країни, її сучасні демократичні, суспільно-політичні та 

економічні зміни стрімко змінюють систему підготовки фахівця у закладі вищої 

освіти. В освітньому просторі починають діяти ринкові важелі, які змінюють і 

стиль управління закладом освіти, і функції управлінця, а також і підготовку 

управлінських кадрів. Осучаснений керівник нового українського закладу освіти 

мусить звернутися до процесів адаптації, адже він має бути здатним до: 

- здобуття спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх 

досягнень, які є основою для нестандартного, комплексного мислення та 

інноваційної діяльності; 

- самоорганізації у навчанні, самоспрямування своїх дій на здійснення 

планів,  

- створення й управління освітніми проєктами та керування 

багатоканальною діяльністю закладу освіти;  

- використання ІТ- та інших інноваційних технологій управління закладом 

освіти;  

- прийняття на себе відповідальності за прийняття рішень у традиційних і 

непередбачуваних ситуаціях;  

- формування і розвитку стресостійкості, адаптивності, гнучкості у 

досягненні соціальної мети;  

- володіння ринковими методами антикризового та корпоративного 

управління тощо. 

Отже, як бачимо, перелічені вище компетенції засвідчують про необхідність 

керівного складу закладів освіти вчасно адаптуватися до сучасного життя, у 

професійній діяльності, досягти поставленої мети в постійно мінливих умовах.  

Процес підготовки магістрів у закладах вищої освіти загалом побудовано на 

традиційному підході до навчання, що не повною мірою відповідає сучасним 

вимогам, не сприяє підвищенню її ефективності та обмежує можливість 
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здійснювати перехід до нових викликів суспільства. Цим пояснюється 

виникнення протиріч між: 

- сучасними вимогами до змісту професійної підготовки магістра УНЗ, 

які висуває суспільство та традиційною підготовкою майбутніх керівників ЗО в 

умовах магістерської освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та 

адміністрування; 

- декларованою інноваційною підготовкою управлінців і змістом 

внутрішніх стандартів підготовки майбутніх керівників закладів освіти; 

- постійним зростанням попиту роботодавців на професійно 

орієнтованих, компетентних управлінців та недосконалим рівнем професійної 

самосвідомості та самоорганізованості майбутніх керівників; 

- необхідність адаптивної взаємодії між студентом та викладачем у 

процесі професійної підготовки магістрів УНЗ і недостатньою розробленістю 

відповідних технологій;  

- нагальною потребою у створенні моделі адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів УНЗ та недосконалістю теоретично 

обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних досліджень, 

спрямованих на впровадження адаптивних технологій у процес підготовки 

майбутніх керівників. 

На наш погляд, указані протиріччя можна вирішити за допомогою 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів УНЗ, яка дасть можливість 

створити сприятливе середовище для розвитку та становлення вільного, 

відповідального освітнього лідера, який створює події, що ведуть шляхом від 

нинішнього стану справ до бажаного результату.  

Адаптивна система підготовки магістрів з УНЗ – це цілісне утворення, яке 

складається із взаємодіючих елементів, які мають субординаційні та 

координаційні зв’язки, виконують конкретну функцію підготовки, мають 

цілеорієнтований характер у досягненні інтегративної мети.  
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Адаптивна система підготовки магістрів з УНЗ базується на гнучкості самої 

системи, пристосовуючись до сучасних вимог, при цьому не втрачаючи 

орієнтацію на мету та специфіку організації освітнього середовища, ґрунтується 

на таких складових як: пристосування до індивідуальних особливостей 

особистості тих, хто навчається; гнучке реагування на соціокультурні зміни 

оточення та здатність здійснювати вплив на соціальне середовище. Слід 

зазначити, що адаптивна система має двосторонній процес пристосування: з 

одного боку, освітня система активно пристосовується до індивідуальних 

особливостей магістранта, з іншого, – сам студент пристосовується до системи, в 

результаті чого відбуваються його якісні психофізіологічні й особистісні зміни.  

Функціонування адаптивної системи підготовки магістрів можливе за умови 

зміни спеціально організованої професійної підготовки на спрямовану 

самоорганізацію та самоосвіту магістрантів. Така зміна забезпечує 

самоупорядкування системи підготовки як відгук на плинність освітнього 

середовища, змінює традиційний вектор підготовки, не втрачаючи орієнтацію на 

її мету та специфіку. 

Таким чином, впровадження адаптивної системи підготовки магістрів УНЗ, 

її нових моделей, методик та технологій є запорукою забезпечення гнучкої та 

ефективної підготовки сучасних професійних керівників, здатних швидко 

реагувати на зміни у суспільстві в умовах ринкових перетворень. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка магістрів з управління 

навчальним закладом. 

Предмет дослідження – зміст та структура адаптивної системи освіти 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ 

 

Метою єперевірка здатності запропонованої адаптивної системи 

підвищувати рівень та якість підготовки магістрів УНЗ. 

Завданнями дослідження є:  
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1. Дослідити початковий стан підготовки магістрі з УНЗ у контрольних 

ЗВО. 

2. Вивчити результативність впливу запропонованої адаптивної системи на 

рівень професійної підготовки магістрів з УНЗ. 

3. Обробити отримані дані за допомогою математичних і статистичних 

методів, оформити результати і сформулювати висновки. 

4. Розробити методичні рекомендації для викладачів ЗВО щодо введення 

адаптивних змін в освітній процес підготовки магістрів з УНЗ, впровадження 

адаптивної системи підготовки магістрів з УНЗ та технології адаптивного 

індивідуального сценарію підготовки магістрів з УНЗ у свою практичну 

діяльність. 

 

ГІПОТЕТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Теоретична новизна полягатиме в розробленні, формулюванні концепції та 

обґрунтуванні моделі адаптивної системи професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом, яка враховує тенденції її розвитку в умовах 

сучасного змінюваного суспільства, а також у розробці та обґрунтуванні 

технології адаптивного індивідуального сценарію підготовки магістрів з УНЗ. 

Наукова новизна дослідження полягатиме в тому, що вперше науково 

обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено адаптивна система 

професійної підготовки магістрів з УНЗ. 

Практична значущість дослідження полягатиме в тому, що будуть 

розроблені: 

- технологія адаптивного індивідуального сценарію підготовки магістрів 

УНЗ, які можуть бути використаними в інших ЗВО України; 

- методичні матеріали для викладачів та студентів щодо впровадження 

адаптивної системи професійної підготовки магістрів з УНЗ, які включатимуть 

навчальні посібники, завдання для самостійної роботи, адаптивні методики, 

методичні рекомендації. 
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ЕТАПИ ТА ВИДИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Експериментальна діяльність здійснювалася протягом 2017-2020 рр. згідно 

розробленої загальної методики педагогічного дослідження за трьома етапами: 

підготовчий (вхідний) етап дослідження; основний етап дослідження 

(констатувальний і формувальний етапи експериментальної перевірки); 

заключний етап дослідження (узагальнювальний етап експериментальної 

перевірки) (див. табл. Р.1). 

Таблиця Р.1 

Етапи експериментальної перевірки  

Назва етапу,  

роки проведення 

Цільове 

завдання етапу 
Дії 

1 2 3 

Підготовчий  

(вхідний) 

 

2017-2018 рр. 

Підготовка бази 

та науково-

методичного 

супроводу 

проведення 

експериментальн

ої перевірки 

5. Усвідомлення необхідності проведення 

експериментальної перевірки. 

6. Вивчення особливостей перебігу освітнього 

процесу професійної підготовки магістрів з 

управління навчальним закладом. 

7. Визначення та описання бази проведення 

перевірки. Розподіл вибірки на контрольні та 

експериментальні групи. 

8. Підготовка науково-методичних матеріалів 

експериментальної перевірки. 

Основний 

(констатувальний та 

формувальний) 

 

2019-2020 рр. 

Вивчення та 

опис існуючого 

стану 

професійної 

підготовки 

магістрів з 

управління 

навчальним 

закладом 

1. Вивчення стану практичної підготовки магістрів 

з управління навчальним закладом (стану надання 

освітніх послуг майбутнім магістрам УНЗ та 

ступінь задоволення їхніх освітніх потреб; стан 

задоволеності викладачів умовами праці з 

магістрантами УНЗ) шляхом проведення 

опитування, анкетування та ін. 

2. Узагальнення та інтерпретація отриманих 

матеріалів. 

3. Виділення проблемних моментів у змісті, 

методах, формах, результатах підготовки магістрів 

УНЗ.  

4. Запровадження технології адаптивного 

індивідуального сценарію підготовки магістрів 

УНЗ у освітній процес. 

5. Проведення первинних, проміжних та 

заключних замірів стану освітнього процесу у 

контрольних та експериментальних групах. 6. 

Вибір методики статистичної обробки отриманих 

результатів. 
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Продовження таблиці Р.1 

1 2 3 

Заключний 

(узагальнювальний) 

 

2020 р. 

Експерименталь

не 

підтвердження 

результативності 

запровадження 

адаптивної 

системи 

професійної 

підготовки 

магістрів УНЗ із 

застосуванням 

технології 

адаптивного 

індивідуального 

сценарію 

підготовки 

магістрів УНЗ 

4. Проведення контрольного зрізу цілісності 

адаптивної системи підготовки магістрів УНЗ; 

5. Зіставлення результатів контрольних та 

експериментальних груп. 

6. Формулювання висновків та розробка 

відповідних рекомендацій. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

1. Розробка та теоретичне обґрунтування моделі адаптивної системи 

професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом. 

2. Видання: 

- методичних рекомендацій для науково-педагогічних працівників, 

магістрантів, керівників закладів освіти та всім, хто цікавиться проблемами 

професійної підготовки магістрів на адаптивних засадах; 

- монографії з практичними напрацюваннями, що включають практико-

орієнтовані завдання, технології індивідуальної роботи з магістрантами, 

діагностичний супровід освітньої діяльності магістранта, науково-методичних 

робіт учасників дослідно-експериментальної роботи. 

3. Позитивна динаміка професійного розвитку магістрантів УНЗ в наслідок 

появи процесів спрямованої самоорганізації керованих підсистем на таких рівнях: 

- на особистісному рівні: формування професійної спрямованості, 

професійної мотивації та саморозвитку майбутніх фахівців – компетентних 

управлінців закладом освіти; 

- на рівні викладачів: формування адаптивної культури педагогічних 
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працівників ЗВО; 

- на рівні закладу вищої освіти: формування насиченого освітньо-

інформаційного середовища шляхом використання комплексу сучасних 

адаптивних, інноваційних та ІТ- технологій; 

- на рівні позиціонування ЗВО: на ринку освітніх послуг - оновлення змісту 

освіти, а на ринку праці – конкурентоспроможний випускник магістратури. 

 

Програму розглянуто та рекомендовано для експериментальної перевірки в 

ЗВО України (протокол № 37 від 02.11.2018 р.). 
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Додаток С 

Зразки робочих програм 

для наповнення нормативної складової освітньої програми «Управління 

навчальним закладом» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань  

07 «Управління та адміністрування» 

 

Робоча програма «Ф’ючерні освітні та управлінські технології» для 

студентів за напрямом: 1801 специфічні категорії 

Розробник: Немченко С. Г., к. п. н., доцент кафедри педагогіки вищої 

школи, управління навчальним закладом та методики викладання 

суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного 

університету 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

 Нормативна 

 Напрям підготовки  

1801 специфічні категорії, 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 8.18010020 

Управління навчальними 

закладами 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –1 6-й 6-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 22 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  

самостійної роботи 

студента  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

10 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 10 год. 

Самостійна робота 

  

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Мета курсу: формування у магістрантів світоглядного розуміння 

необхідності та невідворотності переходу від традиційних форм освітнього та 

управлінського  процесів у вищій освіті до ф’ючерних технологій – 

випереджальних, авангардних технологій, технологій майбутнього, тих 

педагогічних систем, методів, які можуть бути реалізованими в майбутньому; 

основних напрямків трансформації та реформування цієї сфери; оволодіння 

магістрантами теоретичними основами та практичними навичками ф’ючерних 

освітніх технологій.  

Завдання курсу: 

- сформувати поняття цивілізаційної ролі вищої освіти в умовах 

"суспільства знань"; 

- вивчення теоретичних основ проблеми реалізації  ф’ючерних технологій в 

освітньому процесі та управлінні;  

- формування умінь та навичок аналізувати з наукових позицій різні 

погляди та концепції щодо організації та практичної реалізації ф’ючерних 

технологій;  

- формування вмінь студентів оцінювати та застосовувати методики 

практичної реалізації ф’ючерних освітніх технологій у навчальному процесі та 

управлінні;  

- формування вмінь узагальнювати та систематизувати результати 

проведених досліджень. 

 

3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця 

Курс «Ф’ючерні освітні та управлінські технології» є завершальним в 

підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі вищої освіти та управління 

навчальними закладами. Зміст курсу складений із врахуванням теоретичної бази 

передбаченої освітніми рівнями бакалавр та спеціаліст. Основні теоретичні 

положення, ідеї курсу розглядаються через призму документів міжнародних 

організацій, сучасних змін в освіті з урахуванням глобалізації, сучасної філософії 
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освіти, що є умовою творчого застосування викладачем ф’ючерних технологій, 

методів, засобів організації навчального процесу. Головні положення спираються 

на знання студентами філософії освіти, освітньої політики, едукології, психології 

як теоретичної основи, а також на сформовані загальні уявлення, знання з курсу 

педагогіки та первинний досвід педагогічної діяльності у вищих навчальних 

закладах. 

4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

I. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

(загально професійна підготовка) 

Загальнонаукові 

компетентності;  

- знати  теоретичні та 

методологічних засади 

відкритого простору вищої 

освіти у сучасному 

науковому дискурсі; 

- - знати історико-

філософські виміри вищої 

освіти 

- знати людиновимірні та 

аксіологічні орієнтири вищої 

освіти в сучасному світі; 

- знати цілі та завдання 

ф’ючерних освітніх та 

управлінських технологій;  

вищої освіти; 

- знати принципи 

ф’ючерних освітніх та 

управлінських технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальна (фахова) 

Знати:законодавство України 

в галузі освіти; основні 

тенденції розвитку освіти; 

основні принципи державного 

управління освітою; історію 

виникнення та континіум 

наукового менеджменту; 

понятійний апарат (глосарій) 

наукового управління; основні 

наукові дослідження у галузі 

управління освітою (вітчизняні 

та у відповідності до шкіл 

управління. 

Уміти: аналізувати основні 

проблеми соціального і 

гуманітарного розвитку 

суспільства, особливості цих 

процесів в Україні, 

організовувати власну 

діяльність з огляду на 

досягнення науки управління 

та з урахуванням динамічних 

змін, що відбуваються у 

соціальній практиці; 

соціального і гуманітарного 

розвитку суспільства, 

особливості цих процесів в 

Україні.. 

Володіти: теоретичними та 

методологічними засадами 

проектування ф’ючерних 

освітніх технологій; 

орієнтирами розвитку вищої 

освіти в сучасному світі. 

Знати: законодавство України 

 

«Ф’ючерні освітні та 

управлінські технології» 
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- здатність до аналізу та 

проектування ф’ючерних 

технологій на основі світових 

тенденцій розвитку освіти; 

- здатність прогнозувати та 

адаптувати ф’ючерні 

технології відповідно до 

конкретного навчального 

закладу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в галузі освіти; основні засади 

трансформації засад системи 

освіти України в контексті 

світових тенденцій;принципи 

формування 

загальнодержавної та 

регіональних освітніх систем; 

основні тенденції розвитку 

освіти; основні принципи 

державного управління 

освітою; понятійний апарат 

(глосарій) ф’ючерних освітніх 

технологій; основні наукові 

дослідження у галузі освітніх 

технологій; сучасні методи 

управління установами освіти; 

психологічні чинники 

управління освітою; основні 

параметри освітнього 

середовища; види стратегій 

розвитку освітніх установ; 

ф’ючерні технології діяльності 

закладів освіти.  

Уміти: працювати з 

науковими джерелами 

інформації з наукового 

управління (паперові та 

електронні носії); 

користуватися науковим 

апаратом теорії ф’ючерних 

технологій  ; виокремлювати 

шляхом аналізу елементи 

освітнього середовища, 

освітніх систем та структурні 

компоненти об’єктів-субєктів 

управління; володіти 

елементами навичок культури 

використання та розробки 

освітніх технологій; 

користуватися технологіями та 

методиками психологічної 

науки. 

Володіти: знаннями та 

уміннями аналізувати та 

проектувати  зміст ф’ючерних 

освітніх технологій 

педагогічних дисциплін та 

систем управління. 

 

5. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: філософія освіти, 
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освітня політики, європеїстика, політологія, соціологія, правознавство, вікова та 

педагогічна психологія, всесвітня історія, школознавство, педагогіка вищої 

школи, та інші. 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Підстави і технології відкритої освіти 

 

Тема 1. Поняття «відкритий освітній простір». 

1. Відкритість як якісна характеристика  сучасної освіти. 

2.Відкритий освітній простір – сукупність нелінійних умов, в яких можуть 

відбуватися освітні події. 

3. Компоненти структури відкритого освітнього простору. 

4. Антропологічна революція. 

 

Тема 2. Принципи та завдання відкритої освіти. 

Принципи 

1. Самовизначення. 

2. Політетикі. 

3. Освітнє завдання. 

4. Практичне мислення. 

5. Вікові особливості. 

6. Завдання відкритої освіти. 

 

Тема 3. Ф’ючерні технології та форми освіти. 

1. Масова відкрита соціальна освіта. 

2. Розробка технологій на основі аналітики даних. 

3. Перевернутий клас. 

4. Метанавчання. 

5. Сторителінг у навчанні. 
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6. Бриколаж. 

7. Дистанційне навчання. 

8. Освіта за межами класу. 

9. Персоніфікація. 

10. Гейміфікація. 

11. Адаптивне навчання. 

12. Самостійне спрямоване навчання. 

13. eLearning. 

14. Технологія 1:1 

15. Емпаурмент педагогіка. 

 

Тема 4. Модель управління відкритим освітнім простором як системою 

1. Мережева організація відкритого освітнього простору. 

2. Завдання управління відкритим освітнім простором. 

3. Методи вирішення завдань управління відкритим освітнім простором. 

 

Тема 5. Ф’ючерні освітні технології та форми управління освітою. 

1. Маркетиніг інновацій (проєктно-консультаційна діяльність). 

2. Бенчмаркінг (метод вивчення діяльності конкурентів). 

3. Бранд стратегії інновацій (управління реалізацією інновацій). 

4. Рефлексивне управління.  

5.  Адаптивне управління. 

6.  Мережеве управління.  

7. Управління проєктами. 
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Структура навчальної дисципліни 

 

Назви  

змістових модулів, 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п л

а 

інд с.р. л п ла інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Підстави і технології відкритої освіти 

Тема 1.Поняття 

«відкритий освітній 

простір» 

4 2 2    4 2 2    

Тема 2. Принципи та 

завдання відкритої освіти 
4 2 2    4 2 2    

Тема 3. Ф’ючерні 

технології та форми освіти 
4 2 2    4 2 2    

Тема4. Модель управління 

відкритим освітнім 

простором як системою 

4 2 2    4 2 2    

Тема 5. Ф’ючерні освітні 

технології та форми 

управління освітою 
4 2 2    4 2 2    

Разом за змістовним 

модулем 1 
20 10 10    20 10 10    

7. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Поняття «відкритий освітній простір» 

1. Відкрите освітній простір – сукупність нелінійних умов, в яких 

можуть відбуватися освітні події. 

2. Компоненти структури відкритого освітнього простору. 

3.Антропологічна революція. 

2 

2.  Тема 2. Принципи та завдання відкритої освіти 

1. Самовизначення. 

2. Політетикі. 

3. Освітнє завдання. 

4. Практичне мислення. 

5. Вікові особливості. 

6. Завдання відкритої освіти. 

2 

3.  Тема 3 . Ф’ючерні технології та форми освіти 

1. Масова відкрита соціальна освіта. 

2. Перегорнутий клас. 

3. Сторителінг у навчанні. 

4. Бриколаж. 

5. Гейміфікація. 

6. Адаптивне навчання. 

7. Самостійне спрямоване навчання. 

2 
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8. eLearning. 

9. Технологія 1:1. 

10. Емпаурмент педагогіка. 

4.  Тема4. Модель управління відкритим освітнім простором як 

системою 

1. Мережева організація відкритого освітнього простору. 

2. Завдання управління відкритим освітнім простором. 

3. Методи вирішення завдань управління відкритим освітнім 

простором. 

2 

5.  Тема 5. Ф’ючерні освітні технології та форми управління 

освітою 

1. Маркетиніг інновацій (проєктно-консультаційна діяльність). 

2. Бенчмаркінг (метод вивчення діяльності конкурентів). 

3. Бранд стратегії інновацій (управління реалізацією інновацій). 

4. Рефлексивне управління.  

5. Адаптивне управління. 

6. Мережеве управління.  

7. Управління проектами. 

2 

 

8. Методи навчання 

Лекція – це метод, за допомогою якого викладач у словесній формі 

розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, 

об’єднаних загальною темою. При проведенні лекції викладач використовує 

бесіду, розповідь, пояснення. 

Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з певної 

галузі знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до 

усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних. 

Розповідь – це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму 

розкриття навчального матеріалу з метою спонукання студентів до створення в 

уяві певного образу. 

Пояснення – вербальний метод навчання, за допомогою якого викладач 

розкриває сутність певного явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки на 

уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду 

студентів. 

Навчальний семінар проводиться у процесі вивчення теми та ставить за мету 

поглибити заняття, сформувати в учнів уміння й навички застосовувати 

теоретичні знання у практичній діяльності; усунути ті прогалини в навчальних 



602 

досягненнях студентів, які існують у засвоєнні теми. На семінарських заняттях 

навчального типу вихователь, спираючись на знання, уміння та навички учнів, що 

набуті на попередніх заняттях, розробляє систему навчальних завдань для 

самостійної роботи. При цьому завдання не повинні дублювати аналогічні, раніше 

використані, а носити варіативно-тренувальний або реконструктивний характер.  

Основні методи та прийоми роботи викладача на навчальному семінарі – це 

обговорення, дискусія, аналіз, висновки та пропозиції. 

 

9. Методи контролю 

До контрольних заходів входять поточний, модульний та підсумковий 

контроль. 

Метою поточного контролю є визначення ступеню засвоєння магістрантом 

кожної теми, що оцінюється певною кількістю балів, яка встановлена для кожного 

виду навчальної роботи. Під час контролю знань викладач оцінює те, як студент 

розуміє зміст курсу, його здатність застосовувати набуті знання з курсу при 

вирішенні конкретних завдань, а також вміння систематизувати та ясно викладати 

теорію. 

Під час семінарських занять застосовуються такі види контролю: усне та 

письмове опитування з питань, поставлених в плані практичних занять, 

самостійної роботи, виконання практичних завдань, тестів. 

Викладач складає додатковий перелік запитань, які можна було би ставити 

магістранту у випадку виникнення ускладнень у процесі складання іспиту. 

Важливою стороною проведення іспиту є підготовка до нього студентів і 

технологія його проведення.  

Магістранти заздалегідь знайомляться з програмою (питаннями), які 

виносяться на іспит, виконують завдання практичного характеру. 

Магістрант вважається допущеним до іспиту, якщо він виконав всі види 

робіт, передбачені навчальним планом із цієї навчальної дисципліни. 
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10. Розподіл балів, які отримують магістранти 

Під час вивчення курсу «Ф’ючерні освітні та управлінські технології» 

студент максимально може отримати 100 балів (семінарські заняття + іспит). За 

семінарське заняття студент може отримати від 1 до 12 балів (відповідно за 5 тем 

– 60 балів), іспит 40 балів. 

 

Шкала оцінювання: кредитно-трансферна 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
80-89 В дуже добре 

65-79 С добре 

55-64 D 
задовільно 

50-54 Е 

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення викладання дисципліни складається із: 

 стандартів вищої освіти;  

 навчальних планів; 

 навчальної програми дисципліни;  

 підручників і навчальних посібників; 

 інструктивно-методичних матеріалів до семінарських занять;  

 контрольних завдань до семінарських занять;  

 контрольної роботи з навчальної дисципліни для перевірки рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу;  

 методичних матеріалів для студентів з питань самостійного 

опрацювання фахової літератури. 
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Додаток Т 

Зразок робочої програми 

навчальної дисципліни «Адаптивне управління освітньою організацією» 

для наповнення нормативної складової освітньої програми «Управління 

навчальним закладом» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань  

07 «Управління та адміністрування» 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Адаптивне управління освітньою 

організацією» для студентів за спеціальністю (спеціалізацією) 073 Менеджмент 

(Управління навчальним закладом), освітній ступінь магістр.  

Розробник: Єльникова Г.В. − д. пед. наук, проф., професор кафедри 

педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної 

академії.
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь: 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3,0 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування  
За вибором студента 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 073 

Менеджмент (Управління 

навчальним закладом) 

Рік підготовки: 

 6-ий 6-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

    (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 90 
12-ий 12-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 

4 

Освітній ступінь: магістр 

 

14 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 80год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік 
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Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 

для заочної форми навчання – 10/80 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Головною метою вивчення дисципліни «Адаптивне управління освітньою 

організацією» є формування знань з методології, теорії і практики адаптивного 

управління, розуміння його сутності, особливостей адаптивно-управлінської 

діяльності, застосування моделей та методів адаптивного управління для 

прогнозування розвитку сфери освіти. 

Навчальна програма передбачає також підготовку новаторів-управлінців 

готових приймати нестандартні зважені управлінські рішення, що ґрунтуються на 

знаннях і методах адаптивного управління. 

Завданням вивчення дисципліни «Адаптивне управління освітньою 

організацією» є теоретична підготовка магістрів з питань: 

- методологія адаптивного управління; 

- філософські та теоретичні засади адаптивного управління; 

- сутність поняття та особливостей управлінської діяльності на 

адаптивних засадах; 

- механізми адаптивного управління; 

- застосування технології та інструментарію адаптивного управління 

для прогнозування розвитку освітньої організації. 

Результатом вивчення дисципліни «Адаптивне управління освітньою 

організацією» є оволодіння такими компетенціями:  

- здатність характеризувати сутність адаптивного управління на основі 

розкриття сучасних змін у філософії управління; 

- змога визначати місце адаптивного управління серед інших типів і 

видів управління; 

- спроможність розкривати суть концепцій спрямованої самоорганізації 

і трансформації зовнішніх вимог у внутрішні мотиви як складових теорії 



608 

адаптивного управління; 

- здатність визначати способи переводу функціонального управління в 

цільове; 

- змога установлювати способи використання адаптивного управління в 

управлінській практиці освітньої галузі; 

- спроможність моделювати взаємодію з іншими суб’єктами діяльності 

на адаптивних засадах в різних закладах і установах освіти (залежно від категорії 

слухачів); 

- здатність розробляти кваліметричні моделі діяльності для оцінки 

рівня досягнення поставленої мети і оцінки учасників управлінського процесу; 

- змога моделювати процеси освітнього моніторингу для спрямування 

дій на заданий результат. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

 

Знати: 

 філософські та теоретичні засади адаптивного управління; 

 особливості управлінської діяльності на адаптивних засадах;  

 методологічну основу адаптивного управління. 

 

Уміти: 

− формулювати мету і завдання адаптивного управління; 

− визначати механізми адаптивного управління; 

− обирати кваліметричні моделі для застосування в професійній діяльності. 

 

Володіти навичками: 

− моделювання процесів освітнього моніторингу для спрямування дій на 

заданий результат; 

− застосування технології та інструментарію адаптивного управління для 

прогнозування розвитку в сфері охорони здоров’я. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи та сутнісна характеристика 

адаптивного управління  

 

Тема 1. Методологічні основи адаптивного управління 

Поняття філософії управління. Взаємозв’язок розвитку освіти і суспільства 

управління освітою як важіль зміни динаміки розвитку освіти і суспільства та 

встановлення динамічної рівноваги. Розгляд сутності управління з позицій 

детерміністської філософії та філософії нестабільності. 

Основні ідеї концепції спрямованої самоорганізації. Поняття 

“самоуправління”, “організація”, “самоорганізація”, “саморозвиток”, “спрямована 

самоорганізація”, “діалогічна адаптація”, “відкритість”, “усвідомлення 

реалістичності мети”, “адаптивне управління”. Основні положення концепції: 

управління в освіті, розвиток людини, здійснення розвитку через діяльність, 

характер усвідомленої діяльності, внутрішній опір при зовнішньому впливі, важелі 

природного розвитку людини, самоуправління як фактор спрямування на 

природний розвиток, способи ефективного спрямування розвитку шляхом 

діалогічної адаптації. 

Основні положення концепції трансформації зовнішніх вимог у внутрішні 

мотиви. 

Взаємовідповідність сучасних соціально-економічних перетворень 

суспільства та синергетичних підходів до їх розгляду та пояснення. 

 

Тема 2.Сутнісна характеристика адаптивного управління 

Сутність адаптивного управління: визначення, діалогічний характер, циклічні 

процеси при адаптивному управлінні: поява збуджуючих впливів; збір та аналіз 

інформації; вироблення реалістичної мети, її трансформація у внутрішні мотиви, 

прийняття рішення у формі моделі; реалізація моделі шляхом спрямованого 

самовпливу і кооперації дій; оцінка ефективності через зворотний зв’язок, 
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прогнозування подальшого розвитку. 

Порівняння управлінських процесів при зовнішньому управлінні, 

самоуправлінні, адаптивному управлінні і прийняття управлінського рішення. 

Відбиття моделі самоорганізації в цих процесах. 

Функціональний цикл адаптивного управління: спільне вироблення 

реалістичної мети, критеріальне моделювання, кооперація і самоспрямування дій, 

самомоніторинг процесу та зовнішній моніторинг результату, прогностичне 

регулювання. 

Види і сутність адаптації при адаптивному управлінні: модифікація цілей, 

структури, об’єкту, організації способів взаємодії (перегрупування функцій, 

чергування кооперації з розмежуванням дій) при внутрішній адаптації. 

Закономірності адаптивного управління. Принципи адаптивного управління: 

пріоритетне визначення розвитку людини і визначеності природного шляху його 

здійснення; управління через самоуправління, резонансу, наскрізно-рівневої 

адаптації і діалогічної узгодженості, мотивації, постійного підвищення 

компетентності, спрямованої самоорганізації, кооперації, поточного 

саморегулювання, спільного прогнозування подальшого розвитку, відкритості. 

Місце адаптивного управління серед інших типів і видів управління. Способи 

переводу функціонального управління в цільове. 

Способи використання адаптивного управління в управлінській діяльності 

керівників освітньою організацією. 

 

Модуль 2. Технологія та інструментарій адаптивного управління. 

 

Тема 3. Моніторинг як провідний фактор адаптивного управління. 

Сутність моніторингу: визначення, синхронність процесів спостереження, 

вимірювання, отримання нової інформації, моделювання, прогнозування, 

коригування. 

Моніторинг як триєдиний акт народження нової інформації, зіставлення її з 

нормою-зразком (моделлю) і спрямування процесу на заданий результат. 
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Функціональний зв’язок моніторингу зі станами управління, утворення 

замкнутого циклу регулювання. Особистості моніторингу: органічне поєднання 

інформаційної системи і системи прийняття рішення. 

Моніторинг як вища форма інформаційної діяльності управління і вища 

форма функціонування системи інформаційного забезпечення управління. 

Типи і види моніторингу: моніторинг узгодження управління, діагностичний, 

діяльності; державний, регіональний, локальний. 

Моніторинг розвитку сфери освіти в Україні. Визначення об’єкту 

моніторингу, параметрів його розвитку, критеріїв оцінки, технології проведення. 

Розробка інформаційно-методичної бази щодо скеровування процесу на заданий 

результат. 

Технологія здійснення моніторингу. 

Здійснення моніторингових процедур шляхом самоаналізу та 

саморегулювання (самомоніторинг). 

Моніторинг як провідний фактор адаптивного управління: 

1. Процедура узгодження зовнішніх вимог, внутрішніх потреб та вимог 

реальних обставин (ситуації), вироблення реалістичної мети. 

2. Самоаналіз діяльності, самоспрямування на бажаний результат. 

3. Співвідношення зовнішнього моніторингу і самомоніторингу: модель 

“вхід-вихід” і самомоніторинг. 

4. Перехід від суто нормативного управління до адаптивного шляхом 

посилення процесів самоорганізації та самоуправління. 

Сутність технології адаптивного управління. 

 

Тема 4. Інструментарій адаптивного управління 

Поняття інструментарію. Застосування кваліметричного підходу в 

адаптивному управлінні. Основний метод кваліметрії – факторно-критеріальне 

моделювання. 

Методологічна основа та алгоритм розробки кваліметричної варіативної 

моделі діяльності управлінської структури в сфері освіти : управління (відділу) 
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освіти   в регіоні (області, районі, місті), заклади (установи) освіти та управлінців 

на місцевому рівні. 

Аналіз базової кваліметричної моделі діяльності певної управлінської 

структури або керівника певної ланки системи освіти. 

Адаптація базової моделі до конкретних умов діяльності установи, закладу 

або виконавця. 

Виділення основних напрямів діяльності суб’єкту управління, визначення 

критеріїв оцінки кожного напряму. Нормування оцінки (визначення шкали). 

Визначення значущості напрямів і критеріїв діяльності методом експертної оцінки 

(метод Дельфі). 

Підготовка моделі до використання в табличному процесорі Excel.  

 

4. Розподіл балів, які отримують студенти 

2 семестр (іспит) 

 Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

(залік) 

Сума 

 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  

Л 1 

Т(1-2) 

ПЗ1 С.р.1,2 М-1 Л2, 3 

Т(3-4) 

ПЗ 2,3 С.р.3,4,5 М-2 27 100 

4 4 17 6 4 8 24 6  
 

 

Л – лекції  

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів (одна тема – 2 бали); 

ПЗ – практичні заняття (одна практична – 4 бали); 

С.Р. – самостійна робота ( СР1=9 б.; СР2=8б.; СР3=8б.; СР4=8б.; СР5=8б.); 

М – модульний контроль (М1= 6 балів, М2= 6 балів) 

Іспит (залік) – 27 балів 
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5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Методологічні основи та сутнісна характеристика 

адаптивного управління 

 
Тема 

1.Методологічні 

основи 

адаптивного 

управління 

19 2 2 0 0 15 12 1 1 0 0 10 

Тема 2.Сутнісна 

характеристика 

адаптивного 

управління 

21 4 2 0 0 15 22 1 1 0 0 20 

Разом 

за модулем 1 
40 6 4 0 0 30 34 2 2 0 0 30 

Модуль 2. Змістовий модуль 2. Технологія та інструментарій адаптивного 

управління. 

 
Тема 3. 

Моніторинг як 

провідний фактор 

адаптивного 

управління. 

18 4 4 0 0 10 23 2 1 0 0 20 

Тема 4. 

Інструментарій 

адаптивного 

управління 

32 4 8 0 0 20 33 2 1 0 0 30 

Разом за  модулем 

2 
50 8 12 0 0 30 56 4 2 0 0 50 

Усього годин  
 

90 14 16 0 0 60 90 6 4 0 0 80 

 

6. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

2   

...   
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7. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

  Усього годин 16 4 

1 Тема 1.Методологічні основи адаптивного управління 2 1 

2 Тема 2. Сутнісна характеристика адаптивного управління 2 1 

3 Тема 3. Моніторинг як провідний фактор адаптивного 

управління. 

4 1 

4. Тема 4. Інструментарій адаптивного управління 8 1 

 

8. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Не передбачено   

2    

 

9. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Тема 1. Методологічні основи адаптивного управління 15 10 

2 Тема 2. Сутнісна характеристика адаптивного управління 15 20 

3 Тема 3. Моніторинг як провідний фактор адаптивного 

управління. 

10 20 

4 Тема 4. Інструментарій адаптивного управління 20 30 

 Разом 60 80 

 

10. Індивідуальні завдання 

 

1. Складіть блок-схему сутнісної характеристики адаптивного управління, 

де поєднайте всі дані про АУ, а саме: визначення, місце в класифікації типів і 

видів управління, закономірності, принципи, форми, методи, технологія. 

Оформіть це на одному листку паперу і користуйтеся як “довідничком АУ” 

2. Забезпечити природовідповідний розвиток суб’єктів управлінської 

діяльності можна, здійснюючи спрямований вплив на учасників процесу з 
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одночасним вивільненням ступенів свободи для їх довільного розвитку в межах 

усвідомлених ними вимог. Чи можна вважати, що проявленням викладеного вище 

буде оприлюднення зведених діаграм діяльності учасників освітнього процесу без 

обговорення та висновків з делегуванням повноважень самостійного прийняття 

рішення щодо зміни власної поведінки, ініціації способів поповнення власних 

знань, розвитку професійних умінь тощо. 

3. Пригадайте, що таке “кваліметрія”. За кваліметричними принципами 

побудуйте модель власної професійної діяльності та перевірте її валідність. 

4. Обчисліть узгоджені коефіцієнти вагомості факторів діяльності 

вчителя:  

Безперервність освіти – БО;  

Здійснення освітнього процесу – ЗОП; 

Ведення документації – ВД;  

Підтримка корпоративної культури освітньої організації – ПККОО;  

Соціальна активність – СА.  

Для цього скористуйтеся таблицею, що наводиться нижче. Знайдіть 

спочатку суму вагомостей кожного фактору, потім загальну можливу кількість 

балів. Встановлюючи результат від ділення кожної часткової суми на загальну 

можливу кількість балів, установіть узгоджене значення коефіцієнтів вагомості 

кожного фактору. Занесіть в останню графу. 

 

№ фактор 
Пріоритети, вказані експертами: Σ  

1 2 3 4 5   

1 БО 0,25 0,35 0,27 0,15 0,30   

2 ЗОП 0,30 0,25 0,27 0,25 0,28   

3 ВД 0,10 0,15 0,15 0,10 0,12   

4 ПККОО 0,15 0,15 0,13 0,25 0,14   

5 СА 0,20 0,10 0,18 0,25 0,16   

 Σ 1 1 1 1 1   
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5. Розробіть кваліметричну модель діяльності заступника директора 

освітньої організації. Занесіть її в таблицю Excel. Що треба зробити для перевірки 

автоматизації обчислень? 

6. Якою шкалою доцільно користуватися при атестації учителя за 

допомогою кваліметричної моделі? Відповідь аргументуйте. 

7. Заповніть 4-й стовпчик таблиці, відповівши на запитання: які конкретні 

завдання допомогли отримати передбачуваний результат? 

 

№ Передбачуваний результат 

управлінського впливу 

Форма здійснення 

управлінського впливу 

конкретний приклад з 

управлінської 

практики  

1 2 3 4 

1. Збудження власного 

інтересу 

Доручати завдання , які 

задовольняють потреби 

виконавця 

 

2.  Відчуття кризи 

компетентності  

Проведення діагностики 

професійних знань та умінь, 

особистих якостей виконавця 

 

3.  Сприяння стабілізації вже 

перебудованої системи 

поглядів 

Доручати завдання , які 

сприятимуть розвитку 

започаткованої виконавцем 

інновації (новації) 

 

4. Закріплення усвідомленості 

власної компетентності 

Доручати презентацію власних 

доробок, заохочення до 

публікацій, участі в конкурсах, 

виставках тощо 

 

 

11. Методи навчання 

Методи навчання, що використовуються у процесі лекційних занять: 

– метод проблемного викладу;  

– лекція з елементами пояснення;  

– ілюстрація наочних матеріалів; 

– лекція-візуалізація. 

Методи навчання, що використовуються під час практичних занять: 

– навчальні тренінги; 

– кейси; 

– евристична бесіда; 
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– виконання завдань; 

– робота с текстом підручника; 

– евристичних методи; 

– самостійна робота 

 

12. Методи контролю 

Методи контролю знань: 

– письмове опитування;  

– контрольно-корекційні бесіди; 

– усне опитування;  

– письмова контрольна робота; 

– тестування. 

 

13. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Адаптивне управління: міжгалузеві зв’язки, науково-прикладний аспект: 

колективна монографія (2017). Харків : Мачулин. 
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2. Єльникова, Г. В. (2019) Адаптивне управління освітніми організаціями: 

навчально-методичний посібник для слухачів магістратури денної та заоч. форм 

навч. зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним 

закладом». Харків: Укр. інж.-пед. акад.  

3. Єльникова, Г. В. Концепція спрямованої самоорганізації в управлінні 

освітою: монографія. Стійкий розвиток підприємств у міжнародному 

економічному просторі. 

4. Єльникова, Г. В. (2018). Адаптивна методика викладання в закладах 

загальної середньої і професійної освіти: методичні рекомендації для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації закладів загальної середньої та професійної 

освіти. Харків : УІПА : [Б.В.], (зареєстроване авторське право). 

5. Єльникова, Г. В. (2018) Технологія створення кваліметричних моделей 

для проведення різних видів моніторингу в закладах загальної середньої і 

професійної освіти: методичні рекомендації для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації закладів загальної середньої та професійної освіти. Харків : УІПА : 

[Б.В.], (зареєстроване авторське право).  

 

15. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1.  Адаптивне управління: міжгалузеві зв’язки, науково-прикладний аспект: 

колективна монографія (2017). Харків: Мачулін. 

2. Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі 

України: колективна монографія (2015). Тернопіль: Крок. 

2. Єльникова, Г.В. (2016). Технологія адаптивного управління персоналом 

Теорія і методика професійної освіти, 10 (2). URL: 

http://tmpe.eor.by/index.php/editions/133-vipusk-9 
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3. Єльникова, Г.В. (2014). Теоретичні основи адаптивного управління. 

Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія. 

Дніпропетровськ: ІМА-прес., 28−61.  

 

Допоміжна 

 

1. Данченко, О.Б, Лепський, В.В. (2017) Сучасні моделі та методи 

управління проектами, портфелями проектів та програмами. Управління 

розвитком складних систем: збірник наукових праць КНУБА, 29, 46-54. 

2. Стец, І.І. (2017). Адаптивне управління підприємством. Глобальні та 

національні проблеми економіки, 18, 300-306. 

 

16. Інформаційні ресурси 

Сайт дистанційної освіти УІПА. 

 

 

 


