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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
У статті представлена модель формування управлінської компетентності керівника
закладу професійної освіти. Здійснено теоретичне обґрунтування моделей розвитку
управлінської компетентності керівника освітнього закладу. Проаналізовано та узагальнено
структурні компоненти моделі формування управлінської компетентності керівника закладу
професійної освіти (мотиваційний, управлінський, економічний, науковий, педагогічний,
психологічний, правовий, особистісні якості), що відображають основні напрями
розвитку управлінської компетентності. Враховано чинники формування управлінської
компетентності керівника закладу професійної освіти: зовнішні - вимоги ринку освіти
(виконання запитів ринку праці, орієнтація освіти на інтеграцію в європейську систему
освіти, реформування освіти в цілому); внутрішні - залежать від особливостей особистості
керівника професійного навчального закладу, та організаційно-педагогічні умови
(створення відповідних умов формування, які включають в себе форми, методи, принципи
навчання). Структуровано підходи до побудови моделі (системний, андрагогічний,
діяльнісний, професіографічний, культурологічний). Звернено увагу на організаційнопедагогічні умови, оскільки їх якість та доцільність впливають безпосередньо на якість
формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти.
Зазначено, що багатогранність структури моделі формування управлінської компетентності
керівника забезпечить необхідний рівень управлінської компетентності в діяльності, яка
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має бути притаманна керівнику закладу професійної освіти. Також модель управлінської
компетентності охоплює передусім загальні цінності, соціальні норми, установку на
ділове співробітництво, що виробляється колективом закладу і регламентує поведінку
суб’єктів освітнього процесу. Доведена доцільність використання моделі управлінської
компетентності керівника закладу професійної освіти в системі управлінської діяльності та
важливість її впливу на підвищення і вдосконалення професіоналізму керівників закладів
професійної освіти.
Ключові слова: модель; професійна освіта; керівник закладу професійної освіти;
управлінська компетентність.
Постановка проблеми. Сучасні реформаційні процеси в освіті потребують зміни
підходів не тільки до організації освітнього процесу, а й до ролі керівника навчального закладу.
Власне тому особливого значення набуває проблема управлінської діяльності керівника
закладу професійної освіти, зокрема формування його професійної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі дослідження означеної проблеми
ми звернулися до наукових праць, в яких розглянуто питання вдосконалення професіоналізму
керівників закладів професійної освіти. Теоретичні засади усвідомлення компетентнісної
парадигми в освіті відображені в наукових працях Е. Зеєра, І. Зимньої, І. Зязюна,
В. Кременя, А. Хуторського та ін.; проблеми формування професійної компетентності
висвітлені в дослідженнях Н. Кузьміної, А. Маркової, Н. Ничкало, Дж. Равена, В. Ягупова
та ін.; дослідженню управлінської компетентності присвячені роботи Г. Єльникової,
Ю. Конаржевського, В. Лазарєва, В. Лугового та ін.; методичні основи формування
професійної компетентності керівника навчального закладу в освітньому процесі вищої
школи досліджували Л. Литвин, Л. Гаєвська, М. Малькова, Т. Мельніченко, Т. Сорочан,
Л. Сушенцева, В. Маслов, В. Мельник, Н. Мойсеюк, Н. Волкова та ін. Але, незважаючи на
досить велику кількість досліджень з проблеми формування управлінської компетентності
керівника навчального закладу, залишається невивченим процес формування управлінської
компетентності керівника закладу професійної освіти.
Формулювання цілей статті. Якісне управління в сучасному закладі професійної
освіти забезпечує його сталий розвиток, а також позитивні зміни загалом під впливом
нових чинників та умов. Адже саме правильно сформований компетентнісний підхід
керівника дозволяє закладу освіти адаптуватися до тих сучасних змін та вимог суспільства,
що відбуваються. Більшість керівників професійних навчальних закладів знаходяться у
процесі вивчення сучасних запитів суспільства й освітнього простору, але використовують
традиційну систему управління, тому виникає необхідність створення такої моделі
формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти, яка матиме
на меті підвищення та вдосконалення професіоналізму керівників закладів професійної
освіти, що зумовлені вимогами сучасного суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні, щоб підвищити особисту
конкурентоспроможність, людина має постійно здобувати знання, а також впродовж усього
життя підвищувати свою професійну кваліфікацію.
Система освіти України реформується, і однією з основних ідей реформи є
автономність освітніх закладів. Тож актуальним є питання формування управлінської
компетентності керівника освітнього закладу, забезпечення педагогічних умов під час
його підготовки. Організаційні умови формування кадрового потенціалу системи освіти
окреслені у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [1].
Спеціалісти Світового банку ще в середині 90-х років ХХ століття відзначили, що
в сучасному світі, який швидко змінюється, система освіти має формувати таку якість, як
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професійний універсалізм, а саме − здатність змінювати сфери та способи діяльності [2].
Вони висловили думку, що добре підготовленому професіоналу мають бути притаманні такі
характеристики, як уміння працювати в команді, бути ініціативним, здатним до інновацій.
До того ж добрий спеціаліст-професіонал має бути психологічно витриманим, готовим до
перевантажень, до стресових ситуацій, а також уміти виходити з них. Ці характеристики
збігаються з професійною компетентністю, яка розглядається деякими науковцями
(І. Драч, В. Третьяченко) [3] як система теоретико-методологічних, нормативних положень,
спеціально-наукових знань; організаційно-методичних, технологічних умінь, які об’єктивно
необхідні особистості для виконання посадово-функціональних обов’язків; відповідних
моральних і психологічних якостей.
Отже, процес формування управлінської компетентності керівника закладу
професійної освіти залежить від таких організаційно-педагогічних умов, які мають
забезпечувати його ефективну реалізацію. До основних факторів впливу організаційнопедагогічних умов на формування управлінської компетентності керівника закладу
професійної освіти можна віднести: мотиваційну сферу; методи та форми підвищення
управлінської компетентності; самоконтроль; набуття організаторських, управлінських,
контролюючих, корекційних умінь; прогнозування та визначення шляхів підвищення
продуктивності професійної діяльності. Також у ході дослідження було визначено, що
процес формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти
відбувається при забезпеченні таких умов: реалізації моделі формування управлінської
компетентності керівника освітнього закладу; використанні інноваційних методів та форм
організації навчання управлінської компетентності у процесі підвищення кваліфікації;
упровадженні активних методів та форм організації навчання, орієнтованих на
формування управлінської компетентності. Визначивши умови формування управлінської
компетентності керівника закладу професійної освіти, ми можемо перейти до ознайомлення
з її моделлю.
Модель – це реальний об’єкт, система чи поняття у вигляді, що має відмінності від
його реального стану існування. Модель є джерелом інформації про об’єкт і допомагає
пояснити, зрозуміти або вдосконалити цей об’єкт [4, с. 28].
Досліджуючи соціальне моделювання Л. Тюптя зазначає, що «моделювання багатоплановий метод дослідження, один із шляхів пізнання» [5, с. 115]. Ним охоплені всі
процеси. Моделювання - це специфічне багатофункціональне дослідження. Його головне
завдання - відтворити на основі схожості з наявним об’єктом інший, який замінює його
об’єкт (модель).
У своїй роботі «Концептуальні засади побудови змісту і структури орієнтовної
моделі функціональної компетентності керівників навчальних закладів» В. Маслов
зазначає, що «тенденції, закономірності та принципи управління навчальними закладами
є теоретичною основою усвідомленого компетентного керівництва, що потребує особливої
уваги суб’єктів її формування до вирішення змісту й обсягу фундаментальних знань, які
потрібні менеджерам освіти» [6].
На основі цих узагальнень В. Мельник [7] пропонує таку модель розвитку
управлінської компетентності керівника, яка має трирівневу будову, але основу якої
складають чотири компоненти: теоретико-методичний: знання теорії та методології
управління, школознавства, концептуальних педагогічних і виховних систем, основ
психолого-педагогічних і соціогуманітарних наук; науково-методична підготовка; практикопізнавальний: професійні знання, інтереси та запити; постановка і розв’язання цільових
установок; формування та вдосконалення інтелектуальних, практичних умінь і навичок;
творча спрямованість, саморегуляція, самовдосконалення, самоосвіта; організаційно-
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технологічний: знання методів і прийомів управлінської діяльності, управління персоналом;
застосування новітніх методик і технологій; програмне та інформаційно-комунікативне
забезпечення; інноваційна, дослідно-експериментальна, наукова діяльність; професійноособистісний: індивідуальні професійні здібності; трудовий і спеціальний досвід; ділові,
моральні, світоглядні якості, ідеали; загальнокультурні норми. Як бачимо, кожен компонент
відображає певний набір знань та навичок, якими повинен володіти керівник закладу освіти.
На нашу думку, ця модель розвитку управлінської компетентності може переноситись і на
керівників інших освітніх закладів, оскільки ці компоненти відображають структуру їхньої
компетентності. Досліджуючи зміст та структуру професійної компетентності М. Головань
формує саме такі її складові: когнітивний компонент – це засвоєння теоретичних знань з
вказаних вище категорій, уміння систематизувати інформацію, виокремити з неї специфіку,
яка стосується майбутньої професії. Також складовою такої моделі є професійноособистісний компонент, під яким розглядаються особливості складу особистості,
готовність до управління, стресостійкості, розуміння майбутньої професії, готовність
до саморозвитку, цілеспрямованість. Не менш важливим є останній компонент, а саме практичний. Він охоплює вміння трансформувати теорію у практику, застосовувати при
цьому особисті якості та набуті знання і навички. Модель складається з компонентів, які
відображають основні напрями розвитку компетентності. Змістовий компонент включає
в себе отримання знань з таких категорій, як управління, економіка, наука, педагогіка,
правознавство [8, с. 68 - 69].
При побудові власної моделі формування управлінської компетентності керівника
закладу професійної освіти ми враховуємо, що така модель відображає розвиток вже
отриманих знань та навичок, у той час як наша модель повинна відображати засвоєння
нових навичок та знань у сфері управління освітнім закладом.
Відповідно до Рекомендацій Європарламенту і Ради Європи від 18.12.2006 р. «Про
ключові компетентності навчання упродовж життя» [9] ключовими є такі компетентності:
комунікативні, математичні, комп’ютерні, наукові, навчальні, соціальні, підприємницькі,
культурологічні.
З огляду на це у моделі розвитку професійної компетентності заступника директора
Т. Чернова [10] виділяє такі підструктури: ключові та професійні компетентності. А саме,
науковець зазначає, що ключові компетентності визначаються як ділові й особистісні
якості, властиві як заступнику директора з навчально-виробничої роботи, так і кожному
співробітникові закладу професійної освіти незалежно від посади і змісту діяльності; їх
перелік відображає певний ідеальний профіль співробітника закладу професійної освіти:
критичне мислення, творчий підхід, ініціативність, вирішення проблем, оцінювання
ризиків, конструктивне управління, відданість справі, націленість на зміни, делегування
повноважень, робота в команді, бездоганне виконання своїх обов’язків і порядність. Також
Т. Чернова дає змістовну характеристику низці важливих компетентностей керівника
закладу професійної освіти, серед яких називає: професійні компетентності з прийняття
та реалізації управлінських рішень, психологічні, дидактичні, діагностичні, аналітичні,
предметні, технологічні, методичні, дослідницькі [10, с. 29 - 33].
Розглядаючи досить широкий спектр підходів до аналізу професійної компетентності
лідерів сучасної школи у вітчизняних педагогічних дослідженнях, ми не змогли виділити
комплексну модель, що дозволяє коректно оцінювати рівень сформованості тих чи інших
компетентностей і цілеспрямовано планувати професійний розвиток керівників.
У 1995 році в США були проведені опитування практиків, педагогів-дослідників,
і на основі проведеного аналізу результатів була розроблена модель лідерства «Основи
ефективного лідерства» [11].
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Дослідник В. Лобанов [12], аналізуючи цю модель, виділив ті професійні сфери, які
необхідні для керівників державних установ незалежно від посади і характеру виконуваної
роботи. Науковцем було виділено «ядро кваліфікації вищих керівників», що включає такі
професійні якості: стратегічне бачення, управління людськими ресурсами, розвиток і
оцінка програм, планування та управління ресурсами, представлення інтересів організації
та взаємодію.
Усі перераховані вище компетентності представляють компетентність у сфері
менеджменту. Відсутність у «ядрі професійної кваліфікації керівників» індивідуальнопсихологічних особистісних якостей, необхідних для керівника освітнього закладу,
викликає деякі суперечності, тому в ході нашого дослідження при побудові нашої моделі
формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти ми
частково зупинимося на даній моделі.
Найбільше нам імпонує структура моделі, створеної І. Чечелем [13], де враховано
всі чинники і яка включає в себе такі якості та компетентності управління, як забезпечення
широкої підтримки в проведенні організаційних змін; поінформованість про зовнішню
сферу в діяльності управління; творче мислення; планування й оцінка; орієнтація на
потреби громадян; управлінський контроль та координація; фінансове управління;
управління технологіями; управління кадрами, різнорідним колективом працівників;
управління конфліктами; вплив і ведення переговорів; формування команди; усні та
письмові комунікації; вирішення проблем; лідерство [13, с. 85].
Також аспект змістового поняття «професійна компетентність» охоплює такі
характеристики: когнітивна (опанування знаннями); поведінково-діяльнісна (наявність
доцільних способів професійної діяльності та поведінки); мотиваційно-ціннісна
(усвідомлене розуміння своєї професії й самоактуалізації); рефлексивна (самоаналіз,
самоконтроль, уміння прогнозувати результати своєї професійної діяльності).
Варто зауважити, що структурна специфіка управлінської компетентності вимагає
і наявність важливих професійних та ключових компетентностей. Важливі професійні
компетентності є відображенням специфіки певного виду управлінської діяльності - знання
та використання прийомів, методів та технологій здійснення управлінської діяльності.
Сюди ж можна віднести наявний досвід у вирішенні типових професійних завдань та
оцінку результатів своєї діяльності, уміння самостійно опановувати нововведення в
освітній сфері. Особливе значення має формування ключових компетентностей, до яких
відносимо компетентності соціальної взаємодії, спілкування; компетентності самопізнання,
саморозвитку, саморегуляції [14, с. 156 - 157].
Отже, управлінська компетентність - це складна система з власною структурою.
Ми це врахували під час побудови моделі. Її структура охоплює такі підходи, як
системний, андрагогічний, діяльнісний, професіографічний, культурологічний. Також
під час формування моделі звертаємо увагу на організаційно-педагогічні умови, оскільки
їх якість та доцільність впливають безпосередньо на якість формування управлінської
компетентності керівника закладу професійної освіти. Зазначимо, що багатогранність
структури моделі формування управлінської компетентності керівника закладу професійної
освіти забезпечить необхідний рівень управлінської компетентності в діяльності, яка
має бути притаманна керівнику. Також управлінська компетентність охоплює передусім
загальні цінності, соціальні норми, установку на ділове співробітництво, що виробляється
колективом закладу і регламентує поведінку суб’єктів освітнього процесу. Всі компоненти
моделі будуть діяти при створенні відповідних організаційно-педагогічних умов.
Моделюємо формування управлінської компетентності керівника закладу
професійної освіти (Рис. 1.1).
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Цільовий блок
Мета:

Підходи:

Принципи:

Формування управлінської компетентності
керівника закладу професійної освіти

Системний

Завдання:

Андрагогічний
Діяльнісний
Професіографічний
Культурологічний

Загальнодидактичні:
систематичності, зв’язку теорії
з практикою, індивідуалізації,
активності.

- сформувати у керівників закладів професійної
освіти управлінську компетентність;
- забезпечити усвідомлення керівниками закладів
професійної
освіти
необхідності
набуття
управлінських компетентностей;
- забезпечити рівень сформованості управлінської
компетентності керівника закладу професійної
освіти згідно вимог сучасної освіти

Специфічні: інноваційності,
професійної спрямованості,
технологічної послідовності,
моделювання управлінської
компетенції, діяльності,
саморозвитку

Компоненти управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти

мотиваційний

управлінський

економічний

науковий

педагогічний

психологічний

правовий

особистісні якості

Змістово-процесуальний блок
Методика
форми: активні форми навчання; бінарні
заняття, тренінги; інтегрований спецкурс
«Моя компетентність»

зовнішні (вимоги ринку освіти,
організаційно-педагогічні умови)

діяльнісний

Чинники

реалізація моделі формування управлінської
компетентності керівника закладу освіти;

мотиваційний

методи: нетрадиційні та інтерактивні
методи навчання

Педагогічні умови

Етапи

використання інноваційних методів та форм
організації
навчання
управлінської
компетентності у підвищенні кваліфікації;
упровадження активних методів та форм
організації навчання, орієнтованих на
формування управлінської компетентності.

внутрішні (особливості особистості
керівника освітнього закладу)

Результативний блок
Мотиваційно-особистісний

Критерії

Діяльнісно-рефлексивний

Когнітивний
Високий
Достатній

Рівні

Середній
Низький

Результат: сформована управлінська компетентність керівника закладу професійної освіти
Рис. 1.1 Модель формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, модель – це система
(реалізована чи уявна), яка відтворює чи відображає об’єкт, що досліджується, а також така,
що має здатність замінювати цей об’єкт так, що це дає нову інформацію для дослідження
та його вивчення. Для формування управлінської компетентності керівника закладу
професійної освіти необхідне гармонійне поєднання цільового, змістово-процесуального та
результативного блоків розробленої нами моделі з урахуванням усіх її компонентів.
Тому, створюючи модель формування управлінської компетентності керівника
закладу професійної освіти, ми враховуємо такі чинники: зовнішні - вимоги ринку освіти
(виконання запитів ринку праці, орієнтація освіти на інтеграцію в європейську систему
освіти, реформування освіти в цілому); внутрішні - залежать від особливостей особистості
керівника закладу професійної освіти і включають в себе такі компоненти, як мотиваційний,
управлінський, економічний, науковий, педагогічний, психологічний, правовий, особистісні
якості; та організаційно-педагогічні умови (створення відповідних умов формування, які
включають себе форми, методи, принципи навчання);. Узагальненим результатом процесу
формування професійної компетентності є загальна готовність до діяльності, зокрема,
готовність до дій у конкретних ситуаціях. Зміст компетентності змінюється відповідно до
умов життя і вимог до професійної діяльності. Розвиток спеціально-професійних і ключових
компетентностей фактично визначає зміст підготовки фахівців, результатом якого має стати
якісне виконання виробничих функцій (якість наданих послуг).
Отже, багатогранність структури моделі формування управлінської компетентності
керівника закладу професійної освіти забезпечить необхідний рівень управлінської
компетентності в діяльності, яка має бути притаманна керівнику закладу професійної
освіти. Також модель управлінської компетентності охоплює передусім загальні цінності,
соціальні норми, установку на ділове співробітництво, що виробляється колективом закладу
і регламентує поведінку суб’єктів освітнього процесу.
Подальші наукові дослідження плануємо спрямувати на вивчення ефективності
впроваджених організаційно-педагогічних умов та їх впливу на якість підвищення рівнів
формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлена модель формирования управленческой компетентности руководителя учреждения профессионального образования. Дано теоретическое обоснование таких
моделей, а также проанализированы и обобщены их структурные компоненты (мотивационный, управленческий, экономический, научный, педагогический, психологический, правовой,
личностные качества), которые отражают основные направления развития управленческой
компетентности. Учтены факторы формирования управленческой компетентности руководителя учреждения профессионального образования: внешние - требования рынка образования
(выполнение запросов рынка труда, ориентация образования на интеграцию в европейскую
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систему образования, реформирование образования в целом); внутренние - зависят от особенностей личности руководителя профессионального учебного заведения, и организационно-педагогические условия (создание соответствующих условий, которые включают в себя
формы, методы, принципы обучения). Доказаны целесообразность использования модели
управленческой компетентности руководителя учреждения профессионального образования
в системе управленческой деятельности и ее влияние на повышение профессионализма руководителей учебных заведений.
Ключевые слова: модель; профессиональное образование; руководитель учреждения
профессионального образования; управленческая компетентность.
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MODEL OF FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCE OF THE HEAD
OF PROFESSIONAL EDUCATION
The article presents the model of formation of managerial competence of the head of the
institution of professional education. Theoretical substantiation of the models of development
of managerial competence of the head of the educational institution is carried out. The structural
components of the model of forming the managerial competence of the head of the institution of
professional education (motivational, managerial, economic, scientific, pedagogical, psychological,
legal, personal qualities) are analyzed and summarized, reflecting the main directions of development
of managerial competence. The factors of formation of managerial competence of the head of the
institution of professional education are taken into account: external – requirements of the education
market (implementation of labor market queries, orientation of education for integration into the
European system of education, reforming education in general); organizational and pedagogical
conditions (creation of appropriate conditions of formation, which include forms, methods, principles
of training); internal ones depend on the personality characteristics of the head of a professional
educational institution. Approaches (systemic, andragogical, activity, professional, cultural) to
building a model are structured. The attention is paid to the organizational and pedagogical conditions,
because their quality and expediency directly affects the quality of the formation of managerial
competence of the head of the institution of professional education. It is noted that the multifaceted
structure of the model of the formation of the managerial competence of the head of the institution
of professional education will provide the necessary level of managerial competence in the activity
that should be inherent in the head of the institution of professional education. Also, the model of
managerial competence covers primarily the common values, social norms, the establishment of
business cooperation, which is made by the team of the institution and regulates the behavior of
subjects of the educational process. The expediency of using the model of managerial competence
of the head of the institution of professional education in the system of management activity and
the importance of its influence on improvement and increment the professionalism of the heads of
institutions of professional education.
Keywords: model; professional education; head of the institution of professional education;
managerial competence.
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