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1. АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Необхідність подальшого розвитку теорії і практики управління 

соціально-педагогічними системами зумовлена як сучасними 
глобалізаційними, інтеграційними, трансформаційними суспільними 
процесами, так і завданнями, що ставлять перед освітою Закони України 
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  «Про позашкільну 
освіту», «Про вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти, 
Концепція нової української школи тощо. Модернізаційні зміни в системі 
освіти України вимагають нових підходів до управління закладами освіти, а 
отже потребують формування професійної компетентності всіх учасників 
освітнього процесу і особливо їх керівників. 

Потребу у професійно підготовлених, конкурентоспроможних фахівцях, 
які відзначаються високим рівнем професійної культури, педагогічної 
майстерності та творчості, здатних забезпечити розвиток закладу освіти 
відповідно до сучасних умов, покликана значною мірою розв’язати система 
післядипломної педагогічної освіти. 

 
 2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ  
 Проблема, на вирішення якої спрямовано дослідження. Створення 

умов формування управлінської компетентності шляхом реалізації 
індивідуальної освітньої траєкторії керівників закладів освіти, вільного 
вибору форм, видів, напрямів, змісту навчання в освітньому середовищі 
післядипломної освіти.  

Об’єкт дослідження.  Управлінська діяльність керівника закладу освіти 
в умовах інноваційних змін.  

 Предмет дослідження. Зміст, форми та методи формування і розвитку 
компонентів професійної компетентності керівника закладу освіти, які 
відповідатимуть соціальному запиту суспільства в умовах реалізації Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нова українська 
школа», автономії та децентралізації управління. 

3. МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НДР 
Концептуальна ідея полягає у проєктуванні моделі індивідуальної 

освітньої траєкторії сучасного керівника закладу освіти, що спрямована на 
формуванні і розвиток компонентів його професійної компетентності в 
освітньому середовищі післядипломної освіти. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що реалізація 
індивідуальної освітньої траєкторії керівників ЗО можлива, якщо розвиток 



освітнього середовища післядипломної освіти проєктувати на засадах 
відкритої освіти, забезпеченні ефективного використання внутрішніх 
ресурсів Волинського ІППО˸ впровадження тематичних курсів, семінарів, 
тренінгів, тематика яких сприятиме зростанню професійної компетентності 
керівника закладу освіти. 

Мета дослідження полягає у розробці та апробуванні моделі 
індивідуальної післядипломної освітньої траєкторії керівника, спрямованої 
на формування і розвиток компонентів управлінської компетентності в 
умовах автономії та децентралізації.  

Завдання дослідження. Сформувати й апробувати модель 
індивідуальної освітньої траєкторії керівника на засадах відкритого 
освітнього середовища  післядипломної педагогічної освіти: 

1. Здійснити аналіз наукової літератури з проблеми формування 
професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін. 

2. Вивчити реальний стан формування професійної компетентності 
керівника закладу освіти в системі післядипломної педагогічної освіти, 
критеріїв, показників, рівнів їх сформованості. 

3. Теоретично обґрунтувати модель індивідуальної освітньої траєкторії 
формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах 
післядипломної педагогічної освіти та технологію її впровадження. 

4. Експериментально перевірити модель індивідуальної освітньої 
траєкторії формування професійної компетентності керівника закладу та 
технологію її впровадження. 

5. Розробити методичні рекомендації щодо розвитку професійної 
компетентності керівника закладу освіти в умовах післядипломної 
педагогічної освіти. 

 
4. СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ  
Для досягнення поставлених задач буде використано теоретичні 

дослідження: 
- професійної компетентності менеджерів та управлінської культури 

(А. Алексюк, І. Бех, В. Галузинський, В. Григор, Л. Даниленко, В. Демчук, 
М. Євтух, Г. Єльникова,  І. Зязюн, О. Касьянова, О. Мармаза, Н. Ничкало, 
В. Паламарчук, Г. Емерсон, А. Файоль, Ф. Герцберг, А. Маслоу, Д. Мак-
Грегор, Ф. Тейлор та ін.);  

- розвитку організаційної культури (Г. Зінченко, О. Оболенський, К. 
Камерон і Р. Куїнн, Г. Хофштеде, Е. Шейн, Р. Стірз, Л. Портер);  

- культури державного управління (Н. Дармограй, В. Козаков, О. 
Крутій, Н. Нижник, В. Ребкало, В. Шахов);  

- загальних аспектів управління професійною культурою (Т. Зайцева, Н. 
Федорова, О. Мінченкова, С. Бові, Дж. Зілл, Дж. Іванцевич); напрямів 
розвитку професійної культури державних службовців (Н. Грінівецька, В. 
Ігнатов, Ю. Кальниш, М. Логунова, С. Яромич);  

- ролі професійної культури у процесі професіоналізації та професійної 
мобільності керівних кадрів (С. Хаджирадєва, І. Шпекторенко);  



- комунікативних аспектів у професійній діяльності (Н. Драгомирецька, 
Л. Нестеренко, K. Локер);  

етичних аспектів процесу професіоналізації керівних кадрів (Т. 
Василевська, Л. Ладатко, І. Нинюк, М. Нинюк, М. Рудакевич). 

 
 
5. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР ТА ЇХ 

НАУКОВА НОВИЗНА 
Упродовж терміну реалізації дослідження передбачаються такі очікувані 

результати: 
1.  Модель індивідуальної освітньої траєкторії формування професійної 

компетентності керівника закладу освіти в умовах змін.  
2. Науково-методичні розробки щодо механізму реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії керівників закладів освіти у відкритому 
освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти. 

3. Критерії та показники ефективності моделі індивідуальної освітньої 
траєкторії формування професійної компетентності керівника закладу освіти 
в умовах змін у післядипломній педагогічній освіті. 

4.  Готовність керівників ЗО до проєктування власної індивідуальної 
траєкторії формування професійної компетентності керівників закладів 
освіти, вимог до умов для її реалізації в освітньому середовищі ППО. 

5. Комплекс навчально-методичного забезпечення підвищення 
кваліфікації керівника закладу освіти за індивідуальною освітньою 
траєкторією. 

6. Інформаційне середовище формування професійної компетентності 
керівника закладу освіти (онлайн ресурсів, тощо). 

7.  Методичні рекомендації щодо науково-методичного супроводу 
професійного розвитку керівних кадрів за індивідуальною освітньою 
траєкторією. 

8.  Публікації результатів наукового дослідження у вигляді статей. 
 
6. НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ  
Практична цінність дослідження визначається напрямами індивідуальної 

траєкторії освіти й самоосвіти керівника закладу освіти:  
- розвиток управлінської компетентності забезпечить успішність 

професійної діяльності, що містить такі компоненти: когнітивний (здатність 
до пізнання й застосування знань), функціональний (здатність до реалізації й 
поповнення способів дій, виконання функціональних обов’язків), 
поведінковий (здатність проявляти адекватні до ситуації поведінкові 
компоненти) та особистісний (здатність до прояву особистісних і професійно 
значущих якостей); 

- опанування практикою самоменеджменту дозволить управляти 
найважливішим ресурсом – власним часом і власною діяльністю, 
користуючись технологіями раціонального планування, самоорганізації, 
самоконтролю, прийняття рішень;  



-  розроблена модель індивідуальної освітньої траєкторії керівників 
закладів освіти у відкритому освітньому середовищі буде використана при 
підвищенні кваліфікації;  

Результати дослідження стануть основою збірників наукових праць, 
матеріали яких можуть бути використані науково-педагогічними 
працівниками кафедр освітнього менеджменту системи післядипломної 
освіти. 

 
7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ НДР 
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8. ЕТАПИ РОБОТИ: 
Назва та зміст етапу Термін 

виконання 
Склад 
виконавців 

Очікувані 
результати та звітна 
документація, 
публікації 

І етап. Теоретико- 
моделювальний 
Розробити проєктну 
документації щодо 
реалізації моделі 
формування професійної 
компетентності керівника 
закладу освіти в умовах 
змін. Здійснити аналіз 
наукової літератури з 
проблеми формування 
професійної 
компетентності керівника 
закладу освіти в умовах 
змін. 
Вивчити реальний стан 
формування професійної 
компетентності керівника 
закладу освіти в системі 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
критеріїв, показників, 
рівнів їх сформованості.  
Підготувати рукопис 
проміжного наукового 
звіту за І етап. 

Січень-
грудень 
2020 р. 

Науково- 
педагогічні 
працівники  
кафедри 

Проєктна 
документація, 
всеукраїнська 
інтернет-конференція, 
що започатковує 
реалізацію наукового 
проєкту,  
наукові статті, 
науковий звіт за І 
етап. 

II етап. Формувальний 
Провести 
констатувальний  і 
формувальний етапи 
дослідження.  
Теоретично обґрунтувати 
модель індивідуальної 
освітньої траєкторії 
формування професійної 
компетентності керівника 

Січень 
2021 - 
грудень 
2024 р. 

Науково- 
педагогічні 
працівники  
кафедри 

Збірники наукових 
праць з теми 
«Формування 
професійної 
компетентності 
керівника закладу 
освіти в умовах змін». 
Наукові статті. 
Проміжний науковий 
звіт за ІІ етап 



закладу освіти в умовах 
післядипломної 
педагогічної освіти та 
технологію її 
впровадження. 
Експериментально 
перевірити модель 
індивідуальної освітньої 
траєкторії формування 
професійної 
компетентності керівника 
закладу та технологію її 
впровадження. 
 Аналіз і узагальнення 
зібраних даних і 
одержаних результатів. 
Підготовка рукопису 
проміжного наукового 
звіту за ІІ етап. 
III етап. Узагальнюва-
льно-
упроваджувальний  
Розробити методичні 
рекомендації щодо 
формування професійної 
компетентності керівника 
ЗО у післядипломній 
педагогічній освіті; 
видати наукові статті, 
підготувати рукопис 
заключного наукового 
звіту. 

Січень 
2024 - 
січень 2025 
р. 

Науково- 
педагогічні 
працівники  
кафедри 

Наукові статті. 
Заключний науковий 
звіт 

 
9. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ НДР: 
Кандидати наук 6; науково-педагогічні працівники без ступеня 2, 

допоміжний персонал 1.  Разом: 9.  
 

 
Завідувач кафедри  
менеджменту освіти ВІППО,  
кандидат фізико-математичних наук,  
доцент                                                                                              М. О. Сташенко 
 
 


