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Постановка проблеми у загальному вигляді.  Шлях європейської та світової 

інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін в політичному, 

економічному житті нашої держави. Саме тому у  суспільстві розпочався якісно новий 

етап: стали першочерговими і по-новому розглядаються науково-технічні, інформаційні, 

політехнічні, екологічні, духовні та моральні аспекти життя. Набувають нового звучання і 

проблеми освітньої політики, основною тенденцією якої є корінне реформування школи 

на демократичних засадах. Сучасні тенденції розвитку системи освіти спрямовані на 

створення цілісної педагогічної системи, компоненти якої взаємозалежні й спрямовані на 

високій рівень навчання, розвиток та виховання молоді. Це потребує від 

загальноосвітнього навчального закладу використання прогресивних інноваційних 

технологій, які забезпечать кожній дитині можливість виявити себе як особистість, а 

кожному вчителеві – знайти ефективні методи роботи. Тому й адміністрації 

загальноосвітнього навчального закладу потрібні нові підходи до здійснення 

управлінської діяльності та прийняття виважених рішень.  

Метою розвитку педагогічної освіти визначено створення такої системи, яка на 

основі національних надбань світового значення та усталених європейських традицій 

забезпечує формування педагогічних працівників, здатних здійснювати професійну 

діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як 

пріоритетну функцію держави, що спрямовується на розвиток та самореалізацію 

особистості, задоволення її освітніх і духовно культурних потреб, а також потребу бути 

конкурентоспроможними на ринку праці [3].     

В цих умовах перед вищою педагогічною школою стоять завдання підготувати 

майбутнього керівника з високим рівнем інтелектуальної самосвідомості, здатного до 

концептуального мислення, творчої  діяльності, самостійного управління особистісною 

професійною діяльністю, що дозволить йому більш ефективно взаємодіяти з оточуючим 

середовищем, бути активним суб’єктом професійно-педагогічної діяльності. Школа 

сьогодні більш як ніколи потребує такого керівника. Вирішення цих завдань обумовлює 

створення гнучкої, відкритої, варіативної системи освіти, потребує переходу на нові 

педагогічні технології, що забезпечують не тільки оволодіння майбутнім керівником 



великим об’ємом знань, скільки формуванням здібностей до саморозвитку та вмінню бути 

готовим до виявлення своїх сутнісних сил. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

У наш час закладені фундаментальні підходи до створення теоретичної та 

технологічної бази педагогічної освіти (С. Гончаренко, М. Євтух, О. Киричук, О. Моляко, 

Н. Ничкало, Є. Павлютенков, І.Карамушка та ін); відбувається активний процес вивчення 

професійного становлення фахівця на етапі його навчання у вищому навчальному закладі 

(А.Алексюк, І. Бех, В. Бондар, О. Дубасенок, С.Золотухіна, І. Зязюн, О.Пєхота, та ін..), 

розробляються і удосконалюються положення: філософії професійної педагогічної освіти 

(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Г. Кремень, В. Лутай та ін.); наукові основи управлінської 

діяльності керівників ЗНЗ  (Г. Єльникова, Л. Калініна, В. Маслов, В.  Пікельна, Шакуров, 

Т. І. Шамова та ін.) та педагогічної інноватики (Л.  Ващенко, Л. Даниленко та ін); 

психолого-педагогічні основи розвитку особистості в умовах неперервної професійної 

освіти (І. Бех, Л.  Карамушка. С.  Максименко, В. Олійник,  Н.  Протасова, Т. Сорочан та 

ін..). 

Але не дивлячись на те, що система вищої педагогічної освіти за останні роки 

інтенсивно розвивається, вона має декілька суттєвих недоліків таких як: технологічна 

незабезпеченість формування професійної діяльності, спрямованість її на повідомлення 

готових знань; дисциплінарний, у більшості випадків, характер освітнього процесу, 

авторитарний стиль управління, слабкість міждисциплінарних зв’язків: відрив логіки 

засвоєння навчального матеріалу від майбутньої професійної діяльності: недостатньо 

акцентована професійно-педагогічна спрямованість освітнього процесу: неповне 

використання потенціальних можливостей майбутнього педагога і керівника. Це 

призводить до того, що отримавши освіту у межах традиційної системи підготовки, 

молоді керівники не тільки потерпають від не можливості оволодіти новітніми 

технологіями, але виявляються психологічно не здатними працювати по-новому. 

Природно, що такий стан речей, потребує пошуку нових підходів не тільки у самій 

педагогічній освіті, але і у визначені засобів удосконалення процесу професійної 

підготовки майбутнього керівника загальноосвітньої школи на етапі навчання у 

педагогічних університетах. 

Зазначене вище дозволяє виокремити ряд протиріч між: потребою суспільства у 

розвитку вищого навчального закладу як центру освітньої культури, науки, нових 

технологій та недостатньо розробленими теоретичними основами процесу професійного 

становлення  майбутнього керівника загальноосвітньої школи; потребою суспільства у 

підготовці фахівця, здатного до самостійної педагогічної діяльності та реальним станом 



освітнього процесу у вищій школі; декларуванням педагогічних вимог інтеграції 

загальнокультурних, психолого-педагогічних, управлінських та предметних блоків у 

підготовці майбутніх керівників загальноосвітньої школи і відсутністю необхідної для 

такої інтеграції програмно-методичного забезпечення освітнього процесу; об’єктивних 

вимог суспільства до  керівника загальноосвітнього навчального закладу, зокрема, 

постійної орієнтації у проблемах ціннісного самовизначення, яке потребує від них 

готовності до роздумів про своє місце та призначення з одного боку, а з іншого – типової 

системи професійної підготовки, що не сприяє до ціннісного самовизначення, пошуку 

особисто визначеного сенсу професії, що не забезпечує одну з важливих соціально-

професійних функцій – рефлексивного функціонального аналізу педагогічної діяльності; 

декларування вимог реалізації здібностей і потенційних можливостей керівника і 

необхідністю забезпечення для такої реалізації визначених засобів в процесі професійного 

становлення. 

Не зважаючи на фундаментальність та різноманітність сучасних досліджень 

проблеми професійної підготовки майбутнього керівника загальноосвітньої школи, їх 

спрямованість на вирішення вказаних вище недоліків та протиріч, передумова 

професійного становлення та саморозвитку майбутнього керівника як професіонала – 

рефлексія особистісної навчально-пізнавальної та майбутньої діяльності керівника 

загальноосвітньої школи − є недостатньо вивчена. 

При цьому необхідно особливо підкреслити, що процес підготовки майбутнього 

фахівця не може бути ефективним без дії рефлексивних механізмів, які на різних етапах 

соціальної організації сприяють внесенню змін до управлінських процесів [1]. У цьому 

плані особливу актуальність набирають зміни до процесу вивчення дисциплін 

гуманітарного циклу, що передбачають втілення культуровідповідності та гуманізації, з 

виводом на перший план ціннісного знання з формуванням соціально потрібної 

особистості та наявність нової освітньої парадигмі, у рамках якої вирішувалися ці 

завдання.  

Формулювання цілей статті: визначення шляхів підготовки майбутніх керівників 

загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління 

Виклад основного матеріалу дослідження: підготовка майбутніх керівників 

загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління, на нашу думку, 

повинна включати методологічний, теоретичний і практичний концепти.  

Методологічний концепт повинен  ґрунтуватися на теоретико-методологічних 

підходах: особистісно орієнтованому, який вимагає визнання особистості майбутнього 

керівника як продукту суспільно-історичного розвитку, носія унікальності, передбачає 



акцентування в процесі підготовки на саморозвитку здібностей, творчого потенціалу, 

самовизначення, самореалізації та на створенні для цього належних умов; 

компетентнісному, що забезпечує формування системи універсальних і спеціалізованих 

компетентностей майбутнього керівника до професійної діяльності у загальноосвітньому 

навчальному закладі; аксіологічному, який дає змогу вивчати процес  підготовки 

керівника з погляду аналізу його можливостей щодо задоволення потреб педагогічного 

колективу, особистості учня, розвитку їх життєвих та професійних цінностей; 

культурологічному, що прогнозує ставлення до суб’єкта підготовки як до творця нових 

елементів загальної й професійної культури, тобто розвиток майбутнього керівника як 

творчої особистості в професійному соціально-педагогічному середовищі університету 

[5]; синергетичному, що передбачає розгляд всіх соціальних систем як відкритих, 

нестійких, нелінійних середовищ які постійно перебувають у стані хаосу та порядку і 

завдяки свідомій спільній дії елементів цих систем прагнуть до самоорганізації; 

рефлексивному що, з одного боку, забезпечує предметне бачення досліджуваної 

реальності, а з іншого - дозволяє технологічно її освоювати і перетворювати за допомогою 

конкретної діяльності для досягнення тих чи інших цілей і вирішення практичних завдань. 

Теоретичний концепт підготовки становлять: ідеї й наукові узагальнення щодо 

реформування та модернізації освіти в умовах демократизації суспільства (Закон України 

«Про загальну середню освіту», Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ 

ст.), Закон України «Про вищу освіту», «Про середній загальноосвітній навчально-

виховний заклад», Постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення державних 

стандартів вищої освіти»); положення оновленої парадигми освіти; положення філософії 

професійної педагогічної освіти; наукові основи управлінської діяльності керівників ЗНЗ; 

теорії управління освітніми системами; конкретно-історичні дослідження розвитку 

освітньої системи України; психолого-педагогічні дослідження поведінки людини в 

соціумі; теоретичні праці з питань кібернетики, синергетики, моделювання діяльності 

соціально-педагогічних систем; об’єктивні закономірності процесів самоорганізації й 

адаптації в системах різної природи; теорії рефлексивного управління; концепції 

спрямованої самоорганізації і концепція трансформації зовнішніх вимог у внутрішні 

мотиви в управлінні загальною середньою. а також нормативно-правова база розвитку 

вищої освіти в Україні без яких неможливо усвідомити сутність досліджуваного феномену 

та науково обґрунтувати систему підготовки майбутніх керівників до рефлексивного 

управління в педагогічному університеті.. 

Практичний концепт  полягатиме в запроваджені концепції та моделі підготовки 

майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного 



управління, науково-методичного матеріалу, щодо організації діяльності структурних 

підсистем,  які можуть використовуватися в практичній роботі вищих навчальних 

закладах з метою модернізації процесу підготовки майбутніх керівників, максимального 

розкриття їх потенціалу, реалізації інтелектуальних, культурних, творчих можливостей та 

забезпечення конкурентоздатності учасників освітнього процесу.  

Професійна підготовка керівника загальноосвітньої школи має бути комплексною 

зі  створенням наступних педагогічних умов: психолого-педагогічним забезпеченням 

процесу підготовки керівника загальноосвітньої школи до переходу від суто 

управлінських дій в процесі управління до концепції спрямованого самоуправління; 

самоактуалізації та залученням до процесу професійної підготовки суб’єктного досвіду; 

навчання створенню  та вирішенню засобами синтезування рефлексивних завдань у 

змодельованій ситуації та реальній професійно-педагогічній практиці; використання 

ігрових технологій як інтегративного засобу підготовки до рефлексивного управління в 

процесі професійного становлення майбутнього фахівця [4, 2]. 
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Анотація. У статті розглядаються проблеми підготовки керівника загальноосвітнього 

навчального закладу до рефлексивного управління, яка  повинна включати три основні 

концепти , а саме: методологічний, теоретичний і практичний.  



Аннотация. В статье рассматриваются  проблемы подготовки будущего руководителя 

общеобразовательного учебного заведения к рефлексивному управлению и основные 

концепты такой подготовки: методологический, теоретический и практический.   

Summary 

The problems of preparation of future leader of general educational establishment to the 

reflection management and basic koncepty of such preparation are examined  in the article: 

methodological, theoretical and practical. 

 


