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Анотація: у статті висвітлюється специфіка підготовки менеджерів освіти в 

Україні. Сучасний етап розвитку суспільства, інтеграція України до Європейського союзу 
ставлять якісно нові завдання в галузі освіти.  

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. визначає головною метою 
освіти створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина 
України [1]. 

Модернізація системи управління освітою за Національною стратегією розвитку 
освіти в Україні на 2012-2021 роки передбачає перехід до програмно-цільового управління, за 
яким здійснення управлінських функцій відбувається шляхом упровадження проектів, що в 
комплексі становлять державні програми і спрямовані на вирішення низки проблем. 

Ключові слова: компетентність менеджера освіти;  конкурентноспроможний 
менеджер; чинники, що впливають на професійний розвиток менеджера; психологічна 
сумісність; шляхи формування компетентнісного менеджера.  

Вступ 

Сучасні менеджери освіти діють в умовах кардинальних змін у суспільстві, 

що вимагає від них нових підходів до управління закладами освіти. Недостатня 

розробленість проблем щодо умов підготовки професійного менеджера освіти, 

підготовка до здійснення менеджерської діяльності, низький рівень наукової 

організації праці детермінують ряд труднощів і відхилень в управлінській 

діяльності менеджерів освіти. Учені наголошують на суперечностях, що 

виникли у галузі підготовки менеджерів освіти, а саме: 

- постійне зpoстaння вимoг суспiльствa дo piвня управлінської 

кoмпeтeнтнoстi мeнeджepiв oсвiти і peaльний piвень їх пpoфeсiйнoї пiдгoтoвки; 

- розбіжності між сфepaми пpoфeсiйнoї дiяльнoстi мeнeджepiв oсвiти тa 

oкpeслeними нaпpямaми їхньoї пpoфeсiйнoї підготовки; 

- фopмaльнo зaдeклapoвaний інтєнсивний poзвиток пiдгoтoвки мeнeджepiв 

oсвiти і peaлiзoвaні у пeдaгoгiчнiй пpaктицi єкстєнсивні пiдхoди, щo 

виявляються у вiдсутнoстi дiєвoї систєми кpитepiїв і пoкaзникiв якості їх 

фaхoвoї пiдгoтoвки; 

- нeoбхiднiсть фaхoвoї пiдгoтoвки мeнeджepa oсвiти в мaгiстpaтуpi зaклaдiв 

вищої освіти Укpaїни вiдпoвiднo дo вимoг Бoлoнськoгo пpoцeсу тa 

нeвизнaчeнiсть нopмaтивнo-пpaвoвoї бази пiдгoтoвки мaгiстpiв, о також 



формування магістерських освітньо-професійних програм у системі вищої 

педагогічної освіти в Україні; 

- реальний стан і очікуваний рівень науково-методичного забезпечення 

процесу фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти. 

Основний текст 

Проведений аналіз наукових досліджень з проблем підготовки менеджерів 

освіти до управління соціально - педагогічними проектами дозволяє 

узагальнено представити погляди науковців (Є. Березняка, В. Бондаря, М. 

Виноградського, В. Волкова, І. Герчикова, Й. Завадського, Б. Кобзаря, Ю. 

Конаржевського, М. Кондакова, А. Кредісова, М. Кривко, І. Ладанова, А. 

Мардас, В. Маслова, В. Пікельної, М. Поташніка, Н. Пушкарьова, О. 

Романовського, Л. Сергеєва, Н. Сумського, В. Тарасова, П. Худоминського, Р. 

Шакурова, Т. Шамової та ін.), які вважають, що для підготовки нової генерації 

управлінських кадрів, здатних здійснювати науково - дослідні та 

експериментальні роботи, втілювати педагогічні інновації, досконало володіти 

основами педагогіки і психології, а також новітніми досягненнями у цих 

галузях знань, спроможних використовувати закони діалектики для 

обґрунтування тих чи інших явищ у педагогічній практиці, необхідні глибокі 

знання щодо специфіки їх навчання. 

Відомі вчені (В. Берека, Л. Влодарска-Зола, Л. Гелюх, Г. Закорченна, Л. 

Кравченко, Н. Романенко, Т. Сорочан та ін.) визначають такі організаційно - 

методичні умови професійної підготовки майбутніх менеджерів освіти в 

магістратурах ЗВО: формування змісту підготовки на основі інноваційності та 

постійного його оновлення в контексті сучасних освітніх реформ, модульної 

організації і раціонального добору та дозування навчального матеріалу 

відповідно до останніх досягнень у сферах управлінських технологій із 

менеджменту; професійно-діяльнісне й інтегративне спрямування на 

професійну управлінську діяльність, цільову установку на індивідуальний та 

наскрізний принципи її планування; підвищення самоконтролю і самокорекції 

навчальних досягнень магістрантів і перерозподілу навчального матеріалу у 



змісті дисциплін із тенденцією до збільшення його питомої ваги на самостійну 

позааудиторну підготовку. Використання методів, засобів і форм навчання, на 

думку вчених, має ґрунтуватися на впровадженні комплексного підходу, що 

забезпечується органічним поєднанням у навчальному процесі традиційних та 

інноваційних організаційно-педагогічних форм навчання. Крім того, структура і 

зміст навчально-методичного комплексу дисциплін управлінського циклу 

передбачають наявність підручників, посібників, дидактичних матеріалів на 

електронних та паперових носіях, їх комплексне використання за принципом 

взаємного доповнення [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Вчені (В. Берека, Л. Даниленко, Л. Карамушка, Т. Качеровська, Л. 

Кравченко, Н. Романенко, Т. Сорочан та ін.) пропонують структуру і зміст 

навчально-методичного забезпечення для дисциплін фахової підготовки 

магістрів з менеджменту освіти умовно поділити: за компонентним складом 

(теоретичні, емпіричні, практичні); способом навчально-пізнавальної діяльності 

(інтуїтивні, репродуктивні, пошуково-дослідницькі, творчі, дієві, управлінські); 

аудиторними (лекції, семінари, лабораторно-практичні), позааудиторними 

заняттями (курсові роботи, конкурси, олімпіади, навчально-дослідна робота, 

вивчення передового педагогічного досвіду). Основи проектування змісту 

фахової підготовки магістра з менеджменту освіти, як вважають учені (В. 

Берека, Л. Гризун, Т. Качеровська, Л. Кравченко, М. Кривко, Т. Сорочан та ін.), 

спрямовані на теоретико-методологічну підготовку, якою передбачено 

формування високого рівня знань, творчого мислення, загальної культури, 

педагогічної свідомості, поведінки й дії; фахову підготовку, що полягає в 

оволодінні психолого-педагогічними знаннями, уміннями й навичками 

організації освітнього процесу з учнями; розвиток індивідуальності менеджера 

освіти на основі цілісного й міждисциплінарного підходів. Навчально-

методичний комплекс фахової підготовки з управління майбутніх менеджерів 

освіти містить: навчальні та робочі програми з дисциплін управлінського циклу 

для магістрів зі спеціальності «Управління навчальним закладом»; навчальні 

посібники і практикуми з навчальних модулів дисциплін управлінського циклу, 



автоматизовані тести для контролю знань, мультимедійні презентації лекційних 

занять, електронні версії посібників і практикумів із дисциплін управлінського 

циклу, електронні посібники з дисциплін «Діагностика особистісних і 

професійних якостей майбутніх менеджерів освіти», «Розвиток професійної 

компетентності майбутніх менеджерів освіти», «Психолого-педагогічна 

допомога» для викладачів магістратури, котрі готують фахівців зі спеціальності 

«Управління навчальним закладом» [1, 7, 8]. 

Також учені (В. Берека, Л. Гризун, Л. Даниленко, Л. Карамушка, Т. 

Качеровська, Л. Кравченко, М. Кривко, Н. Романенко, Т. Сорочан та ін.) 

визначають, що основними напрямами прогностичного розвитку системи 

фахової підготовки майбутніх менеджерів освіти є: приведення державних 

освітніх стандартів із підготовки менеджерів освіти у відповідність до 

європейських вимог і Болонської конвенції; розвиток допрофесійної і 

післядипломної освіти в цілісній системі неперервної фахової підготовки як 

такої, що ще не досягла належного рівня становлення; використання в процесі 

фахової підготовки особистісно орієнтованих інноваційних технологій; 

залучення магістрів до системної практичної діяльності через проходження 

безперервної практики; кадрове забезпечення системи неперервної фахової 

підготовки через систему вищої професійної освіти (аспірантуру, 

докторантуру); науково-дослідницький і науково-методичний супровід процесу 

педагогічної освіти. 

Важливість формування професійної компетентності у майбутніх фахівців 

сфери освіти, управління визначається специфікою їхніх професійних 

обов’язків, інтенсивно зростаючими вимогами міжнародного ринкового 

середовища до професійної компетентності та формування у них професійних 

особистісних якостей та міцних знань. 

Міжнародний досвід свідчить про потребу формування нових засад 

функціонування вищої школи, спрямованих на якісний рівень підготовки 

спеціалістів. Перед багатьма країнами, і Україною зокрема, постає проблема 

підвищення рівня освіти менеджерів, шляхом накопичення не тільки 



професійно спрямованих знань, вмінь і навичок, а й загальнокультурного рівня 

особистості. У зв’язку зі входженням України у глобальний економічний 

простір відбуваються постійні зміни, ускладнюються проблеми менеджменту, 

загострюється конкуренція, і для забезпечення інноваційного прориву в 

розвитку економіки України необхідний перехід на якісно новий рівень 

управління. Це зумовлює формування нового типу менеджерів, які мають 

системне, нестандартне та стратегічне мислення і здатні до застосування 

сучасної філософії управління. 

Вивченню питань, пов’язаних з проблемами розвитку системи професійної 

підготовки кадрів та її взаємодії з ринком праці, присвячено багато досліджень. 

Головна увага в них концентрується навколо питань організації професійної 

освіти, напрямів удосконалення підготовки кваліфікованих фахівців [9]. 

Зокрема, В. І. Куценко розглядає якість вищої освіти як основний чинник 

формування конкурентоспроможного менеджера; Е. С. Романова вивчає 

професіоналізм менеджера у плані встановлення структури професійних 

якостей; М. Й. Боришевський та С. Д. Максименко аналізують питання щодо 

проектування професійної позиції, самоактивності особистості та професійної 

самосвідомості і культури [10]. У роботах М. Армстронга, Ю. Бабанського, Л. 

Балдарова, Г. Балла, Л. Виготського, В. Давидова, Е. Денисенко, П. Друкера, І. 

Зязюна, О. Капітанця, В. Рибалко, І. Сенча, А. Файоля та ін., на основі 

здобутків провідних світових шкіл менеджменту розкриваються проблеми 

підготовки сучасних управлінців, пропонуються шляхи активного їх навчання. 

Водночас в опублікованих роботах ще недостатньо уваги приділяється шляхам 

забезпечення формування професійної компетентності менеджерів. 

Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації визначає 

необхідність підготовки менеджерів нового формату. Основними вимогами в 

цьому процесі є забезпечення умов для самореалізації творчого потенціалу 

особистості, зв’язок фундаментальних теоретичних знань із 

високопрофесійними практичними навичками й уміннями, спрямованими на 

інтелектуалізацію праці. Необхідно готувати управлінський персонал до 



середовища, де обов’язки постійно змінюються, інформація надходить через 

безліч каналів, а ефективність діяльності залежить від уміння вирішувати 

проблеми обумовлені: 

1. глобальною конкуренцією, більш широким спектром протидіючих 

сил. Це пов’язано з інтернаціоналізацією економік усіх країн, тому сучасні 

менеджери повинні вміти працювати в різних умовах. До того ж покликані 

враховувати у своїй діяльності особливості національної культури тієї країни, з 

якою вони співпрацюють; 

2. зміною критеріїв, що визначають кваліфікацію робіт. Застосування 

інформатизаційних інновацій вимагає підготовки співробітників, які повинні 

досконало володіти сучасними технологіями; 

3. наявністю політичних, соціальних, економічних і психологічних 

дестимулюючих факторів: стрес, тиск, невизначеність як у суспільстві, так і в 

конкретних колективах; кількісне збільшення та якісне ускладнення проблем, 

які потрібно вирішувати поряд з обмеженістю засобів для їх вирішення; 

4. недостатністю ділової репутації менеджерів, що вимагає 

управлінських успіхів, великого досвіду й глибокого знання своєї сфери 

діяльності, високих моральних якостей, знання іноземних мов тощо; 

5. зміною в ціннісних орієнтаціях працівників. Так, одержує новий 

зміст етика праці: робота виступає не тільки як засіб заробити для задоволення 

матеріальних потреб, але й як інструмент для саморозвитку і самоорганізації, 

що потребує безперервного вдосконалення і розвитку професійних умінь та 

навичок. 

Важливою складовою, яка впливає на потенціал менеджера, є його 

компетентність.  

Компетентність включає такі складові:  

- загальні,  

- комунікативні,  

- організаційні,  

- спеціальні. 



Однією із головних є загальна компетентність, пов’язана з рівнем освіти 

співробітника, знаннями у сфері менеджменту, економіки, фінансів, 

маркетингу, психології. Компетентність працівників відноситься до групи 

якісних показників. Під професійною компетентністю менеджера ми розуміємо 

особистісні можливості, які дозволяють самостійно та ефективно реалізовувати 

цілі управлінського процесу. 

Високі вимоги суспільства передбачають формування нової генерації 

управлінців. Від рівня професійної компетентності менеджерів залежить якість 

та своєчасність виконання поставлених завдань у сфері планування, організації 

пошуку й добору, розміщення, адаптації, оцінки, стимулювання, руху, розвитку 

персоналу. Тому вимоги до управлінців повинні бути сформовані так, щоб вони 

відповідали сукупності компетенцій співробітника, які мають бути відображені 

в професіограмах, психограмах, картах компетенцій, кваліфікаційній карті 

тощо. У цих документах у повному обсязі потрібно прописати бажаний перелік 

якостей, необхідних претенденту для виконання посадових обов’язків. 

У забезпеченні професіоналізму велика роль належить системі професійної 

освіти.  

Останнім часом серед молоді суттєво зріс інтерес до вищої, у тому числі до 

менеджмент-освіти.  

Аналіз спеціальної літератури дає підставу стверджувати, що формування 

менеджера можливе лише на засадах спеціальної поетапної професійної 

підготовки, на основі поєднання науково-теоретичних досягнень науки, 

організаційно-технологічних розробок, досвіду провідних шкіл менеджменту, 

що забезпечують високий рівень підготовки високо кваліфікованих фахівців. 

Запорукою якісної професійної підготовки менеджера-професіонала є 

оптимально організований навчальний процес у вищому навчальному закладі, 

постійне вдосконалення бізнес-освіти [11]. 

Остання розвивається під впливом нових вимог роботодавців, держави, 

суспільства, адже нині менеджер має формувати ефективні міжособистісні 



відносини, творчо підходити до вирішення проблем, досягати поставлених 

цілей і результатів. 

Підготовка конкурентоспроможного менеджера потребує в процесі 

навчання використовування сучасних технологій, забезпечення органічного 

поєднання теорії і практики. Іншими словами формування ефективного 

механізму підготовки конкурентоспроможного менеджера має ґрунтуватися на 

синтезі знань, умінь і навичок; засвоєнні студентом теоретичних знань і 

методичного інструментарію. Нині, менеджер повинен формувати ефективні 

міжособистісні відносини, творчо підходити до вирішення проблем, досягати 

поставленої мети і результатів. Менеджер має мислити перспективно. 

Систематична робота над поглибленням освіченості та досвіду надають 

працівникові відповідно до вимог часу та спеціальних знань, умінь і навичок. 

Під час підготовки фахівців з менеджменту варто враховувати структуру 

чинників, які впливають на їх професійний розвиток. 

Нині менеджер виступає як: 

- управлінець, який має владу та керує колективом людей; 

- лідер, здатний координувати діяльність підлеглих, використовуючи свій 

авторитет, позитивні емоції та високий професіоналізм; 

- людина, яка має комунікативні здібності, наділена стратегічним 

мисленням, може визначити цілі, основні види діяльності, визначати союзників 

і супротивників, повинна мати високий рівень культури, бути чесною, 

рішучою; 

- новатор, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той 

або інший винахід; 

- вихователь, котрий володіє високими моральними якостями, спроможний 

створити колектив і спрямувати його розвиток, сформувати управлінську 

культуру організації. 

У сучасному менеджменті особливого значення набуває творчий підхід до 

справи.  



Менеджер завжди має бути особистістю, він повинен мати спеціальні 

знання і вміло використовувати їх у повсякденній роботі управління 

організацією.  

Здібності до керівництва обумовлені наявністю таких особистих 

цінностей, як здатність управляти самим собою, уміння навчати і розвивати 

підлеглих, формувати ефективні команди, бачити перспективи та реалізовувати 

їх.  

Майбутньому менеджеру необхідні знання про психологічну сумісність у 

колективі.  

Психологічна сумісність - це такий ефект поєднання людей, який дає 

максимальний результат діяльності при мінімальних психологічних 

навантаженнях осіб, які взаємодіють. Протилежним до психологічної 

сумісності є психологічна несумісність, тобто нездатність узгодити свої дії, що 

перешкоджає спільній діяльності, не сприйняття одними людьми інших. 

Як бачимо, менеджер повинен бути професійно компетентним, а це 

пояснюється необхідністю сформувати у студентів певний обсяг знань і 

навичок, які потрібні їм у майбутній професійній діяльності. Система, яка існує 

для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах  великою мірою 

спрямована на теоретичне осмислення компонентів професійної діяльності 

(дисципліни навчального плану), а не на комунікативний аспект професійної 

підготовки, тому у процесі підготовки фахівців потрібно оптимально 

розподіляти зміст освітньо-професійної програми і навчальний час за циклами 

підготовки. 

Отже, менеджер має вдосконалювати свої знання, розвивати практичні 

навички швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, мати підвищений 

інтерес до самоосвіти, високий рівень самодисципліни. Саме професіоналізм, 

відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій 

складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу 

ефективність реалізованої практичної діяльності. 



Велике значення для ефективної управлінської діяльності керівника 

відіграє уміння управляти власною поведінкою, формувати і розвивати 

необхідні ділові та особистісні якості.  

Практика свідчить, що окремі особистісні риси в процесі навчання, 

виховання й самовиховання можна сформувати. При чому, значну роль відіграє 

бажання майбутнього менеджера самовдосконалюватись.  

Постійні зміни, що відбуваються в інформаційному середовищі, роблять 

практично неможливою підготовку фахівця до професійної діяльності на весь 

період трудового життя, тому пошук нових нестандартних способів підвищення 

кваліфікації є необхідною складовою в процесі формування компетентного 

фахівця у галузі управління. 

В умовах ХХІ століття знання надзвичайно швидко старіють. А це значить, 

орієнтація на можливість разового отримання знань у сучасних умовах є 

безперспективною, оскільки ефективна робота фахівців, зокрема керівників, 

можлива лише завдяки постійного підвищенню їхньої кваліфікації. Це є 

особливо актуальним в умовах неперервності освіти, яка розглядається як 

підготовка, що спрямовується на підтримку та оновлення знань, отриманих 

фахівцем у процесі базової підготовки у виші, тобто у період набуття ним 

спеціальності. "Додаткова підготовка" – це підготовка, яка пов’язується з 

оволодінням новими знаннями, вміннями, і, завершуючись відповідним 

дипломом, дає фахівцю можливість різних змін у межах його професії. 

Провідною наукою в системі післядипломної освіти є андрагогіка – 

мистецтво надання допомоги дорослій людині у навчанні. Освіта, зокрема 

система перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, здобуває статус 

стратегічного ресурсу, що збільшує конкретний потенціал менеджерів і 

визначає можливість інноваційного розвитку економіки. Важливою проблемою 

підготовки менеджерів є поліпшення якісного складу кадрового потенціалу. 

Цьому має сприяти формування резерву кадрів, підготовка і підвищення 

кваліфікації. Необхідно забезпечити формування резерву керівників та їх 



управлінської підготовки. Що стосується системи підвищення кваліфікації, то 

вона має бути тісно пов’язана з реальним виробництвом. 

Українська економіка нині виробляє надзвичайно мало конкурентоздатної 

продукції, послуг та інформації, в якій найбільш привабливі з точки зору 

оплати праці сектори не потребують значної кількості висококваліфікованих 

спеціалістів, які володіють складними сучасними знаннями. Водночас, як 

свідчить світовий досвід, пріоритетними напрямами розвитку освіти в умовах 

переходу до інноваційної економіки мають стати: 

• висока якість підготовки кадрів; 

• впровадження освіти в процеси, що пов’язані з модернізацією економіки, 

в першу чергу через підготовку висококваліфікованих менеджерів-

адміністраторів. 

 

Висновки 

Проблема підготовки менеджерів освіти в Україні залишається й досі 

актуальною, оскільки ще не знайшла достатнього висвітлення у наукових 

доробках учених. Загалом, можна стверджувати, що професійна підготовка 

вченими ототожнюється із процесом швидкого формування спеціальних знань, 

умінь і навичок з метою формування готовності до професійної діяльності. 

Проте, на нашу думку, основними шляхами формування компетентного 

менеджера є: 

- врахування економічних, державних, соціальних, особистісних потреб за 

умови, що названі процеси відбуваються на фоні глобалізації, 

інтернаціоналізації та інноваційності всіх сфер діяльності фахівців; 

- система якісної вищої освіти; 

- постійний саморозвиток і підвищення кваліфікації. 

Такий підхід дозволяє: забезпечити формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців у галузі освіти; виявити компоненти 

досліджуваної підготовки менеджерів, їх місце та значення в забезпеченні 

стратегічного розвитку освіти; розкрити діалектику їх взаємозв’язку. 
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Summary: the article deals with the specifics of the training of managers in the system of 

education in Ukraine. A contemporary stage of the development of society, integration of Ukraine 
into the European Union sets qualitatively new challenges in a field of education. 

National Doctrine of the Development of Education of Ukraine in the XXI Century defines the 
main goal of education to create conditions for the development and self-realization of each person 
as a citizen of Ukraine. 

Modernization of the management system of education according to the National Strategy of 
the Development of Education in Ukraine for 2012-2021 envisages the transition to the 
programmatic management, through which the management functions are carried out through the 
implementation of projects which in a complex form state programs and address a number of 
problems. 
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