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АНОТАЦІЯ 

Ткаченко В.П. Підготовка керівників закладів освіти на основі 

компетентнісного підходу: досвід Сполученого Королівства. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Інститут вищої 

освіти НАПН України, Київ, 2021. 

У дисертації визначено стан дослідження проблеми підготовки керівників 

закладів вищої, професійної та середньої освіти на основі на аналізу наукових 

праць та інших джерел. За результатами аналізу фахової літератури та практики 

підготовки управлінців виявлено суперечності між суспільною потребою у 

реформуванні національної системи освіти в контексті розширення автономії та 

відповідальності закладів освіти відповідно до викликів євроінтеграції України та 

здатністю керівників закладів освіти реалізовувати принципи лідерства в 

управлінській діяльності; між вимогами до якості підготовки фахівців з вищою 

освітою та недосконалістю системи підготовки керівників закладами освіти.  

Визначено стан розробленості проблеми підготовки керівників закладів 

освіти у системі вищої освіти, зокрема на засадах лідерства, у працях вітчизняних 

і зарубіжних учених. З’ясовано особливості сучасного погляду науковців на 

застосування компетентністного підходу в підготовці керівників закладів вищої, 

професійної та середньої освіти. Проаналізовано міжнародні документи щодо 

розвитку освіти в контексті реформування управління освітою.  

Огляд літератури дав можливість засвідчити, що питання підготовки 

управлінських кадрів викликає зацікавленість у сучасних науковців.  Різні аспекти 

підготовки управлінців у сфері освіти висвітлені у дослідженнях вчених, а саме: 

характеристики та формування правової компетентності керівників закладів 

середньої освіти, розвиток управлінської та інноваційної компетентностей, 

професійний розвиток керівників закладів вищої та професійної освіти України, 

управління закладом освіти на основі парадигми лідерства, професійну підготовку 

управлінців-лідерів та лідерство в процесі управління освітніми змінами. Науковці 



3 

аналізують питання формування та реалізації лідерського потенціалу в управлінні 

організацією та ефективного менеджменту. 

У європейських документах щодо розвитку та реформування освіти 

висвітлені вимоги щодо забезпечення якості вищої освіти, реалізації закладами 

освіти автономії, наголошено на важливості підвищення ефективності структур 

урядування та управління у закладах освіти, модернізації вищої освіти (навчальних 

програм, управління і фінансування), сприянні визнанню формального та 

неформального навчання. Особлива увага приділяється розвитку лідерського 

потенціалу та створенню такої структури управління, що дозволить установі 

сприяти внутрішньому забезпеченню якості, підзвітності та прозорості. 

Виявлено тенденції, принципи та особливості підготовки керівників закладів 

освіти у Сполученому Королівстві. Шляхом аналізу змісту тренінгових програм 

для керівників закладів вищої та професійної освіти, нормативних документів щодо 

стандартів для директорів шкіл, що діють в Англії, Шотландії, Північній Ірландії, 

Уельсі та змісту програм підготовки управлінців у сфері освіти в університетах 

Сполученого Королівства з’ясовано, що компетентністний підхід є основним у 

підготовці таких фахівців. 

Установлено, що підготовка керівників закладів вищої освіти у Сполученому 

Королівстві на національному рівні здійснюється через неформальну освіту – 

систему тренінгів і програм неурядової організації Advance HE. Для управлінської 

вертикалі закладів вищої освіти пропонуються тренінги та програми, спрямовані 

на розвиток компетентностей з лідерства, критичного мислення, управління 

фінансами, стратегічного планування, розроблення стратегії управління 

комунікаціями з підлеглими, уникнення ризиків, управління продуктивністю 

закладу та особистісним розвитком. 

Визначено, що у Сполученому Королівстві існують організації (Асоціація 

коледжів, Асоціація керівників шкіл та коледжів, Фонд освіти та навчання тощо), 

що здійснюють підготовку управлінців та надають підтримку закладам 

професійної освіти. Такі курси короткострокові та спрямовані на розвиток окремих 
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компетентностей – лідерства, стратегічного планування, управління фінансами 

тощо. 

З’ясовано, що підготовка керівників закладів середньої освіти у Сполученому 

Королівстві є системною та здійснюється на магістерському рівні. В Англії, 

Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії розроблені стандарти для директорів шкіл, 

що описують основні напрями діяльності та перелік компетентностей керівника 

закладу середньої освіти. Визначено спільні складові змісту стандартів, що 

полягають у забезпеченні якості навчання і викладання, саморозвитку, управлінні 

організацією, забезпеченні підзвітності, фокусі на суспільство, спрямованості на 

майбутнє. 

У кожному регіоні Сполученого Королівства університети пропонують 

спеціально розроблені програми підготовки керівників закладів освіти відповідно 

до стандартів. 

Виявлено, що станом на 2020 р. магістерську підготовку керівників закладів 

освіти у Сполученому Королівстві здійснюють 23 університети (4 з яких входять 

до Шанхайського рейтингу, 10 – до  Шанхайського рейтингу за напрямом «Освіта» 

та 12 – до рейтингу Таймс).  

Ідентифіковано основні критерії, за якими здійснюється набір: наявність 

диплому про вищу освіту не нижче визначеного рівня та практичний досвід роботи 

у освітній організації або установі не обов’язково на управлінській посаді.  

Установлено, що у Сполученому Королівстві діє акредитація попереднього 

досвіду навчання (англ. Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL). Це 

визнання попередньої професійної діяльності як складової безперервного 

професійного розвитку, суспільного або волонтерського досвіду, що раніше не 

були оцінені та/або не були перезараховані у кредитній системі. Така система 

сприяє визнанню неформального навчання та його сертифікації. Університети, що 

здійснюють набір на програми підготовки управлінців у сфері освіти, також 

пропонують вступникам пройти таку акредитацію або надати вже наявний 

сертифікат та отримати перезарахування частини кредитів під час навчання на 

магістратурі. Одним зі шляхів отримання такого сертифікату є участь у заходах, що 
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організовує Національна асоціація керівників шкіл (англ. National Association of 

Headteachers, NAHT).  

Студенти у Сполученому Королівстві мають змогу отримати такі документи 

після закінчення певної академічної програми: ступінь магістра з гуманітарних, 

соціальних наук або з природничих, інженерних наук; диплом про вищу освіту або 

сертифікат про вищу освіту, що відрізняються обсягом проведеного дослідження 

та результатами навчання. Сертифікат (англ. Certificate) означає, що обсяг 

навчального навантаження для проведення дослідження еквівалентний 30 

кредитам ЄКТС, а диплом (англ. Diploma) – 60 кредитам ЄКТС. 

Найбільш розповсюдженими формами навчання є денна (англ. full-time) – 1-

1,5 роки та заочна (англ. part-time) – 2-3 роки. Також в університетах 

використовують дистанційне (онлайн) навчання загальною тривалістю до 3 років.  

Визначено, що магістерські програми з підготовки управлінців у сфері освіти 

мають схожі структури. Модулі поділяються на основні та додаткові (за вибором). 

Наприкінці кожного модуля студенти виконують підсумкове завдання, яке може 

бути індивідуальним чи колективним. Кількість модулів, їх тривалість і зміст 

визначаються безпосередньо у кожному університеті. Магістерська робота є 

обов’язковою для тих, хто хоче отримати диплом магістра. Оцінювання студентів 

здійснюється за результатами виконання презентацій, незалежних проєктів, 

підготовки есе, портфоліо.  

Установлено, що програми регулярно переглядаються, оновлюються та 

змінюються. У 2014 р. основними програмами підготовки керівників закладів 

середньої освіти є «Лідерство в освіті» (англ. Educational Leadership) та «Лідерство 

і менеджмент» (англ. Leadership and Management). Також університети 

пропонували підготовку за такими напрямами: «Бізнес-адміністрування у сфері 

освіти» (англ. MBA (Education), «Глобальний освітній менеджмент» (англ. Global 

Education Management), «Шкільне лідерство» (англ. School Leadership) та 

«Організаційний менеджмент» (англ.Organisational Management), що були 

спрямовані на розвиток конкретних компетентностей (адміністрування, фінанси, 

бізнес-спрямування тощо).  
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Наразі спостерігається тенденція до розширення освітнього контенту 

програм – модулі більш спрямовані на розвиток загальних компетентностей 

управлінців, особлива увага приділяється розвитку лідерських навичок, 

управлінню стосунками в колективі, розподіленому лідерству та формуванню 

навичок стратегічного планування діяльності конкретного закладу освіти. Станом 

на 2020 р. більшість  вище зазначених програм були оновлені та замінені 

магістерською програмою «Лідерство в освіті». 

Визначено основні компетентності, на формування яких спрямовані 

програми підготовки керівників закладів середньої освіти: концептуальне 

мислення, дієвість та результативність, стійкість та емоційна зрілість, фокус на 

майбутнє, здатність приймати рішення; упровадження інновацій та змін в 

організації; розроблення стратегій та планування; управління освітнім процесом у 

контексті реформ; використовувати методи мотивації персоналу; здійснювати 

управління закладом освіти в контексті парадигми лідерства. 

Виокремлено основні принципи, на основі яких здійснюється підготовка: для 

керівників закладів вищої та професійної освіти – системності, гнучкості, 

адаптивності, неперервності, автономності, різноманітності, циклічності, 

відкритості; для керівників закладів середньої освіти – стандартизації, гнучкості, 

адаптивності, досконалості. Визначено основні підходи до підготовки: для 

керівників закладів вищої та професійної освіти – компетентнісний, 

функціональний, індивідуальний, соціально спрямований, практико орієнтований, 

лідерський; для керівників закладів середньої освіти – компетентнісний, 

студентоцентрований, практико орієнтований. 

З’ясовано, що підготовка керівників закладів освіти в Україні є несистемною 

та недосконалою, що полягає, зокрема, у: відсутності вимог до середнього балу 

попереднього диплома про вищу освіту та практичного досвіду роботи при відборі 

студентів на програми (для вступу необхідно здати іспит з іноземної мови та 

вступний іспит (залік) із спеціальності); недоцільності введення спеціалізації для 

підготовки керівників закладів вищої освіти у межах магістерської програми, адже 

Законом України «Про вищу освіту» визначено, що керівник закладу вищої освіти 
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повинен мати вчене звання та науковий ступінь; обмеженості вибору навчальних 

дисциплін і недостатній кількості кредитів ЄКТС на практичну підготовку та 

захист магістерської роботи; відсутності у змісті програм дисциплін, спрямованих 

на розвиток лідерських якостей керівників закладів освіти, управління освітнім 

процесом з урахуванням вікових особливостей учнів, співпраці з місцевою 

громадою та іншими стейкхолдерами. Іншими факторами негативного впливу на 

якість підготовки керівників закладів середньої освіти є відсутність відповідного 

затвердженого професійного стандарту, системи визнання неформального 

навчання та його сертифікації.  

З’ясовано, що управління закладом освіти в контексті парадигми лідерства є 

актуальним для керівників закладів як вищої, професійної, так і середньої освіти. 

Розвиток лідерського потенціалу управлінців є спільною тенденцією у підготовці 

керівників усіх рівнів. 

Розроблено модель підготовки керівників закладів середньої освіти на основі 

досвіду Сполученого Королівства, що ґрунтується на компетентнісному, 

студентоцентрованому, практико орієнтованому підходах, на принципах 

стандартизації, гнучкості, адаптивності та досконалості. 

Розроблено концептуальні основи підготовки керівників закладів вищої та 

професійної (фахової передвищої) освіти України з урахуванням досвіду 

Сполученого Королівства. Така підготовка ґрунтується на компетентнісному, 

індивідуальному, функціональному, соціально спрямованому, практико 

орієнтованому, лідерському підходах; на принципах системності, гнучкості, 

адаптивності, неперервності, автономності, різноманітності, циклічності, 

відкритості. 

Ключові слова: керівник закладу освіти, підготовка керівників закладів освіти 

у Сполученому Королівстві, лідерство, управління, компетентнісний підхід, 

модель. 
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SUMMARY 

Tkachenko V. Education of education institution heads based on the competence 

approach: the United Kingdom experience. – Manuscript.  

The thesis for the Candidate Degree in Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 – 

Theory and Methods of Professional Education. Institute of Higher Education, the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.  

The research of the issues of professional training of heads of higher, vocational 

and secondary education institutions is based on the analysis of scientific researches and 

other sources determined in the dissertation. The analysis of professional literature and 

practice of education of managers revealed contradictions between the public need to 

reform the national education system in the context of expanding the autonomy and 

responsibility of educational institutions in accordance with the challenges of Ukraine's 

European integration and the ability of heads of educational institutions to implement 

leadership principles; between the requirements for the quality of training of specialists 

with higher education and the imperfection of the system of training of heads of 

educational institutions. 

The state of elaboration of the issues of training of heads of educational institutions 

in the system of higher education, in particular on the basis of leadership, in the researches 

of domestic and foreign scientists is determined. The peculiarities of the modern view of 

scientists on the application of the competency approach in the training of heads of higher, 

vocational and secondary education institutions are clarified. The international documents 

on education development in the context of education management reform are analyzed. 

A review of the literature provided an opportunity to show that the issue of 

education of educational managers is of interest to modern scientists. Various aspects of 

training educational managers are covered in the research of scientists: characteristics and 

formation of legal law competence of heads of secondary education institutions, 

development of managerial and innovative competencies, professional development of 

heads of higher and vocational education institutions in Ukraine, training of educational 

leaders and leadership in the process of managing educational change. Scientists analyse 
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the formation and implementation of leadership capacity in the organization governance 

and effective administration . 

The European documents on the development and reform of education the 

requirements for quality assurance in higher education, the implementation of autonomy 

by educational institutions, emphasize the importance of improving the governance and 

management of educational institutions, modernization of higher education (curricula, 

management and funding), promoting formal and non-formal learning. Particular 

attention is paid to the development of leadership capacity and the creation of such a 

management structure that will allow the institution to promote internal quality assurance, 

accountability and transparency. 

The trends, principles and features of training of heads of educational institutions 

in the United Kingdom are revealed. In line with analysis the content of training programs 

for heads of higher and vocational education institutions, regulations on standards for 

headteachers in England, Scotland, Northern Ireland, Wales and the content of training 

programs for education managers in UK universities, it was found that the competency 

approach is basic in the training of such specialists. 

It is established that the training of heads of higher education institutions in the 

United Kingdom at the national level is carried out through non-formal education - a 

system of training and programs of the non-governmental organization Advance HE. For 

the management of higher education institutions, trainings and programs are offered 

aimed at development of competencies in leadership, critical thinking, financial 

management, strategic planning, developing strategies for managing communications 

with subordinates, risk avoidance, managing institution performance and personal 

development. 

It has been identified that organizations in the United Kingdom (Association of 

Colleges, Association of School and College Leaders, Education and Training Foundation 

etc.) provide trainings for managers and support to vocational education institutions. Such 

courses are short-term and aimed at the development of certain competencies - leadership, 

strategic planning, financial management etc. 
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It has been found that the training of the headteachers in the United Kingdom is 

systematic and carried out at the master's level. The Standards for headteachers in 

England, Scotland, Wales and Northern Ireland describe the main areas of activity and 

the list of competencies of the head of a secondary school. The common components of 

the content of the standards are identified, which are to ensure the quality of teaching and 

learning, self-development, organizational management, accountability, focus on society, 

focus on the future. 

In each region of the United Kingdom, universities offer specially designed training 

programs for heads of educational institutions in accordance with the standards. 

It was found that as of 2020, 23 universities deliver master's training to heads of 

educational institutions in the United Kingdom (4 of which are included in the Shanghai 

ranking, 10 - in the Shanghai ranking in the field of "Education" and 12 - in the Times 

ranking). 

The main criteria for admission have been identified: a higher education diploma 

of at least a certain level and practical experience in an educational organization or 

institution, not necessarily in a managerial position. 

It is found out that the United Kingdom has the system of Accreditation of Prior 

Experiential Learning. This is the recognition of previous professional activity as a 

component of continuous professional development, social or volunteer experience that 

has not previously been evaluated and / or not recalculated in the credit system. Such a 

system promotes the recognition of non-formal learning and its certification. Universities 

recruiting for management training programs in education also offer entrants such 

accreditation or an existing certificate and the transfer of part of their credits during their 

master's studies. One way to obtain such a certificate is to participate in events organized 

by the National Association of Headteachers (NAHT). 

Students in the United Kingdom have the opportunity to obtain the following 

documents after completion of a certain academic programme: Master of Arts, Master of 

Sciences, higher education diploma or certificate on higher education, which differ in the 

scope of the study and learning outcomes. A certificate means that the workload for the 

study is equivalent to 30 ECTS credits and a Diploma is equivalent to 60 ECTS credits. 
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The most common forms of study are full-time – 1-1.5 years and part-time – 2-3 

years. Universities also use distance (on-line) learning for up to 3 years. 

It is determined that master's programmes for training managers in the field of 

education have similar structures. Modules are divided into basic and additional 

(optional). At the end of each module, students complete a final task, which can be 

individual or collective. The number of modules, their duration and content are 

determined directly at each university. A master's thesis is required for those who want 

to obtain a master's degree. Students are evaluated based on the results of presentations, 

independent projects, essay, portfolio. 

It is established that programmes are regularly reviewed, updated and changed. In 

2014, the main training programmes for headteachers are “Educational Leadership” and 

“Leadership and Management”. Universities also offered training in the following areas: 

“Business Administration in Education” (MBA), “Global Education Management”, 

“School Leadership” and “Organizational management”, which were aimed at developing 

specific competencies (administration, finance, business, etc.).  

Currently, there is a tendency to expand the educational content of programs - 

modules are more focused on the development of general competencies of managers, 

special attention is paid to leadership development, team relations management, 

distributed leadership and skills of strategic planning of a particular educational 

institution. As of 2020, most of the above programs have been updated and replaced by 

the Master's program in Leadership in Education. 

The main competencies for the formation of which are aimed at training programs 

for heads of secondary education institutions: conceptual thinking, effectiveness and 

efficiency, stability and emotional maturity, focus on the future, the ability to make 

decisions; introduction of innovations and changes in the organization; strategy 

development and planning; management of the educational process in the context of 

reforms; ability to use methods of staff motivation; ability to manage an educational 

institution in the context of the leadership paradigm. 

The basic principles of training is carried out are singled out: for heads of 

institutions of higher and vocational education - system, flexibility, adaptability, 
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continuity, autonomy, diversity, cyclicity, openness; for heads of secondary education 

institutions - standardization, flexibility, adaptability, perfection. The main approaches to 

training are identified: for heads of institutions of higher and vocational education - 

competence, functional, individual, socially oriented, practice-oriented, leadership; for 

heads of secondary education institutions - competence, student-centered, practice-

oriented. 

It was found that the training of heads of educational institutions in Ukraine is 

unsystematic and imperfect and, in particular, is characterized with: lack of requirements 

for the average score of a previous diploma of higher education and practical experience 

in selecting students for programmes (for admission a person must pass a foreign exam 

language and entrance exam (test), the inexpediency of introducing specialization for the 

training of heads of higher education institutions within the master's program, because 

the Law of Ukraine “On Higher Education” stipulates that the head of higher education 

institution must have a degree; Insufficient number of ECTS credits for practical training 

and defence of master's theses, lack of disciplines in the content of programmes aimed at 

development of  leadership skills of heads of educational institutions, management of the 

educational process taking into account the age of students, cooperation with the local 

community and other stakeholders. Training of heads of secondary education institutions 

is the lack of an appropriate approved professional standard, a system of recognition of 

non-formal education and its certification. 

It has been found that the management of an educational institution in the context 

of the leadership paradigm is relevant for both the heads of higher and secondary 

education institutions. The development of leadership potential of managers is a common 

trend in the training of leaders at both levels. 

A model for the training of heads of secondary education institutions has been 

developed based on the experience of the United Kingdom, based on competency-based, 

student-centered, practice-oriented approaches, on the principles of standardization, 

flexibility, adaptability and excellence. 

The conceptual basis of training of heads of institutions of higher and vocational 

education in Ukraine with consideration of the experience of the United Kingdom has 
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been developed. Such training is based on competences, leadership approaches, 

individual, functional, is socially and practice-oriented as well as on the principles of 

system approaches, flexibility, adaptability, continuity, autonomy, diversity, cyclicity, 

openness. 

Key words: head of educational institution, training of heads of educational 

institutions in the United Kingdom, leadership, management, competency approach, 

model. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У світлі реалізації освітніх реформ в Україні проблема 

підготовки управлінських кадрів у сфері освіти набуває особливого значення, адже 

на сучасному етапі розвитку суспільства керівник закладу освіти має ефективно 

діяти в умовах постійного впливу таких чинників, як модернізація та гармонізація 

законодавства в контексті євроінтеграції, зростання суспільних вимог до закладів 

освіти, зміна потреб замовників і споживачів освітніх послуг, динамічне 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти, 

посилення міжнародної конкуренції закладів освіти тощо. Забезпечення успішної 

діяльності керівника закладу освіти вимагає запровадження сучасних підходів до 

управління з урахуванням процесів євроінтеграції та інтернаціоналізації, залучення 

зацікавлених сторін до прийняття рішень, що, відповідно, потребує визначення 

актуальних компетентностей сучасного управлінця та  принципів, підходів, 

організації їх набуття в системі вищої освіти. 

Перед закладами вищої освіти постають нові запити щодо якісної підготовки 

керівних кадрів – конкурентоздатних фахівців, освітніх менеджерів європейського 

рівня, які здатні забезпечити високу результативність управлінської діяльності. 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (2014 р.) [98], «Про освіту» (2017 

р.) [105], указів Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року» [107] та «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» (2020 р.) [102] 

забезпечення якості вищої освіти стає загальнодержавним пріоритетом. Якість як 

одна з управлінських цілей, з одного боку, та як умова конкурентоздатної сучасної 

вищої освіти, з іншого боку, безпосередньо пов’язана з підготовкою управлінців у 

сфері освіти: функціонування та розвиток закладу освіти залежить від діяльності 

керівника, його професійної компетентності, лідерських якостей.  

Різні аспекти проблеми підготовки управлінців у сфері освіти перебувають у 

полі зору зарубіжних і вітчизняних дослідників. Поняття «компетентність», 

«компетентнісний підхід», процеси забезпечення якості підготовки фахівців з 

вищою освітою, висвітлювалися в дослідженнях учених М. Брокманн [152], 
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К. Вінча [152], Т. Вейгель [226], Л. Кларк [152], К. Коллінз [226], М. Малдера [225-

226], Т. Хайланда [202], Н. Бібік [6], В. Лугового [68-70], О. Пометун [95], 

Ю. Рашкевича [77], О. Слюсаренко [70], Ж. Таланової [35; 68-69], Л. Хоружої 

[139]; питання рoзвитку вищoї oсвiти та її управління досліджували 

С. Калашнікова [38-41], М. Квієк [46], Д. Кублер [208], С. Мартиненко [173], 

C. Робертсон [243-244], Н. Сейерс [208], Ж. Таланова [70],  та ін. С. Байбородова 

[3], С. Бурдіна [11], О. Бойко [9], О. Нітенко [85] досліджують міжнародний досвід 

щодо професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти, зокрема розвитку 

управлінських компетентностей. Проблеми з теорії підготовки керівників закладів 

освіти в Україні та світі досліджують Л. Васильченко [13], Р. Вдовиченко [14], 

В. Войчук [16], В. Пікельна [92], Т. Сорочан [118], Є. Хриков [140] та ін. Наукові 

здобутки В. Береки [5], Л. Кравченко [61], Л. Дaнилeнкo [22], В. Олiйника [88] та 

ін., присвячені тeopeтичним і методичним засадам навчання управлінців у сфері 

освіти.  

Проте, проблема системної підготовки керівників закладів освіти на основі 

компетентнісного підходу в умовах євроінтеграційних процесів залишається 

актуальною і не знайшла належного розроблення у педагогічній науці. Також, 

недостатньо вивчені можливості використання зарубіжного досвіду у вирішенні 

цієї проблеми в Україні.  

Оскільки освітня система Сполученого Королівства визнана однією з 

найкращих у світі, зокрема завдяки значимій представленості в міжнародних 

університетських рейтингах, доцільним є вивчення провідного досвіду цієї країни 

щодо підготовки управлінців у сфері освіти, передусім в університетах світового 

класу.  

Аналіз наукових публікацій з означеної проблеми надав змогу виявити такі 

суперечності:  

– між суспільною потребою у реформуванні національної системи освіти 

в контексті розширення автономії та відповідальності закладів освіти відповідно до 

викликів євроінтеграції України та здатністю керівників закладів освіти 

реалізовувати принципи лідерства в управлінській діяльності; 
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– між вимогами до якості підготовки фахівців з вищою освітою та 

недосконалістю системи підготовки керівників закладами освіти.  

Актуальність і недостатня дослідженість проблеми підготовки керівників 

закладів освіти, потреба у розв’язанні зазначених суперечностей зумовили вибір 

теми дисертаційного дослідження: «Підготовка керівників закладів освіти на 

основі компетентнісного підходу: досвід Сполученого Королівства». 

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

роботу виконано у межах науково-дослідних робіт за темами «Автономія та 

врядування у вищій освіті» (номер державної реєстрації 0113U003102) та 

«Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти» (номер державної реєстрації 

0115U002182) Інституту вищої освіти НАПН України. Тему дисертації 

затверджено (протокол від 24 листопада 2014 р. № 9/5) та уточнено  (протокол від 

30 березня 2017 р. № 3/11-3) Вченою радою Інституту вищої освіти НАПН України. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – визначити теоретичні 

засади підготовки керівників закладів освіти на основі компетентнісного підходу у 

Сполученому Королівстві та розробити концептуальні засади такої підготовки для 

запровадження в системі вищої освіти України. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

– визначити стан розробленості проблеми підготовки керівників закладів 

освіти на основі аналізу зарубіжних і вітчизняних джерел; 

– виявити тенденції та особливості підготовки керівників закладів освіти у 

Сполученому Королівстві; 

– ідентифікувати основні компетентності керівників закладів вищої, 

професійної та середньої освіти на основі досвіду Сполученого Королівства; 

– розробити та обґрунтувати на основі досвіду Сполученого Королівства 

модель підготовки керівників закладів середньої освіти та концептуальні засади 

підготовки керівників закладів вищої та професійної освіти; 

– сформулювати рекомендації щодо розвитку підготовки керівників закладів 

освіти України на основі досвіду Сполученого Королівства.  

Об’єкт дослідження – підготовка керівників закладів освіти.  
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Предмет дослідження – підготовка керівників закладів освіти на основі 

компетентнісного підходу в Сполученому Королівстві.  

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань, використано такі методи: 

– аналіз, узагальнення та системний підхід (систематизація) – для 

визначення стану розробленості досліджуваної проблеми в наукових працях 

вітчизняних і зарубіжних учених, законодавчих і нормативних документах; 

– аналіз та узагальнення – для з’ясування особливостей, тенденцій 

підготовки керівників закладів освіти у Сполученому Королівстві; визначення 

концептуальних засад підготовки керівників закладів освіти в Україні;  

– контент-аналіз та узагальнення – для ідентифікації основних 

компетентностей керівників закладів вищої, професійної та середньої освіти у 

межах відповідних освітніх програм 

– порівняльний аналіз – для визначення актуального стану та порівняння 

систем підготовки керівників закладів освіти в Сполученому Королівстві та 

Україні; визначення ключових показників такої підготовки у закладах вищої освіти 

Сполученого Королівства за вибіркою на основі міжнародних рейтингів 

університетів «Шанхайський» (ARWU), «Таймс» (THE); виявлення основних 

характеристик профілю керівників закладів середньої освіти на основі 

нормативних документів у Сполученому Королівстві;  

– абстрактно-логічний та моделювання – для обґрунтування моделі 

підготовки керівників закладів середньої освіти в Україні. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на основі 

системного дослідження проблеми підготовки керівників закладів  

уперше:  

– виявлено тенденцію до розширення освітнього контенту 

вузькопрофільних магістерських програм з підготовки керівників закладів 

середньої освіти у Сполученому Королівстві та зосередження на розвитку 

загальних компетентностей управлінців, зокрема лідерства і стратегічного 

планування; 
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– визначено особливості підготовки керівників закладів середньої освіти у 

Сполученому Королівстві: стандартизація професійної діяльності керівників 

закладів середньої освіти – наявність Стандартів для директорів шкіл у Англії, 

Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі; практична зорієнтованість магістерських 

програм підготовки керівників шкіл відповідно до Стандартів;  

– розроблено та обґрунтовано модель підготовки керівників закладів 

середньої освіти в України на основі компетентнісного підходу та досвіду 

Сполученого Королівства; 

набули подальшого розвитку:  

– характеристика особливостей змісту та організації підготовки керівників 

закладів вищої та професійної освіти в Сполученому Королівстві як система 

неформальної освіти – спеціалізованих програм і тренінгів, зорієнтованих на 

актуальні проблеми інституційного, національного, міжнародного розвитку вищої 

освіти та специфічні групи учасників; 

– концептуальні засади підготовки керівників закладів вищої та 

професійної освіти, зокрема принципи: системності, гнучкості, адаптивності, 

неперервності, автономності, різноманітності, циклічності, практичної 

орієнтованості, відкритості; та підходи: компетентнісний, функціональний, 

індивідуальний, соціально спрямований, практично орієнтований, лідерський), 

використовуючи досвід такої підготовки у Сполученому Королівстві. 

Практичне значення отриманих результатів. Полягає у формулюванні 

рекомендацій щодо запровадження на національному та інституційному рівнях 

моделі підготовки керівників закладів середньої освіти на основі компетентнісного 

підходу та концептуальних засад підготовки керівників закладів вищої та 

професійної освіти в системі вищої освіти України, використовуючи досвід 

Сполученого Королівства.  

Результати дослідження впроваджено у діяльність Національної академії 

педагогічних наук України (довідка від 9 липня 2020 р. № 2-7/92), Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (довідка від 10 липня 

2020 р. № 24), Кременчуцького національного університету імені Михайла 
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Остроградського (довідка від 13 липня 2020 р. № 03-10/570), Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» (довідка від 8 

липня 2020 р. № 498), громадської організації «Інститут лідерства, інновацій та 

розвитку» (довідка від 18 лютого 2020 р. № 2316/1). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки й 

попередні результати дослідження обговорено на засіданнях відділу політики та 

врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України (2014-2020 рр.), 

а також апробовано на науково-практичних заходах різного рівня: 

міжнародних: міжнародні науково-практичні конференції «Європейська 

інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» (Київ, 2014-

2016 рр.); «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень» (Люблін, Республіка Польща, 2017 р.); 

всеукраїнських: Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (Житомир, 2017 р.); 

щорічних звітних: звітні наукові конференції Інституту вищої освіти НАПН 

України «Наука і вища освіта» (м. Київ, 2015-2018 рр.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 

11 наукових працях, з яких 5 одноосібних статей – у наукових фахових виданнях 

України з педагогічних наук, 2 статті апробаційного характеру (з них 1 – у 

міжнародному виданні) та 4 публікації, що додатково відображають результати 

наукового дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (274 найменування, з них 131 – іноземною мовою), 13 додатків. Повний 

обсяг дисертації – 255 сторінок, з них – 163 сторінки основного тексту. Робота 

містить 12 таблиць і 2 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ  

У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

1.1. Підготовка фахівців з управління у галузі освіти як наукова 

проблема в зарубіжних і вітчизняних дослідженнях 

Система освіти України зазнає активних реформаторських впливів, що 

зумовлені соціально-історичними та політичними обставинами. Перед 

сучасними закладами вищої освіти постають нові соціальні запити щодо 

підготовки керівних кадрів, які були б здатні забезпечити високу 

результативність управління [122]. Діяльність керівника закладу освіти потребує 

модернізації, впровадження світових підходів у галузі управління та лідерства, а 

відповідно і визначення нових компетентностей управлінця. 

«Сучасна педагогічна освіта перебуває у стані впровадження 

широкомасштабної освітньої реформи, що передбачає підвищення якості освіти 

всіх рівнів, затвердженням нових Державних стандартів початкової загальної 

освіти та базової і повної загальної середньої освіти. Сучасний керівник закладу 

освіти розглядається в цій реформі як менеджер, гнучкий і підготовлений до 

інновацій, від професіоналізму та здатності якісно виконувати свої 

функціональні обов’язки якого залежить імідж закладу освіти суспільстві та 

внутрішній психологічний мікроклімат у колективі, спільна творча діяльність 

учнів та педагогів» [36]. 

Законами України «Про освіту» [98], «Про вищу освіту» [90] визначено 

основні засади здійснення управління закладами освіти; Концепцією розвитку 

педагогічної освіти [91] обґрунтовано підвищені вимоги до підготовки 

управлінської вертикалі закладів освіти, розширено коло повноважень й 

особистої відповідальності в умовах автономізації закладів освіти, змінено 

підхід до надання освітніх послуг, створення нового освітнього простору тощо.  

Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. №722/2019 «забезпечення всеохоплюючої і 
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справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього 

життя для всіх» визначається як один із пріоритетів у розвитку країни [107]. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення вищої освіти в 

Україні» від 12 червня 2020 р. № 471 передбачає в частинах 13.2. Нова Українська 

школа «створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників», 13.3. 

Сучасна професійна освіта «оновлення змісту професійної освіти, зокрема 

розроблення стандартів професійної освіти та освітніх програм на компетентнісній 

основі», 13.4. Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих «реалізацію 

фінансової автономії закладами вищої освіти», «зміну підходів до управління 

університетами (ключові показники ефективності для керівників, наглядові ради в 

системі управління закладами вищої освіти, управлінська автономія закладів вищої 

освіти, антикризовий менеджмент, кадровий резерв)», «розбудову нової системи 

освіти дорослих, що базується на інтеграції формальної, неформальної та 

інформальної освіти з широким використанням цифрових технологій» [102]. 

Кабінетом Міністрів України також затверджено план заходів на 2017-2029 

роки [101] з запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» яким 

передбачається, зокрема, «ухвалення нових державних стандартів загальної 

середньої освіти та освітніх програм, запровадження концептуальних засад нової 

системи підготовки вчителя, створення нової структури школи та формування 

мережі профільних шкіл, зменшення бюрократичного навантаження на 

загальноосвітні навчальні заклади» [99]. Організаційні умови формування 

кадрового потенціалу системи освіти окреслені у Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [80]. 

Зміст зазначених законодавчих актів показує, що важливість питання 

підготовки фахівців у сфері освіти та модернізації змісту їх підготовки винесено 

на загальнодержавний рівень. Як бачимо, система освіти України реформується, 

і однією з основних ідей реформи є автономність закладів вищої, професійної та 

загальної освіти. Тож актуальним є питання формування відповідних реформі 
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компетентностей керівника закладу освіти, забезпечення педагогічних умов під 

час його підготовки.  

На керівників закладів освіти покладено «безпосередню реалізацію 

масштабної реформи, забезпечення гнучкості впровадження освітніх інновацій 

у навчанні, вихованні, управлінні, усвідомленні й поширенні нової педагогічної 

ідеї, репрезентування власного досвіду діяльності, здійснення успішної 

взаємодії з учнями та батьками, іншими установами, органами управління 

освітою тощо. Зазначена діяльність має реалізуватися за допомогою діалогічної 

взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу, інтеракції, яка є 

визначальною особливістю сучасного освітнього простору, передбачає 

осмислення керівником змісту власної діяльності в контексті змін на основі 

сприйняття та впровадження нового» [36]. 

Н. Швадчак стверджує, що директор повинен знати нові стандарти і 

програми, їхні відмінності від попередніх. Але, окрім знань про нормативно-

правові акти, директор має бути компетентним у таких достатньо 

проблематичних напрямах:  

– «Особистісні компетентності ХХІ ст. Роль педагога як лідера та 

фасилітатора. 

– Освітній менеджмент. Педагогіка партнерства та дитиноцентризм. 

– Індивідуальна освітня траєкторія. 

– Супервізія – супровід, наставництво, консультування. Супервізія 

спрямована на підтримку, а не на контроль вчителя. 

– Документообіг. Директори мають знати особливості ліцензування 

закладу освіти, державної реєстрації, припинення діяльності структурних 

підрозділів. 

– Автономія та фінансова самостійність закладу. У новій школі має бути 

фінансова самостійність із окремою бухгалтерією та прозорість фінансувань. 

Заклад освіти може заробляти кошти, які йтимуть на його розвиток. Для цього 

потрібно бути обізнаним у питаннях кошторису, бюджету і тендерних торгів.  
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– Робота з кадрами. Отримуючи самостійне право брати на роботу 

педагогів і заступників, керівник має прогнозувати вже зараз умови розвитку 

школи. Наприклад, через дев’ять років будуть ліцеї – професійні й академічні, у 

яких мають працювати педагоги, здатні викладати у профільних класах.  

– Громадянські компетентності. Директор повинен вміти побудувати 

демократичну модель управління закладом, де діти та батьки залучені до 

управління закладом. Актуальним напрямом є співпраця з громадою. Заклад 

освіти може забезпечувати навчання не лише дітей, але й дорослих. Наприклад, 

відкрити комп’ютерні курси для дорослих» [143]. 

Справді, діяльність керівника закладу середньої освіти – багатоаспектна, 

багатокомпонентна та потребує поєднання нових, сучасних компетентностей та 

умінь.  

Відповідно до положень Концепції «Нова українська школа» в «умовах 

децентралізації на державному рівні управління будуть визначатися стандарти 

освіти та забезпечення моніторингу якості освіти. За дотримання цих стандартів 

буде відповідати окремий центральний орган виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти із залученням громадськості. Натомість безпосереднє управління 

школами буде здійснюватися на місцевому рівні. Зросте вплив місцевих громад на 

формування локальної освітньої політики, з урахуванням місцевих культурних 

особливостей та особливостей ринку праці, на основі державної освітньої політики. 

Адміністративні та навчально-методичні повноваження будуть делегуватися на 

рівень закладу освіти. Школи зможуть самостійно формувати освітні програми, 

складати навчальні плани і програми з навчальних предметів відповідно до 

стандартів середньої освіти та досягнень сучасної науки, обирати підручники, 

методики навчання і виховання, розвивати навчально-матеріальну базу» [59]. 

Автономія передбачає і вищий рівень відповідальності закладу освіти. 

Засновники школи «контролюватимуть освітню та фінансово-господарську 

діяльність закладу освіти, призначатимуть на умовах контракту керівника школи. 

Держава гарантує академічну, організаційну, кадрову та фінансову автономію 

закладів освіти. Керівника обиратимуть на конкурсних засадах терміном до п'яти 
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років. Він зможе обіймати посаду не більше як два терміни поспіль. Колегіальним 

органом управління школою в Новій українській школі є педагогічна рада. 

Повноваження, порядок формування і регламент роботи педагогічної ради 

визначаються установчими документами закладу освіти. В управлінні школою 

братиме участь громадське самоврядування працівників закладу, учнів та їхніх 

батьків. Колегіальним органом батьківського самоврядування закладу освіти в 

Новій українській школі є батьківська рада. Наглядова рада школи здійснюватиме 

громадський нагляд, зокрема зможе брати участь у визначенні стратегії розвитку 

закладу освіти, аналізувати діяльність закладу освіти та його посадових осіб, 

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти, сприяти 

залученню додаткових джерел фінансування. Разом із запровадженням автономії 

буде посилено відповідальність школи перед суспільством за якість освіти. При 

цьому тотальний державний контроль у вигляді інспектування замінить 

громадсько-державна система забезпечення якості» [59]. 

Розглянемо, що передбачає академічна, організаційна, кадрова та фінансова 

автономію закладів освіти. 

Організаційна та кадрова автономія передбачає право закладу освіти [76, 

с. 15]:  

– «розробляти проєкт статуту закладу та вносити пропозиції щодо змін;  

– затверджувати штатний розпис у межах установленого фонду заробітної 

плати;  

– брати на роботу та звільняти педагогічний персонал, зокрема за 

контрактом;  

– створювати управлінську команду та педагогічний колектив;  

– організовувати відкритий освітній простір і розвивати організаційну 

культуру [76]. 

Керівників наймають за строковим контрактом, а директор школи 

обирається за конкурсом і може бути на цій посаді не більше двох термінів – до 

шести років. Якщо особа призначена на цю посаду вперше, перший термін 
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складає два роки. Після цього строку людина може займати інші посади в цій 

школі або брати участь у конкурсі директорів в іншій школі [76].  

Окрім організаційної та кадрової автономії, закладам надається фінансова 

автономія, що передбачає: 

– «заклади освіти можуть відповідно до форми власності вирішувати 

питання самостійного використання всіх видів асигнувань, мають повноваження 

розпорядника бюджетних коштів;  

– заклади публічно формують бюджет і публічно звітуються;  

– керівники закладів мають право на встановлення надбавок, премій, 

стипендій;  

– керівники закладів мають право на преміювання та встановлення 

додаткових надбавок за підготовку переможців олімпіад, МАН, премій за 

інноваційну та науково-дослідну роботу та інші види громадської діяльності;  

– заклади освіти визнаються та законодавчо закріплюються як 

соціоекономічні системи, які надають освітні послуги та додаткові освітні 

послуги, потрібні для учнів, зокрема з особливими потребами» [76, с. 16].  

Фінансова автономія може бути складною для реалізації управлінцями на 

практиці, адже її запровадження потребує «багатоканального фінансування 

закладів освіти через державні механізми стимулювання бізнесових структур, 

фізичних і юридичних осіб до участі в розвитку системи шкільної освіти, 

приватного інвестування у сферу освіти, зокрема завдяки пільговому 

оподаткуванню, кредитуванню тощо. Фінансова автономія передбачає перехід 

від принципу утримання закладів освіти до принципу колегіального формування 

їх бюджетів та інвестування в людський капітал. Фінансування виходить із 

чисельності контингенту та стандарту вартості навчання одного учня за 

ступенями освіти, принципу «кошти йдуть за дитиною» через освітній ваучер 

або державний контракт із закладом освіти. Практичне впровадження автономії 

закладів не є простим шляхом» [76, с. 16]. 

Сьогодні уряд вже зробив кілька суттєвих кроків щодо децентралізації 

освіти. Проте, на думку В. Лунячека, не можна стверджувати, що «ці кроки 
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суттєво відчула система освіти. Бо автономія – це і значне зменшення абсолютно 

необґрунтованої звітності, й автономне розпорядження шкільним кошторисом, 

яким сьогодні реально розпоряджаються централізовані бухгалтерії районних 

відділів освіти, і збільшення впливу місцевої громади на розвиток освіти 

відповідної території» [71].  

Отже, надання школам автономії вимагає від керівників нових підходів до 

управління та організації діяльності закладу освіти. У НУШ запроваджена нова 

структура навчання, що передбачає «збільшення навчання у профільній старшій 

школі до трьох років, а також обов’язкові навчальні осередки в освітньому 

просторі, перепідготовку педагогів та ін. Навіть формально це передбачає нові 

напрями роботи керівника закладу. Проте технічні зміни є найпростішими. 

Найскладніше – змінити мислення, виробити нову управлінську культуру та 

філософію, які дозволяли б ефективно справлятися з викликами сьогодення» 

[58].  

Саме тому головним завданням у підготовці керівників закладів освіти є 

набуття ними нових, актуальних сьогоденню, компетентностей. 

Як визначено у Законі України «Про вищу освіту» [91], «компетентність – 

динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти» [91].  

Компетентності покладені в основу опису кваліфікації випускника. Тож 

підготовка керівника закладу освіти на основі компетентнісного підходу має 

бути спрямована на розвиток його професійної компетентності, що, в свою 

чергу, забезпечує можливість здійснення ним ефективної управлінської 

діяльності. 

Проаналізувавши вітчизняну історію розвитку системи професійної 

підготовки управлінців у сфері освіти, В. Берека здійснив періодизацію її 

основних періодів:  

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_2/21.pdf
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– «1802-1870 рр. – період становлення державного управління (зокрема 

запровадження державного управління освітою);  

– 1870-1917 рр. – період створення й утвердження перших навчальних 

закладів, що займалися проблемами підготовки управлінців (відкриття жіночих 

педагогічних курсів і запровадження навчальної дисципліни «Основи 

управління» (школознавство);  

– 1917-1934 рр. – період розвитку методичного забезпечення управління 

(виникнення нових підходів до управління, вплив зарубіжних шкіл наукового та 

адміністративного управління на розвиток професійного менеджменту);  

– 1934-1980 рр. – занепад фахової підготовки менеджерів освіти 

(відсутність наукових розробок з проблем управління);  

– 1980-1991 рр. – новітній період розвитку управлінських кадрів 

(виникнення окремих підходів до управлінської діяльності: процесного, 

системного та ситуаційного); 

– 1991 р. – до сьогодні – становлення та розвиток національної системи 

фахової підготовки менеджерів освіти» [5, с. 67]. 

Дослідник стверджує, що «особливого значення у процесі підготовки 

керівників закладів освіти набуває період з 1991 р. до сьогодні. Його головними 

ознаками є:  

− розбудова національної освіти;  

− формування законодавчої бази системи підготовки спеціалістів, 

розроблення державних стандартів її якості;  

− реорганізація закладів вищої освіти;  

− фундаменталізація змісту професійної підготовки менеджерів освіти» 

[5, с. 68-69]. 

Така періодизація дає чітке розуміння, що підготовка управлінців - 

історично обґрунтований процес, що є невід’ємною частиною сучасного 

реформування освіти. 

Натепер управлінська діяльність управлінця у сфері освіти може 

обґрунтовуватись  його посадовими обов’язками, що є визначальними у 
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ідентифікації функцій управління та визначенні розбіжностей у основних видах 

діяльності менеджерів. Сучасний управлінець має бути не просто фахівцем у 

сфері освітнього менеджменту, а й лідером, здатним здійснювати процес 

реального розвитку закладу освіти.  

Управлінська діяльність в освіті, як зазначає І. Ерсьозоглу, – «специфічний 

вид професійної активності, оскільки менеджер освіти поєднує в собі якості 

педагога й лідера, що й вимагає від нього високого професіоналізму. Діяльність 

менеджера освіти багатокомпонентна, що обумовлено тими цілями й 

завданнями, які він здійснює як керівник закладу освіти або представник 

виконавчої влади, органу місцевого самоврядування» [29, с.174-175]. 

Ми підтримуємо думки авторів, адже найбільш ефективним управлінець 

може бути, пройшовши шлях від педагога до керівника, бути лідером, який  

професійно поєднує у своїй діяльності ряд функцій. 

За В. Жигірь – менеджер освіти – це «професіонал, здатний творчо 

здійснювати професійну управлінсько-педагогічну діяльність безперервно 

розвиваючись і самореалізуючись у ній як індивідуальність. Вихідним пунктом 

реформування системи професійної підготовки менеджера освіти у ЗВО є зміст 

цієї підготовки» [30, с.135].  

Тож науковець зазначає, що «концепція змісту освіти менеджера освіти 

базується на засвоєнні педагогічно-адаптованого, соціального, професійного та 

управлінського досвіду», до основних елементів якого відносить:  

– «загальні знання, що забезпечують майбутнім менеджерам освіти 

уявлення про сучасну картину світу, формують методологічні підходи до 

пізнавальної й практичної професійної діяльності;  

– досвід здійснення відомих загальнолюдських способів діяльності та 

способів професійної управлінської діяльності, що втілюються разом зі 

знаннями, уміннями та навичками керівника освіти;  

– досвід творчої діяльності фахівця з вирішення нових професійних 

проблем, який вимагає самостійного перетворення здобутих раніше 

загальнонаукових, спеціальних, професійних знань і вмінь у нових умовах, 
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формування нових способів та методів управлінської діяльності на основі 

відомих;  

– досвід ціннісного ставлення до об’єктів та засобів діяльності, що 

передбачає не тільки знання світоглядних ідей, а й переконаність у їх істинності» 

[30, с.138].  

У дослідженні також згруповано основні вимоги до професійної 

підготовки сучасних управлінців у сфері освіти у дві специфічні групи – 

професійні й особистісні. Професійна складова включає загальнопрофесійну й 

управлінську компетентність. Особистісна – соціальні й професійно важливі 

якості. Наголошується, що ці складові нерозривно пов’язані одна з одною, а 

спроби забезпечити формування професійної компетентності кваліфікованого 

фахівця у відриві від розвитку його різнобічних особистісних якостей 

виявляються неефективними [30, с. 114].  

Автор також визначає закономірності, що впливають на формування змісту 

підготовки майбутнього менеджера освіти: 

− «інтеграцію професійного та особистісного досвіду майбутнього 

управлінця; 

− врахування неперервного характеру управлінсько-освітньої діяльності 

менеджера освіти (ступеневість освіти), яка визначає такі ступені професійної 

підготовки: підготовка у закладах вищої освіти, підвищення кваліфікації у 

закладах додаткової післядипломної освіти; 

− теоретичний та практичний характер професійної діяльності менеджера 

освіти, що визначає необхідність розподілу професійної підготовки на 

теоретичну й практичну; 

− особистісно-орієнтовану професійну діяльність майбутнього 

менеджера освіти, спрямовану на самовизначення та самореалізацію в процесі 

навчання; 

− самовдосконалення майбутнього менеджера освіти в навчальному 

процесі, яке відображає прагнення особистості під час професійної підготовки 
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виробити необхідні для майбутньої професійної діяльності професійні якості». 

[31]. 

Вважаємо, що поєднання розподілу професійної підготовки на теоретичну 

й практичну є необхідним елементом у підготовці управлінців усіх рівнів, так 

само як і самовдосконалення та професійний розвиток. 

У своїх дослідженнях В. Жигірь визначила принципи формування змісту 

професійної освіти майбутнього управлінця у сфері освіти освіти: 

1. «Принцип відповідності змісту освіти та всіх його елементів на всіх 

рівнях формування вимогам розвитку суспільства, які відображено в освітніх 

нормативних документах: Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

вищу освіту» та інших документах. 

2. Принцип урахування потреб і запитів особистості майбутнього 

управлінця у сфері освіти відповідно до сучасної концепції освіти, у якій 

передбачено формування у фахівця сучасного світогляду, духовності, культури, 

розвиток творчого мислення, актуалізація саморозвитку та самовдосконалення, 

тобто забезпечення логічно-послідовного, гармонійного розвитку особистості. 

3. Принцип інтелектуалізації змісту професійної підготовки майбутнього 

управлінця, тобто сприяння інтелектуально-творчій спрямованості особистості, 

яка включає: насичення змісту навчання сучасними науковими поглядами, 

розвиток методології наукового пізнання; розвиток способів мислення, 

пов’язаних із постановкою мети і виробленням методів її досягнення зі 

здатністю до оцінних дій. 

4. Принцип системності, систематичності, узагальненості, оперативності 

й гнучкості змісту освіти» [31]. 

С. Калашнікова професійну підготовку управлінців розглядає як «складову 

професіоналізації управління, спрямовану на розвиток управлінських кадрів, 

підвищення їх професійної компетентності. Професійна підготовка управлінців 

перебуває у взаємозв’язку з іншими складовими процесу професіоналізації 

управління, характеризується неперервністю, реалізується з урахуванням 
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принципів навчання дорослих і потребує модернізації відповідно до вимог і 

викликів суспільного розвитку задля забезпечення прогресивного поступу 

останнього» [41, с.63]. 

Погоджуємось із думкою авторів: системність, неперервність та гнучкість 

у підготовці керівників закладів освіти мають стати її невід’ємними частинами. 

Системна підготовка та підвищення кваліфікації управлінців, навчання 

впродовж життя, безперервний саморозвиток – ключові засади компетентного 

управління закладами освіти.  

В. Гладковою та Ю. Федотовою проаналізовано управлінську діяльність 

менеджера освітніх закладів та окреслено три групи їх функцій:  

− «термінальні, або функції-цілі (неперервного навчання, виховна, 

оздоровча, розвивальна, соціалізуюча);  

− інструментальні, або функції-засоби (діагностична, диференціальна, 

стимулювальна, прогнозуюча);  

− операційні, або функції-прийоми (вимірювання та оцінювання, 

методична, управлінська, коригувальна, констатувальна)» [18, с. 265]. 

З метою виконання вищевказаних функцій існує необхідність набуття 

управлінцями відповідних компетентностей в процесі професійної підготовки.  

У дослідженні І. Дарманської акцентується на необхідності формування у 

керівників закладів освіти управлінської компетентності, що визначається як 

«сукупність загальнокультурних, загальнонаукових, соціальних, 

професійнопедагогічних і організаційно-правових компетентностей, що у свою 

чергу складаються із компетеностей, що характеризують менеджера як 

висококваліфікованого фахівця» [23, с. 151]. 

Праці О. Долженкова також присвячені формуванню правової 

компетентності майбутніх менеджерів освіти та узагальнено наступні вимоги до 

них: 

− знати чинне законодавство в галузі освіти; 

− знати основні положення законодавства про освіту, в частині, що 

стосується правових аспектів управління закладами середньої освіти (мети і 
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завдань діяльності навчальних закладів, порядку їх створення і ліквідації, 

особливостей і структури органів управління, правових засад здійснення 

фінансово-господарської діяльності тощо); 

− розуміти, на підставі яких правовстановлюючих документів 

функціонують заклади середньої освіти різного рівня, статусу і організаційно -

правової форми, а також щодо структури та змісту відповідних статутних 

документів; 

− уміти застосовувати законодавство та правові норми згідно мети і 

завдань діяльності закладів освіти; 

− орієнтуватися в питаннях щодо системи державних органів управління 

освітою та функцій і повноважень кожного з цих органів відносно управління 

закладами середньої освіти; 

− вміти готувати локальні нормативно-правові акти [26]. 

Л. Сігаєва та А. Опольська наголошують на важливості набуття 

управлінцями таких компетентностей, що певною мірою відповідає 

Національній рамці кваліфікацій [100] та Проєкту ЄС Тюнінг: 

– «інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі 

і проблеми у галузі управлінської діяльності або у процесі навчання, ще 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог;  

– загальні компетентності – здатність до абстрактного мислення, 

аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними 

явищами та процесами; здатність до застосовування концептуальних і базових 

знань, розуміння предметної області і професії менеджера; навички 

використання інформаційно комунікаційних технологій для пошуку, 

оброблення, аналізування та використання інформації з різних джерел; здатність 

працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні 

професійних завдань; здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації;  
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– фахові компетентності – здатність управляти організацією та її 

підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; здатність аналізувати 

результати діяльності освітньої організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 

освітньої організації; здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту; здатність планувати та управляти часом; здатність 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації в процесі управління; здатність 

аналізувати й структурувати проблеми освітньої організації, формувати 

обґрунтовані рішення; здатність керувати змінами; розуміти принципи права та 

використовувати їх у професійній діяльності; розуміти принципи психології та 

використовувати їх у професійній діяльності» [117, с. 205-206]. 

Безперечно, компетентнісний підхід у підготовці керівників закладів 

освіти є основним. Крім того, важливо розуміти, що така підготовка має бути 

системною та багатокомпонентною. 

В. Мельник розглядає управлінську компетентність керівника закладу 

середньої освіти як «системне утворення, що визначається сукупністю таких 

компонентів: 

− знання, необхідні для даної спеціальності або посади; 

− уміння і навички, необхідні для успішного виконання 

функціональнопосадових обов’язків; 

− професійні, ділові і особистісно значущі якості для більш повної 

реалізації власних сил, здібностей і можливостей у процесі діяльності;  

− загальна культура, необхідна для формування гуманістичного 

світогляду, духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і етичних принципів 

особистості; 

− мотиваційна сфера професійної діяльності» [75]. 

 Автор також виділяє принциповий аспект визначення професіоналізму 

керівника закладу середньої освіти, що виступає як «формування у керівника 

професійного мислення за такими ознаками, як:  



39 

− педагогічне бачення оточуючого світу;  

− аналіз педагогічних, навчально-виховних та управлінських ситуацій з 

точки зору їх практичного використання;  

− гармонізація науково-предметних, світоглядно-методологічних, 

педагогічних, психологічних, управлінських та інших знань і вмінь;  

− розуміння внутрішнього світу, здібностей, спрямованості, мотивів, 

вчинків учнів; створення системи взаємовідносин у педагогічному та 

учнівському колективах;  

− формування гуманістичного світогляду та регуляторів професійної 

етики керівника;  

− розвиток творчого потенціалу, рефлективних здібностей та вмінь як 

загальнолюдського, так і особистісного характеру» [75]. 

 В. Мельник також узагальнила професійну компетентність керівника 

закладу середньої освіти у вигляді структури та виокремила у ній основні 

компоненти:  

− «особистісні якості – світогляд, гуманістична спрямованість, 

відповідальність, принциповість, комунікативність, толерантність, новаторство, 

особистісна схильність і психологічна готовність працювати з високоякісним 

результатом;  

− педагогічна підготовка – знання наукових основ і технологій 

організації навчально-виховного процесу, вільне володіння практичними 

методами управлінської діяльності, вміння здійснювати вибір оптимальної 

позиції у процесі взаємодії з учнями, педагогами, батьками, громадськістю та 

іншими соціальними групами й організаціями;  

− спеціальна підготовка – фундаментальні знання, практичні вміння у 

сфері управлінської підготовки; зростання власного професійноуправлінського 

потенціалу; 

− педагогічна культура – широка загальнокультурна підготовка, знання й 

виконання норм педагогічної етики, вміння педагогічного спілкування, розвиток 
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рефлексивних здібностей, здатність до творчого пошуку, самопізнання й 

самовдосконалення; 

− організаційна культура – потреба в підвищенні ефективності 

професійної діяльності, самоорганізація, професійна компетентність, 

підвищення управлінської кваліфікації в системі післядипломної освіти, набуття 

інноваційного досвіду» [75]. 

Дослідження Л. Полещук спрямоване на визначення професійно значущих 

якостей менеджера освіти, що забезпечують якісно інший рівень розв’язання 

професійних завдань в особливих умовах. «Професійно значущі якості 

менеджера освіти – це складова частина особистості, яка реалізується через її 

діяльність. Тому актуальність модернізації професійної підготовки менеджерів 

освіти пов’язана з потребою суспільства мати висококваліфікованих фахівців, 

які здатні: оволодіти знаннями з теорії управління соціальними системами, 

філософії освіти, соціології та психології управління, педагогіки, основ ринкової 

економіки, менеджменту, фінансів і права, маркетингу, комп'ютерної грамоти, 

державної, рідної та іноземних мов тощо; усвідомлювати завдання 

реформування освіти; творчо осмислювати мету й завдання функціонування 

закладів та установ освіти й управління ними, перспективи їхнього розвитку, 

сутність інноваційних теорій, ідей, сучасних технологій» [93, с. 90].  

М. Смирнова розглянула особливості реалізації управлінських функцій 

директора Нової української школи. Автор відносить до традиційних 

управлінських дій директора закладу загальної середньої освіти:  

− «організацію роботи школи;  

− створення умов для продуктивної праці педагогів і учнів, здійснення 

контролю роботи всіх підрозділів освітнього закладу;  

− створення й оновлення матеріальної бази закладу, формування іміджу 

та організаційної культури школи».  

Перелічені дії є відображенням управлінського функціонального циклу (за 

М. Альбертом, М. Месконом і Ф. Хедоурі): планування, організації, мотивації і 

контролю [111, с.38]. 
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В умовах запровадження Концепції «Нова українська школа» функції 

директора закладу загальної середньої освіти зазнають певних трансформацій з 

урахуванням нових викликів, акцентів управлінської діяльності, орієнтації на 

потреби нового соціокультурного й освітнього середовища, очікувань учасників 

освітнього процесу» [111, с.38]. 

М. Смирнова визначає, що «особливої значущості в управлінській 

діяльності директора Нової української школи набувають мотиваційно-ціннісні 

орієнтири, лідерська позиція керівника, його емоційна компетентність» 

[111,с.43]. 

Функцію мотивації в умовах НУШ автор розглядає через «уміння 

керівника впливати, сприяти прояву ініціативи педагогів, залучати їх до активної 

співпраці, встановлювати ефективну взаємодію, сприяти утвердженню духу 

партнерства в закладі освіти» [111, с.43]. 

Ключовими акцентами в роботі директора Нової української школи, на 

думку автора, мають стати: 

− «позитивне сприйняття ідеї радикального оновлення системи загальної 

середньої освіти; 

− сприйняття орієнтирів НУШ як стратегії розвитку закладу, 

педагогічного колективу і власного професійного й особистісного розвитку;  

− переорієнтація на нові показники якості шкільної освіти; 

− акцент на таких домінантних поняттях адміністративної й учительської  

− практики як «професіоналізм», «компетентність», «партнерство»;  

− побудова моделі соціального партнерства в умовах закладу освіти» 

[111, с.43]. 

В результаті проведеного дослідження М. Смирнова визначила напрями 

пріоритетної уваги директора нової української школи: 

− «усвідомити місію нової української школи (створити умови для 

розкриття та розвитку здібностей, талантів і можливості на основі партнерства 

всіх учасників навчально-виховного процесу: учителів, учнів і батьків) і 
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продумати можливості ресурсного забезпечення інноваційного розвитку 

навчального закладу; 

− системно бачити процеси, що відбуваються в закладі та бути готовим 

узяти на себе відповідальність за всі наступні дії у процесі реалізації Концепції 

Нової української школи і нового стандарту початкової освіти;  

− сформувати креативну команду, здатну вирішувати нагальні проблеми 

реформування шкільної освіти на новому рівні взаємодії, взаєморозуміння, в 

дусі партнерства та взаємної відповідальності; 

− стати відкритими для спілкування, мотивувати учителів, надихати їх 

працювати якомога ефективніше, пам’ятати про те, що «люди не хочуть, щоб 

ними керували; 

− створити нове освітнє середовище у своєму закладі: мотивуюче, 

розвиваюче і, головне, безпечне; 

− працювати над системою ціннісних пріоритетів педагогічного 

колективу, які мають стати фундаментом реалізації нових освітніх орієнтирів;  

− змінити традиційний погляд на реалізацію функції адміністративного 

(управлінського) контролю, розглядаючи її як інструмент мотивації і 

позитивного впливу» [111, с.45-46]. 

Розвиток професійної компетентності керівників закладів загальної 

середньої освіти у системі неперервної освіти розглядає Л. Вознюк, яка виділяє 

«шляхи якісних змін змісту, форм і методів неперервної освіти керівників 

закладів загальної середньої освіти, серед яких:  

− індивідуалізація освітнього процесу; 

− активне використання медіапростору,  

− запровадження тренінгових методик, інтерактивних методів навчання 

тощо».  

Важливе значення у розвитку професійної компетентності менеджера 

шкільної освіти є розуміння поняття «професійна компетентність». 

«Функціонально-діяльнісний підхід дозволяє представити професійну 
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компетентність як єдність теоретичної та практичної готовності керівника до 

здійснення його професійної діяльності» [111, с. 90]. 

Серед важливих ознак професіоналізму керівника школи автор виділяє:  

− «знання та розуміння природи управлінської праці та процесів 

менеджменту;  

− знання посадових та функціональних обов’язків менеджера освіти, 

професійну надійність;  

− уміння ефективно використовувати ІКТ та інші засоби комунікацій, 

необхідні в процесі управлінської праці;  

− професійну рефлексію, людинознавчу компетентність та володіння 

мистецтвом налагодження зовнішніх та внутрішніх зв’язків» [111, с. 90]. 

Таким чином, професійну компетентність менеджера школи автор 

визначає як «володіння керівником закладу загальної середньої освіти 

сукупністю знань, умінь та досвіду, що необхідні для професійного виконання 

посадових повноважень і результативності в діяльності шкільної організації» 

[111, с. 91]. 

Л. Вознюк до основних організаційно-педагогічних засад у розвитку 

професійної компетентності менеджерів шкільної освіти в системі 

післядипломної педагогічної освіти відносить:  

− «організаційну структуру підвищення кваліфікації, її відповідність 

сучасним вимогам;  

− наявність концепції підвищення кваліфікації та розвитку професійної 

компетентності менеджерів шкільної освіти;  

− розробку різноманітних моделей професійного зростання керівників 

закладів загальної середньої освіти;  

− наявність ефективного інструментарію для діагностики рівня 

професійної компетентності менеджерів шкільної освіти;  

− забезпечення організаційно-педагогічних, соціально-психологічних 

умов для розвитку та саморозвитку професійного зростання керівників закладів 

загальної середньої освіти» [111, с. 91]. 
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Ю. Коптіла також досліджує питання професійної компетентності 

керівника сучасного закладу загальної середньої освіти та визначає «основні 

завдання сучасного керівника закладу загальної середньої освіти: мотиваційну 

спрямованість педагогів до інноваційних пошуків, відкриття можливостей 

свободи самостійного вибору та визначення стратегічних напрямів у розвитку 

освітнього простору. Це зі свого боку сприяє розвитку в закладі  освіти 

індивідуальної траєкторії освітнього руху, формуванню позитивного іміджу 

закладу освіти» [111, с. 93]. 

На думку автора «сучасний керівник на етапі реформування системи освіти 

повинен володіти низкою компетентностей та вмінь: 

− зосереджувати увагу не лише на результатах, а й на процесі та 

відносинах; 

− здійснювати пошук оптимального рівня залучення членів колективу до 

процесу прийняття рішень; 

− здійснювати фасилітацію процесу досягнення поставлених задач;  

− сприяти виробленню надихаючого бачення майбутнього та вмінню 

ділитися ним з іншими членами команди; 

− бути креативним лідером та наставником; 

− провадити діалогічність у спілкуванні з учнями та педагогами» [111, с. 

93]. 

І. Корольовою визначено «педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх управлінців освітньої галузі у процесі професійної 

підготовки:  

− «врахування суб’єктами освітнього процесу особливостей формування 

професійної компетентності;  

− упровадження чіткої структурно-поетапної організації формування 

професійної компетентності майбутніх менеджерів;  

− використання сучасних педагогічних технологій у процесі професійної 

підготовки майбутніх менеджерів освітньої галузі» [60]. 
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С. Рожко досліджує питання розвитку професійної компетентності 

керівника закладу загальної середньої освіти та його роль у НУШ та виділяє його 

наступні професійні компетентності: 

− «Компетентність – виконання будь-якої роботу на професійно 

високому рівні.  

− Лідерські та організаційні вміння й навички (тут завдання керівника 

визначаються як концентрування основного двигуна педагогічної праці на 

ефективну реалізацію поставлених цілей).  

− Висока відповідальність – уміння відповідати не лише за свої 

результати праці, а й за підлеглих» [111, c. 118-119].  

Крім очевидних вищезазначених компетентностей до їх переліку можна 

також додати наступні: 

− «Навички творчого пошуку (постійне оновлення застарілих стандартів, 

норм, систем, упровадження найсучасніших та респектабельних методик 

навчання задля сприяння особистому успіху та успіху закладу освіти).  

− Гнучкість мислення (швидке реагування на складні ситуації та 

нестандартне вирішення проблемних питань. Комунікація з підлеглими та 

урахування їх думок сприяють не лише розв’язанню проблеми, а й надає 

можливість відчути командний дух. Людині, яка справді потрібна своєму 

керівникові, притаманне джерело надзвичайної професійної енергії, вона здатна 

примножувати скарбницю педагогічної майстерності своїми творчими 

знахідками).  

− Володіння теорією педагогічного менеджменту на досконалому рівні – 

найголовніша риса сучасного керівника.  

− Саморозвиток і самоосвіта – невід’ємна складова професійного 

зростання будь-якого керівника. Якщо він кожну вільну хвилину відводитиме на 

самоосвіту, то й підлеглі йтимуть у цьому напрямі. Не можна примусити людей 

підвищувати рівень професіоналізму, якщо самому цього не робити.  
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− Стресостійкість, керування власними емоціями та переживаннями. 

Запам’ятайте, людина, яка вміє володіти своїми емоціями, вміє керувати 

іншими» [111, c. 118-119]. 

А. Кондратьєва визначає, що «НУШ є реформою, що передбачає створення 

школи, де діти будуть навчатися через діяльність, де основна увага буде 

спрямована на розвиток компетентностей, а не запам’ятовування фактів. Зміни, 

репрезентовані в нормативних актах, вже почалися, адже у 2018–2019 рр. перші  

класи навчаються за новим стандартом. Нова українська школа у філософському 

аспекті – це заглиблення в нові проблеми людського буття, проекція в майбутнє, 

але це також і відновлення української інтелектуальної традиції в освіті. Ще К. 

Ушинський у своїй педагогічній антропології орієнтувався на осмислення 

проблеми людини, її буття, формування ціннісних і світоглядних орієнтацій» 

[58]. 

Л. Задорожна-Княгницька узагальнила структурні компоненти 

професійної компетентності керівника закладу освіти згідно досліджень 

вітчизняних науковців, що представлені у таблиці 1.1 [33]. 

Таблиця 1.1 

Структурні компоненти професійної компетентності керівника закладу освіти   

 

Автор 
Структурні компоненти професійної компетентності керівника закладу 

загальної середньої освіти 

В. Берека Мoтивaцiйний, когнітивний, поведінковий, цiннiснo-смислoвий, 

емoцiйнoрегуляційний, культура, оганізаційна культура 

І. Гришина Мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний, рефлексивний 

В. Мельник Особистісні якості, педагогічна підготовка, спеціальна підготовка, 

педагогічна  

О. В. Сорока Методологічний, нормативний, змістовий, управлінський, педагогічний, 

психологічний, соціально-правовий, фінансово-економічний 

В. Зелюк Базовий компонент (загальнокультурний, громадянський, 

інформаційнокомунікативний, соціально-психологічний), 

функціонально-посадовий компонент (адміністративно-управлінський, 

нормативно-правовий, дослідницький, підприємницький, 

презентаційний) 

В. Кривоносова Управлінський, економічний, науковий, педагогічний, правовий 

М. Головань Когнітивний, діяльнісний, ціннісно-рефлексивний, емоційно-вольовий 

Г.Чередніченко,  

Н. Тверезовська 

 Мотиваційний, когнітивний, рефлексивний 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_2/21.pdf
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Різні аспекти у підготовці та професійному розвитку керівників закладів 

професійної освіти також знаходять своє відображення у дослідженнях 

українських вчених. Е. Попкова вважає, що «система післядипломної 

педагогічної освіти повинна надавати сучасні знання керівникам закладів 

професійної освіти, що зможуть узяти на себе всю повноту відповідальності за 

інженерно-педагогічні колективи, освітній та виховний процес, патріотичне 

виховання, а також за майбутнє нашого суспільства в цілому. Основою 

формування таких лідерів повинна стати не тільки фахова підготовка, 

підвищення професійної кваліфікації, а і їх усебічне морально-етичне, 

патріотичне і духовне виховання в процесі навчання в системі післядипломної 

освіти» [96]. 

Автор акцентує на важливості управлінської культури у керівника 

сучасного закладу професійної освіти та виділяє головні підходи до розробки 

критеріїв такої культури:  

− «особистісний, в основі якого лежить значущість знань теорії та 

практики управління для самого керівника; 

− ситуаційний, який ураховує значення пошуку і моделювання 

управлінських ситуацій, ефективне вирішення яких дало б змогу підвищити 

результативність управління; 

− інтегративний – розвиток професіоналізму керівника за допомогою 

розуміння природи управлінських процесів, головних організаційних структур, 

знання технологій і засобів комунікацій, потрібних для управління; 

професіоналізму в управлінні, здатності до лідерства і гармонізації взаємин 

серед робітників, делегуванню повноважень; знання особливостей стосунків між 

працівниками; здатності планувати і прогнозувати, управляти ресурсами; 

здатності до самооцінки діяльності, уміння робити правильні висновки і 

підвищувати власну кваліфікацію;  

− багаторівневий, який визначає рівень управлінської культури 

керівника: здатність до поєднання знань, умінь, навичок та їх використання з 

урахуванням вимог, які швидко змінюються; уміння долати невизначеність, 
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аналізувати інформацію; уміння планувати, прогнозувати, моделювати; 

здатність до цілепокладання, уміння реалізовувати плани, здатність до 

новаторської діяльності; 

− комплексний, що визначає управлінську культуру керівника ПТНЗ, яка 

також передбачає наявність у нього правової, економічної, психологічної, 

педагогічної, технологічної, інноваційної грамотності» [96]. 

В. Купрієвич у своєму дослідженні визначає, що «система післядипломної 

педагогічної освіти за сучасних викликів має надавати якісні освітні послуги. 

При цьому особлива увага зосереджується на формуванні у фахівців позитивної 

мотивації до безперервної освіти; створення нових педагогічних умов, 

можливостей для вибору і забезпечення їхніх фахових потреб та інтересів. 

Успішний керівник закладу професійної освіти має бути конкурентоздатним. Це 

можливо, якщо залучити його до безперервного освітнього процесу, що 

складається зі спеціально організованих етапів. Моделювання процесу 

підвищення кваліфікації для них потрібно базувати на їхніх запитах. Необхідно 

побудувати таку структуру, в якій можна було б реалізовувати проблемний 

підхід, що має на меті поступовий розвиток особистості на основі 

самовдосконалення її професійної діяльності» [62]. 

Автором визначаються фактори впливу підвищення кваліфікації 

керівників закладів професійної освіти:  

− «циклічність навчання; 

− неоднорідний склад слухачів за віковими, фізіологічними та 

психологічними характеристиками; 

− стаж роботи на посаді керівника закладу професійної освіти; 

− загальна культура; 

− рівень професійної підготовки тощо» [62]. 

Праці О. Пищик спрямовані на дослідження комунікативної культури 

керівників закладів професійної освіти. Така культура визначається автором як 

«властивість особистості, яка позиціонується у взаємодії з учасниками 

освітнього процесу, творчому потенціалі управлінця, його здатності 
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підтримувати доброзичливе відношення до оточення» [91]. На думку дослідника 

«структура комунікативної культури є складною системою комунікативних 

характеристик особистості керівників закладів професійної освіти, 

сформованість яких дає змогу успішно здійснювати управлінську  діяльність. 

Вона містить у собі ціннісне відношення до спілкування і його культурних форм, 

до людини, як суб’єкту спілкування і творця його культури, моральні настанови 

в сфері спілкування, знання  психології спілкування, системи норм мовного 

спілкування і техніки спілкування» [91].  

О. Калінська досліджує процес формування управлінської компетентності 

керівника закладу професійної освіти та визначає організаційно-педагогічні 

умови, що мають забезпечувати його ефективну реалізацію. До основних 

факторів впливу організаційно-педагогічних умов на формування управлінської 

компетентності керівника закладу професійної освіти автор відносить [43]:  

− «мотиваційну сферу;  

− методи та форми підвищення 

− управлінської компетентності;  

− самоконтроль;  

− набуття організаторських, управлінських, контролюючих, корекційних 

умінь; прогнозування та визначення шляхів підвищення продуктивності 

професійної діяльності» [43]. 

Питання управління у закладі вищої освіти вивчає О. Кірдан і визначає це 

явище як «багатокомпонентний складний процес, який має зовнішні і внутрішні 

властивості, принципи, форми і методи, характеризується різними суб’єктами та 

об’єктами управління, і використовується для впорядкування та організації 

діяльності кадрової, навчально-виховної, нормативної, науково-дослідної, 

матеріально-технічної, фінансово-господарської його підсистем». Практика 

управління закладом вищої освіти свідчить про те, що достатньо багато питань 

виникає у площині взаємовідносин адміністративного (формального) 

керівництва, яке здійснюється посадовими особами й чітко регламентоване 

нормативними актами, чинним законодавством та делегуванням повноважень 
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колегіальним органам управління (збори трудового колективу, вчена рада, рада 

факультету та ін.). Зазначається, що «очільник вищого навчального закладу має 

органічно поєднувати у своїй діяльності функції адміністратора, розпорядника 

фінансових ресурсів, науковця, що, зрештою, вимагає широкого спектру 

сформованих компетентностей. Окрім того, підзвітність ректора колегіальним 

органам управління (зборам трудового колективу, Вченій Раді) та безпосередньо 

Міністру (як представнику Уряду) зумовлює складність та багатоаспектність 

функціональних обов’язків керівника навчального закладу» [50, с.47-48]. 

Дослідження П. Лоранжа присвячене менеджменту закладів вищої освіти. 

Автор стверджує, що закладом освіти можна управляти, як і будь-якою іншою 

організацією та акцентує на проблемі «рівноваги» при виборі стратегічного 

напряму розвитку закладу освіти – адаптивного, підприємницького, активного і 

раціонального. Суть методу, запропонованого П. Лоранжем, полягає у 

динамічному використанні всіх чотирьох підходів, що дозволяє не тільки 

швидко реагувати на зміну вимог ринку освітніх послуг, але з часом і 

здійснювати вплив на формування ринкових умов. Найважливішою проблемою 

закладів вищої освіти автор вважає забезпечення адекватного сучасним умовам 

процесу навчання, виявлення і скорочення розривів між вимогами клієнта і 

можливостями вищої школи. П. Лоранж класифікує ці розриви і пропонує 

способи управління ними через партнерство в навчанні, набуття 

співробітниками нових компетентностей в ході науково-педагогічної діяльності, 

застосування інформаційних технологій в програмах навчання, групової і 

командної роботи для засвоєння пропонованих знань [67]. 

Сучасні науковці також пропонують здійснювати управління закладами 

освіти в контексті парадигми лідерства. Дж. Коллінз визначає, що для того, щоб 

стати лідером, керівник повинен пройти через такі послідовні рівні: 

висококваліфікований співробітник, цінний член команди, компетентний 

менеджер, ефективний керівник, лідер [52].  

І. Адізес аналізує питання формування та реалізації лідерського 

потенціалу в управлінні організацією. Науковець створив авторську формулу 
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ефективного менеджменту та визначив особливості функціонального 

навантаження лідера в концепції «управління змінами» (англ. change 

management) [1].  

М. Генсон розглянув основні моделі організаційної поведінки освітніх 

керівників та визначив типові ролі шкільного директора [17].  

Т. Серджіованні, М. Барлінгейм та Ф. Кумз класифікували та 

систематизували адміністративні ролі освітніх управлінців, а також розробили 

методологічну рамку визначення стилю освітнього лідерства [47].  

Дослідники Р. Елмор та М. Фуллан [195] у своїх працях представили 

моделі розподіленого лідерства. 

Р. Елмор пропонує 5 підходів до моделі лідерства, що базуються на 

забезпеченні ефективності освітньої діяльності: 

1. Метою управління є вдосконалення навчальної практики та 

результатів. Як вказано у дослідженні, жодна з теорій не сприяє прогресу, 

оскільки ні одна з них не передбачає прямий зв'язок між роботою, що лідери 

повинні виконувати, і основними функціями освітньої організації. Якщо метою 

лідерства є підвищення якості педагогічної практики, то навички і знання, 

необхідні для цього, повинні відповідати вимогам навчання і бути зосереджені 

на отриманні очікуваного результату.  

2. Лідери повинні безперервно удосконалюватись. Оскільки школи є 

найбільш ефективними, коли вчителі одночасно навчаються і працюють, 

керівникам закладів освіти потрібно створити умови, що дозволяють персоналу 

безперервно навчатися. Лідери повинні створити умови, що ідуть на користь і 

кожному окремо, і колективу загалом. Лідери повинні створювати умови, в яких 

ідеї можна висловлювати вільно і практикується обмін досвідом з іншими 

колегами.  

3. Навчання через моделювання. Лідерам необхідно демонструвати 

вміння, що вони очікують від інших. Роль лідерів полягає не у вимозі виконання 

завдань, які підлеглі не можуть або не хочуть виконати, а у забезпеченні умов 

для їх виконання.  
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4. Роль і завдання діяльності лідера нерозривно пов’язані з практикою, а 

також визначенням необхідного для навчання і вдосконалення. Будь-яка 

діяльність має бути підкріплена знаннями та навичками, що робить функціонал 

лідера більш ефективним.  

5. Лідерство через співпрацю, має бути спрямованим на поліпшення 

роботи організацій, заснованої на загальному та глибокому розумінні внутрішніх 

і зовнішніх цілей [189, с. 2–22]. 

Інша модель розроблена М. Фулланом. У працях дослідника розкрито 

вплив лідерства на реформи у закладах середньої освіти, а також ідею про 

трансформаційне лідерство [137; 174, с. 44 – 59]. 

М. Фуллан виділяє 5 компонентів ефективного управління. Ці компоненти 

«підкріплюють один одного і разом є потужними каталізатором позитивних 

змін:  

1. Моральність мети. Моральність поставленої цілі знаходиться в центрі 

ефективного лідерства. Головною метою освіти є покращення умов учнів. Це 

можливо лише через справедливість і чесність у роботі з людьми.  

2. Розуміння необхідності змін. Моральність мети без розуміння 

необхідності змін призводить до «морального тиску». Розуміння змін не означає 

інновації заради інновацій. Це нерозривно пов’язано з оцінюванням змін на 

початкових етапах будь-якого нового процесу, і потребує перегляду перешкод 

як позитивних факторів впливу.  

3. Розбудова відносин. Загальним фактором усіх успішних ініціатив є 

поліпшення взаємин. Рух вперед та підвищення результатів можливі лише через 

конструктивні та здорові відносини всередині колективу. Мета та завдання 

лідерів у цьому контексті – моделювати та направляти відносин з різних груп 

людей.  

4. Забезпечення розвитку і обмін знаннями. Цей аспект тісно пов’язаний 

з першими трьома. Перетворення інформації в знання є соціальним процесом.  
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5. Узгодженість рішень. «Творчість живе на краю хаосу, проте і анархія 

ховається там же». Лідер організації повинен бути спроможним узгоджувати та 

врівноважувати процеси задля їх стійкості» [137, с. 119]. 

С. Калашнікова вважає, що «актуальність лідерства як нової управлінської 

парадигми детермінується діючими суспільними тенденціями, кризою 

домінуючої адміністративно-менеджерської моделі управління та 

організаційними трансформаціями. Імплементація засад лідерства у систему 

управлінської освіти – критична вимога сьогодення задля забезпечення 

прогресивного суспільного поступу – потребує переосмислення місії, цілей, 

завдань, контексту, методів, засобів, технологій і результатів професійної 

підготовки управлінців. В основу модернізації професійної підготовки 

управлінців має бути покладений компетентісний підхід. Ідентифікація 

професійної компетентності управлінця як його здатності ефективно виконувати 

управлінську діяльність потребує визначення базових професійних компетенцій, 

набуття яких управлінцем є необхідним, зокрема у процесі його професійної 

підготовки. Компетентісний підхід є інструментом для оновлення освітньої 

парадигми професійної підготовки управлінців» [39]. 

С. Калашнікова стверджує, що освітнє лідерство потрібно розглядати у 

трьох взаємопов’язаних аспектах як: лідерство в освіті (діяльність керівників, 

викладачів, студентів / учнів та, як результат, освітніх закладів-лідерів); 

лідерство для освіти (діяльність батьків та інших стейкхолдерів задля розвитку 

освіти); лідерство освіти (діяльність держави щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освітньої сфери) [41].  

С. Калашнікова також визначає 12 принципів професійної підготовки 

управлінців лідерів, до яких віднесено:  

− «принцип орієнтації на профіль;  

− принцип домінування поведінкових компетенцій;  

− принцип виховання лідерів;  

− принцип опори на цінності, духовності та моральності;  

− принцип розвитку потенціалу; принцип рефлексії для самопізнання;  
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− принцип вибору, свободи і творчості;  

− принцип розподіленої відповідальності і позитивної мотивації;  

− принцип партнерства та діалогічності;  

− принцип актуальності змісту;  

− принцип релевантності методів; принцип лідерства» [41].  

У дослідженні щодо професійного розвитку керівників закладів вищої 

освіти України В. Луговий, С. Калашнікова та Ж. Таланова зазначають, що 

«рівень професійної компетентності керівників закладів вищої освіти є одним із 

ключових чинників, що впливає на життєздатність і динаміку поступу освітньої 

інституції, визначає її стратегічні та тактичні орієнтири прогресу. Лідерський 

потенціал очільника ЗВО слугує імпульсом для розвитку як інституції в цілому, 

так і кожного представника академічної спільноти – від студента до професора. 

Важливою детермінантою ефективності моделі професійного розвитку 

керівників ЗВО є парадигма, що покладена в її основу. Підґрунтям для 

національної моделі професійного розвитку керівників ЗВО може слугувати 

парадигма лідерства та, зокрема, концепція її реалізації у галузі вищої освіти. 

Методологічною основою реалізації програми професійного розвитку керівників 

ЗВО є компетентнісний підхід і відповідно принципи, методи, технології та 

засоби, релевантні навчальним результатам, ідентифікованим за допомогою 

функціонального профілю керівника-лідера ЗВО» [69, с. 57]. 

І.А. Семенець-Орлова нерозривно пов'язує лідерство з менеджментом або 

з так званим організаційним лідерством, що полягає в оптимізації використання 

ресурсів навчального закладу та освітньої системи загалом і координації 

професійної діяльності педагогів зокрема. «Менеджерське лідерство» у 

вузькому розумінні є невід'ємною частиною централізованої системи управління 

освітою. Досвід реформування вищої школи в Україні свідчить, що, крім 

повноважень керівника в освіті, держава має нормативно визначити баланси 

повноважень і відповідальності всіх, хто бере участь в управлінні, – органів 

влади, керівників, колективних органів управління закладами освіти, керівників 

органів структурних підрозділів, органів самоврядування тощо» [114]. 
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К. Линьов досліджує проблеми лідерства в контексті управління закладом 

середньої освіти, що є «соціальною системою, ієрархічною за своїми 

властивостями, має мету своєї діяльності, а відповідно в якому виникають 

управлінські відносини. Отже, лідерство у даному випадку є певною якістю, 

парадигмою управління, так само як і менеджмент» [64, с.52]. Дослідник 

наголошує, що «пріоритет особистісно орієнтованого лідерства в організації 

відходить у минуле і поступається місцем лідерству, в основі якого лежать 

взаємозв’язки та взаємодія у колективі, спроможність до змін та інновацій, 

досягнення цілей установи» [65, с.159].  

Директор сучасної школи повинен бути:  

– «тим хто проявляє турботу про благополуччя та розвиток всіх 

працівників у школі;  

– натхненним комунікатором;  

– здатним наділяти владою, делегувати повноваження, таким чином 

розвиваючи потенціал працівників закладу освіти;  

– тим хто проявляє свою цілісність, є чесним та відкритим; є доступним, 

здатним зменшити владну дистанцію та знайти спільну мову у колективі;  

– здатним приймати рішення та йти на обдумані ризики» [66, с.159]. 

У працях науковців також висвітлені й інші складові підготовки та 

діяльності керівників закладів освіти: організаційно-педагогічні умови розвитку 

інноваційної культури керівника закладу середньої освіти та особливості 

здійснення даного процесу в умовах післядипломної освіти проаналізовано 

Н. Мурованою [79]; розвиток інноваційної компетентності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти – С. 

Загороднім [32]; М. Носкова фокусується на процесі формування у керівників 

закладів середньої освіти готовності до використання Інтернет-технологій у 

професійній діяльності [87]; Н. Сас розглядає сутність інноваційного управління 

як професійної діяльності майбутнього керівника навчального закладу [112]; 

проблема підготовки керівних кадрів професійної освіти в умовах магістратури 

США, Канади, Австралії та Великої Британії перебуває у полі зору Л.  Сергеєвої 
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та С. Бурдіної [115; 11]; питання інноваційної економічної діяльності 

майбутнього керівника закладу освіти розглядає О. Біницька [7]; праці Л. 

Калініної зосередженні на питаннях управління Новою українською школою; 

Ю. Новгородською досліджено стан вирішення проблеми правової 

компетентності керівників закладів освіти у сучасній теорії та практиці 

психолого-педагогічної науки [86]. О. Линовицька висвітлила функціонування 

закладів освіти з огляду на притаманні їм академічні свободи та університетську 

автономію [63], а Л. Мозгова представила модель керівника закладу освіти в 

сучасному освітньому просторі [78]. Н. Давидова розглянула витоки 

університетської автономії в Європі та окремі складові принципу автономності 

закладів вищої освіти: академічну, фінансову, організаційну, кадрову та науково 

– дослідну [21]. І. Бондаренко окреслила основні проблеми, що виникають під 

час автономізації закладу освіти, навела перелік нормативно-правових актів, що 

регламентують фінансово-господарську діяльність навчального закладу та 

порядок автономізації навчального закладу [10], а М. Карпенко проаналізувала 

проблеми і перспективи автономізації українських ЗВО в контексті 

європейського досвіду університетської автономії [45]. Л. Паращенко та О. 

Ковальчук проаналізували проблему фінансування шкільної освіти, посилення 

автономії закладів середньої освіти, визначили характерні ознаки шкільної 

автономії та організаційні, економічні і правові умови її запровадження в Україні 

[89; 51]. 

Отже, огляд літератури дав можливість з’ясувати, що праці учених 

спрямовані на різні теоретичні та практичні аспекти підготовки освітніх 

менеджерів, характеристики та формування компетентностей керівників 

закладів освіти (правової, управлінської, інноваційної тощо). Професійний 

розвиток керівників закладів вищої освіти України та проблеми якості 

підготовки фахівців, принципи, методи управління закладом освіти на основі 

парадигми лідерства, професійну підготовку управлінців-лідерів і лідерство в 

процесі управління освітніми змінами також знаходяться у фокусі дослідників. 
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1.2. Міжнародні документи щодо розвитку освіти в контексті 

реформування управління освітою 

Європейські інтеграційні процеси, що охопили всі сфери життєдіяльності 

держави, у тому числі й вищу освіту, спрямовані на розвиток співробітництва 

європейських держав у сфері вищої освіти та формування 

конкурентоспроможної об’єднаної Європи. «Рушійною силою інтеграційних 

процесів покликаний стати Болонський процес, основним завданням якого є 

гармонізація вищої освіти в Європі. Під впливом інтеграційних процесів 

відбувається уніфікація організації освітнього процесу та формування 

Європейського простору вищої освіти. Україна не може залишатися осторонь 

даних процесів, саме тому участь країни у Болонських перетвореннях 

спрямована на її розвиток, набуття нових якісних ознак, а також – на збереження 

кращих традицій і покращання вже існуючих національних стандартів освіти» 

[8, c. 120]. 

Характеризуючи сутність Болонського процесу, варто зазначити, що його 

ініціаторами стали міністри освіти Франції, Сполученого Королівства, 

Німеччини та Італії. Увійшовши в політику Ради Європи, європейський вимір в  

освіті активно пропагувався впродовж 90-х рр. XX ст. Так, у 1997 році під егідою 

Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено й прийнято Лісабонську конвенцію 

про визнання кваліфікацій [57], що належать до вищої освіти Європи, яку 

підписали 43 країни. Згодом було підписано Сорбонську декларацію [119], що 

містила основні напрями співпраці з питань вищої освіти в Європі. У 

подальшому схвалення цих рішень знайшло у Болонській декларації  [120], яку 

підписали 29 країн Європи. Вона має на меті започаткування десятирічного 

процесу скоординованих дій реформ і змін в європейській вищій освіті.  

Вища освіта, дослідження та інновації відіграють вирішальну роль у 

підтримці соціального згуртування, економічного зростання та глобальної 

конкурентоспроможності. Ураховуючи бажання європейських суспільств все 

більше ставати суспільствами знань, вища освіта стає істотною складовою 

соціально-економічного і культурного розвитку. Водночас, зростання вимог до 
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навичок і компетентностей вимагає від вищої освіти реагувати по-новому. 

Розширення доступу до вищої освіти надає закладам вищої освіти можливість 

використовувати все більш різнорідний і індивідуальний досвід [121, с.5]. Чітко 

визнавши орієнтир на входження в європейський освітній простір, Україна 

здійснює системну модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських 

вимог щодо забезпечення якості вищої освіти, що висвітлені у комюніке 

конференцій міністрів, відповідальних за вищу освіту [2]. Якість освіти є 

безпосередньо пов’язаною із підготовкою управлінців у сфері освіти, адже саме 

від їх діяльності, компетентності, лідерських якостей залежить ефективне 

функціонування та розвиток навчального закладу. 

Однією з прогресивних європейських тенденцій є формування , зростання 

довіри до якості освіти. «Забезпеченню якості освіти має міжнародний вимір і 

здійснюється на основі взаємної поваги та довіри. У Європейському Союзі 

гарантії якості визначатимуться не однією організацією, а розробляється 

механізм взаємного визнання результату дотримання якості освітньої діяльності 

на основі акредитації. Ці механізми мають поважати національні мовні: 

дисциплінарні розбіжності. До провідних тенденцій вищої освіти варто віднести:  

− могутнє оснащення сучасними інформаційними технологіями, 

включення в систему Інтернет; розвиток дистанційної форми навчання 

студентів;  

− університетизація вищої освіти, інтеграція вищих навчальних закладів, 

як вітчизняних, так і міжнародних створення університетських комплексів; − 

перехід на освітні стандарти, наближені до світових вимог;  

− значні зміни в освіті та умовах праці, що викликають нагальну потребу у 

навчанні протягом усього життя. Для повного розуміння основних позицій 

європейської освітянської спільноти щодо усвідомлення стандартів освіти, 

звернемось до джерел, що детермінують поняття освітнього стандарту, під яким 

розуміється показник, за яким вимірюється навчальний процес і досягнення 

студентів протягом конкретного навчального періоду і який визначає ступінь 

опанування майбутніми фахівцями елементами знань і вмінь» [73].  
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Складниками освітніх стандартів у переважній більшості країн зарубіжжя 

є: «державні стандарти початкової, базової, повної середньої та вищої школи; 

базовий навчальний план, що містить перелік навчальних галузей; кількість 

навчальних годин; зміст освітніх галузей; опис обов’язкових результатів 

навчання, що передбачають знання, навички та вміння, цінності, ключові 

компетентності, рівні, наявність яких варто вимірювати для з’ясування якості 

освіти. Навчальні програми мають відповідати потребам європейського ринку 

праці відповідно до того, коли присвоюється кваліфікація: після бакалаврського 

курсу навчання чи після магістратури. Можливість знайти роботу на ринку праці 

у будь-який час протягом усього життя найкраще досягається у разі отримання 

справжньої якісної освіти, що досягається урахуванням різноманітних підходів і 

спрямувань дисциплінам, що вивчаються, гнучкості програм з можливістю 

багаторазового підключення і виходу з програми, опанування трансверсальних 

умінь, як, наприклад, комунікація та знання мов, уміння мобілізувати знання, 

вирішувати проблеми, працювати в команді. До особливостей організації 

навчального процесу в країнах Європи (Велика Британія. Німеччина, Франція, 

Іспанія, Нідерланди) після перебудови вищої освіти і прийняття Болонської 

декларації необхідно віднести модульну систему навчання, головною ознакою 

якої є можливість легкої актуалізації та комбінування тематики програм» [73]. 

У Комюніке конференції міністрів вищої освіти Європи «До 

Європейського простору вищої освіти» (Прага, 18-19 червня 2001 року) [150] 

ключова роль систем забезпечення якості характеризується гарантуванням 

високих стандартів, сприянням порівнянності кваліфікацій у Європі; розбудові 

необхідного співробітництва між мережами із забезпечення якості та визнання; 

необхідності європейського співробітництва та взаємної довіри у сертифікації 

національних систем забезпечення якості, поширенні кращих практик. З метою 

посилення важливих європейських вимірів вищої освіти та можливостей 

працевлаштування для випускників, необхідно збільшувати розроблення 

модулів, курсів і навчальних програм на всіх рівнях вищої освіти із 

«європейським» змістом відповідною орієнтацією та організацією [149, с.9]. 



60 

Грацькою декларацією (липень 2003 р.), прийнятою Європейською 

Асоціацією університетів, (англ. Graz Declaration – Forward from Berlin: the role 

of universities) [20] визнано, що «університети повинні продовжувати 

підтримувати найвищий рівень якості, управління та лідерства» [20, с. 7]. «Для 

успішної реалізації реформ лідерство, якість і стратегічне управління необхідні 

в кожній інституції. Університети повинні сприяти лідерству та створити 

структуру управління, що дозволить установі в цілому створити суворе 

внутрішнє забезпечення якості, підзвітність та прозорість [20, с. 8]. 

Комюніке конференції міністрів вищої освіти Європи «Створення 

Європейського простору вищої освіти» (Берлін, 19 вересня 2003 року) [55] 

визначено, що: «Якість вищої освіти, безумовно, є основою створення 

Європейського простору вищої освіти» та «…згідно з принципами автономії 

закладів освіти відповідальність за якість вищої освіти передусім лежить на 

кожному окремому навчальному закладі, і таким чином забезпечується 

можливість перевірки якості системи  навчання в національних рамках» [55]. 

Акцентовано також на важливості впровадження навчання протягом життя 

в реальність та необхідності вживання заходів для того, щоб «спрямувати 

національну політику країн до цієї мети і спонукати заклади вищої освіти 

розширити можливості навчання незалежно від віку, включаючи визнання 

попередньої освіти». Наголошується, що «такі дії мають бути невід'ємною 

складовою діяльності у сфері вищої освіти» [55]. 

Формуючи Європейський простір вищої освіти, вчені, політики визначили 

основну мету та критерії відповідності освіти, що мають міжнародний вимір. 

Вони охоплюють якість, формування довіри, сумісність, мобільність, порівняння 

кваліфікацій, рівнів освіти та привабливість. Основоположною умовою 

відповідності, мобільності, сумісності та привабливості в європейському 

просторі вищої освіти є її якість (Конференція міністрів вищої освіти Європи 

«Створення європейського простору вищої освіти», 2004). Забезпечення якості 

освіти має міжнародний вимір і здійснюється на основі взаємоповаги та довіри 

[73]. 



61 

Комюніке конференції Міністрів країн Європи, відповідальних за сферу 

вищої освіти, «Загальноєвропейський простір вищої освіти – Досягнення цілей» 

(Берген, 19-20 травня 2005 р.) [56]. На цій Конференції було схвалено 

приєднання до Болонського процесу нових країн-учасниць: Вірменії, 

Азербайджану, Грузії, Молдови та України, прийнято стандарти та рекомендації 

щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти, а також 

«наголошено на важливості співпраці між визнаними в національних межах 

органами з метою покращення взаємного визнання акредитації та рішень у сфері 

забезпечення якості» [56]. 

У Комюніке конференції Міністрів країн Європи, відповідальних за сферу 

вищої освіти, «На шляху до Європейського простору вищої освіти: відповіді на 

виклики глобалізації» визначено, що «…ЄПВО базується на інституційній 

автономії, академічній свободі, рівних можливостях та демократичних 

принципах, що сприятимуть мобільності, підвищуватимуть можливості 

працевлаштування, а також привабливість та конкурентоспроможність  Європи» 

[54, с. 1]. 

Комюніке наступної міністерської конференції «Болонський процес 2020 – 

Простір європейської вищої освіти у новому десятиріччі» (Льовен / Лувен-ла-

Нев, 28-29 квітня 2009 р.) [53; 160] зазначає: «У реформи систем вищої освіти і 

політики, що проводяться, будуть, як і раніше, включені європейські цінності 

інституційної автономії, академічні свободи та соціальна справедливість, і це 

вимагатиме повної участі студентів і персоналу» [53; 160]. 

«Безперервне навчання передбачає отримання кваліфікації, розширення 

знань і розуміння, набуття нових навичок та компетенцій або збагачення 

особистісного зростання. Таке навчання передбачає, що кваліфікаційні вимоги 

можуть бути отримані за допомогою гнучких шляхів навчання, в тому числі, 

неповного навчання» [53; 160]. 

У Стратегії Європи 2020: для розумного, сталого та всеохоплюючого 

зростання (3 березня 2010 р.), (англ. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable 

and Inclusive Growth: Communication from the European Commission) [122] 
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визначається, що «вищий рівень освіти слугує передумовою підвищення 

працездатності, а підвищення рівня зайнятості допомагає скоротити рівень 

бідності. Покращення можливостей для науково-дослідної та інноваційної 

діяльності у всіх секторах економіки в поєднанні із збільшенням ефективності 

використання ресурсів підвищить конкурентоспроможність та стане стимулом 

створення нових робочих місць» [122, с. 11], а посилення ролі знань та інновацій 

є ключовими фактори для майбутнього зростання, що, в свою чергу, вимагає 

підвищення якості освіти, покращення результатів дослідницької роботи, 

заохочення передачі знань та інновацій [122]. 

Провідна ініціатива цієї Стратегії «Молодь у русі» має на меті «… 

покращити досягнуті результати вищої освіти в Європі та зробити її більш 

привабливою для світової громадськості, а також підвищити загальну якість 

освіти та професійної підготовки в ЄС на всіх рівнях», «активізувати програму 

модернізації вищої освіти (навчальних програм, управління і фінансування), 

включаючи порівняння результатів університетів і освітніх результатів в 

глобальному контексті», а також «сприяти визнанню формального та 

неформального навчання» [122, с. 13]. 

У Будапештсько-Віденській декларації про Європейський простір вищої 

освіти (12 березня 2010 р.) [154] визнано «ключову роль академічної спільноти 

– керівників закладів, викладачів, дослідників, адміністративного персоналу та 

студентів, – у втіленні Європейського простору вищої освіти, забезпечуючи тих, 

хто навчається, можливостями для отримання знань, умінь і компетенцій для 

побудови їхньої кар'єри та життя як громадян демократичних країн, а також для 

їх особистісного розвитку» [154].  

У Комюніке Європейської Комісії до Європейського Парламенту, Ради 

Європи, Європейського економічного та соціального Комітету та Європейського 

Комітету регіонів «Підтримка зростання та робочих місць – порядок денний для 

модернізації європейських систем вищої освіти» (2011 р.) (англ. Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and The Committee of the Regions “Supporting 
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Growth and Jobs – an Agenda for the Modernisation of Europe’s Higher Education 

Systems) [159, с. 13] задекларовано, що «професійне управління сприяє 

стратегічному баченню та лідерству, дозволяючи надавати викладачам та 

дослідникам необхідну академічну свободу для концентрації уваги на їх 

основних завданнях. Підтримка розвитку стратегічних та професійних лідерів 

вищої освіти має сприяти реалізації закладами вищої освіти автономії у 

визначенні стратегічного напрямку, управлінням доходами, залученні кращих 

викладачів та дослідників, встановленні політики вступу та запровадженні нових 

навчальних програм» [159]. 

У Орхуській декларації Європейської асоціації університетів (англ. EUA 

Aarhus Declaration (2011) “Investing Today in Talent for Tomorrow”) [191] 

наголошено на необхідності посилення лідерства: забезпечення створення і 

впровадження в університеті послідовної інституційної політики, спрямованої 

на розвиток талантів у всіх її аспектах. Це вимагає залучення університетської 

спільноти до забезпечення широкої підтримки та стратегічного планування, 

спрямованих на довгостроковий розвиток інституції, а також необхідної 

політичної та фінансової стабільності [191, c.5]. 

У Бухарестському комюніке «Використання нашого потенціалу з 

найбільшою користю: консолідація Європейського простору вищої освіти» 

(Бухарест, 26–27 квітня 2013 р.) [12; 153] підтверджено зобов’язання 

«підтримувати відповідальність держави за вищу освіту» та визнано 

«необхідність відкрити діалог щодо фінансування та урядування у вищій освіті; 

важливість подальшого розвитку належних інструментів фінансування заради 

досягнення спільних цілей». Наголошено на «важливості розвитку більш 

ефективних структур урядування (англ. governance) та управління (англ. 

management) у закладах вищої освіти» [12; 153]. 

Акцентовано, що «наступною після докторської підготовки необхідною 

передумовою для успішного поєднання викладання, навчання та досліджень є 

високоякісні програми другого циклу. Зберігаючи широке розмаїття та в той же 

час покращуючи зрозумілість, важливо також розглянути подальші можливі 
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спільні принципи для магістерських програм ЄПВО, ураховуючи попередню 

роботу» [12; 153]. 

У Єреванському комюніке (14-15 травня 2015 р.) [273], визначено 

«долучення до процесу добровільної координації реформ систем вищої освіти та 

наближення їх одна до одної. Цей Простір базується на загальній 

відповідальності за систему вищої освіти, свободі академічного вибору, 

інституційній автономності закладів та відданості принципу академічної 

чесності … та виконується шляхом наближення структури освітніх рівнів, 

спільного розуміння принципів та процесів гарантування якості та визнання, а 

також ряду інших спільних інструментів» [273]. 

У Паризькому комюніке (Париж, 25 травня 2018 р.) [90; 236], головними 

завданнями структурних реформ визнано «забезпечення й покращення якості, 

відповідність навчання й викладання, а також розвиток нових й інклюзивних 

підходів до постійного вдосконалення навчання та викладання в усьому ЄПВО в 

тісній співпраці з Європейською спільнотою вищої освіти та у повній 

відповідності до академічної свободи та інституційної автономії» [90; 236]. 

Отже, у європейських документах щодо розвитку та реформування освіти 

охарактеризовано вимоги щодо забезпечення якості вищої освіти, реалізації 

закладами освіти автономії, наголошено на важливості підвищення ефективності 

структур урядування та управління у закладах освіти, модернізації вищої освіти 

(освітніх програм, управління, фінансування), сприянні визнанню формального 

та неформального навчання та розвитку інституційної автономії (рівень 

університету). Ключовими цінностями, що зазначені у розглянутих документах, 

є інституційна автономія та академічна свобода.  
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Висновки до першого розділу 

Здійснений у розділі огляд стану дослідження проблеми підготовки 

фахівців з управління у галузі освіти та європейських документів щодо розвитку 

освіти дає підстави зробити такі висновки. 

Учені розглядають підготовку управлінців як багатоаспектний процес, 

визначають основні поняття та терміни, принципи та підходи до такої 

підготовки, а також функції та професійні якості керівників закладів освіти.  

У дослідженнях вітчизняних вчених висвітлені основні періоди розвитку 

системи професійної підготовки менеджерів освіти (з 1870 р. до сьогодні).  

Праці науковців спрямовані на дослідження процесів формування та 

набуття керівниками певних компетентностей (управлінської, правової, 

інноваційної тощо). Розглядаються питання інноваційного управління як 

складової професійної діяльності управлінців, проблеми підготовки керівних 

кадрів професійної освіти в умовах магістратури, питання інноваційної 

економічної діяльності майбутніх керівників закладів освіти.  

Дослідники наголошують на доцільності управління закладами освіти в 

контексті парадигми лідерства, на формуванні та реалізації лідерського 

потенціалу в управлінні організацією. Науковцями обґрунтовано моделі 

розподіленого лідерства та принципи професійної підготовки управлінців-

лідерів. 

Визначено вимоги до професійної підготовки сучасних управлінців у сфері 

освіти, а також закономірності, що впливають на формування змісту підготовки 

майбутнього управлінця та поділяють їх загалом на професійні й особистісні. Ці 

категорії є нерозривно пов’язаними в контексті саморозвитку та професійного 

зростання керівників. Установлено, що діяльність керівника закладу освіти 

потребує модернізації, впровадження світових підходів у сфері управління та 

лідерства, а відповідно й визначення нових компетентностей управлінця.  

Визначається, що сучасний управлінець має бути лідером, здатним 

здійснювати процес реального розвитку закладу освіти, зокрема на керівників 

закладів освіти сьогодні покладено реалізацію масштабної реформи за 
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Концепцією «Нова українська школа», а тому реалізація ними управлінських 

функцій та розвитку за пріоритетними напрямами потребують удосконалення. 

У фокусі сучасних наукових досліджень також знаходиться питання 

управління закладами освіти в контексті парадигми лідерства, що передбачає 

переосмислення та модернізацію цілей, завдань, методів і результатів підготовки 

менеджерів освіти.  

У європейських документах щодо розвитку та реформування освіти 

висвітлені вимоги щодо забезпечення якості освіти, реалізації закладами освіти 

автономії, наголошено на важливості підвищення ефективності структур 

урядування та управління у закладах освіти, модернізації вищої освіти (освітніх 

програм, управління і фінансування), сприянні визнанню формального та 

неформального навчання. Особлива увага приділяється розвитку лідерського 

потенціалу та створенню такої структури управління, що дозволить інституції 

сприяти внутрішньому забезпеченню якості, підзвітності та прозорості.  

Отже, аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців, 

присвячених підготовці управлінців у сфері освіти, виявив, що лише деякі 

аспекти досліджуваної проблеми були висвітлені у розглянутих роботах. Проте, 

визначення теоретичних основ системної підготовки фахівців з управління в 

Україні залишається актуальним. Системні дослідження досвіду підготовки 

керівників закладів освіти в університетах Сполученого Королівства як 

провідної країни в сфері вищої освіти загалом відсутні. 

Основний зміст першого розділу дисертації відображено в такій публікації 

[133]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА У ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Методи дослідження 

Дослідження проблеми підготовки керівників у Сполученому Королівстві 

тривало впродовж 2014-2019 рр. і охоплювало кілька послідовних етапів. 

Під час першого етапу (2014–2016 рр.) сформульовано тему, мету, 

завдання, об’єкт, предмет і напрями дослідження; визначено методологічні 

основи дослідження. Проаналізовано та узагальнено низку наукових публікацій 

та інформаційних джерел. На цьому етапі використано методи порівняльного 

аналізу наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних учених для визначення 

стану розробленості проблеми підготовки керівників закладів вищої, 

професійної та середньої освіти, а також європейських документів щодо 

розвитку та реформування освіти. Викладено результати теоретичного аналізу 

підходів вітчизняних і зарубіжних авторів до дослідження проблеми підготовки 

керівників закладів освіти. 

Під час другого етапу (2015-2018 рр.) сформульовано гіпотезу 

дослідження, що полягає в тому, що результати дослідження підготовки 

керівників закладів освіти у Сполученому Королівстві дадуть підстави 

розробити та обґрунтувати концептуальні засади підготовки керівників закладів 

вищої та професійної освіти, а також модель підготовки керівників закладів 

середньої освіти в Україні та сформулювати відповідні рекомендації щодо їх 

впровадження. Здійснено аналіз та узагальнення низки магістерських програм 

підготовки керівників закладів середньої освіти та програм підвищення 

кваліфікації для керівників закладів вищої та професійної освіти. Виявлено 

тенденції, принципи та особливості підготовки керівників закладів освіти у 

Сполученому Королівстві.  

Третій етап (2018-2019 рр.) присвячено продовженню дослідження 

програм підготовки керівників закладів освіти в Сполученому Королівстві, а 
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також розробленню та обґрунтуванню моделі підготовки керівників закладів 

середньої освіти на основі компетентнісного підходу в системі вищої освіти 

України, концептуальних засад підготовки керівників закладів вищої та 

професійної освіти, використовуючи досвід Сполученого Королівства. 

Джерельну базу дослідження становлять:  

– державні документи України з проблем розвитку освіти: Закон України 

«Про вищу освіту» (2014); ратифікована ВРУ Угода про Асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом (2015); Закон України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» (2016) [104]; Закон України «Про освіту» (2017) та 

інше національне законодавство;  

– наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених з проблеми 

дослідження; 

– вітчизняні наукові періодичні видання та матеріали зарубіжної 

педагогічної періодики; 

– Інтернет-сайти університетів і відповідних міністерств Сполученого 

Королівства та України; 

– міжнародні університетські рейтинги «The Academic Ranking of World 

Universities, ARWU» [144], «Times Higher Education World University Rankings, 

THE» [109; 263] що мають різні індикатори. Ураховуючи показники рейтингів 

«The Academic Ranking of World Universities, ARWU» [144] та «Times Higher 

Education World University Rankings» [109; 263], з урахуванням позицій за 2014-

2019 рр. здійснено вибірку університетів Сполученого Королівства для 

дослідження програм підготовки керівників у сфері освіти.  

На основі рейтингового порівняння закладів вищої освіти Сполученого 

Королівства було відібрано ті, у яких наявні магістерські програми з підготовки 

управлінців у сфері освіти. Для вибору університетів, деталізація магістерських 

програм яких представлені у дисертаційному дослідженні, було використано 

академічні рейтинги світових університетів «The Times Higher Education World 

University Rankings’» [109; 263] та «Academic Ranking of World Universities» 

[144]. Показники даних рейтингів було прослідковано у динаміці 2015-2019 рр. 
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У результаті було визначено 23 університети, у яких здійснюється підготовка 

управлінців у сфері освіти в Англії (19), Уельсі (2), Шотландії (1), Північній 

Ірландії (1). 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було використано 

такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання та системний підхід, 

аналіз та узагальнення, порівняльний аналіз, абстрактно-логічний метод і 

моделювання. 

Діалектичний метод пізнання та системний підхід використовувалися з 

метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми, вивчення 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, законодавчих і нормативних 

документів. 

Аналіз та узагальнення застосовувалися для з’ясування особливостей, 

тенденцій, принципів організації та змісту підготовки керівників закладів освіти 

у Сполученому Королівстві. 

Порівняльний аналіз дав змогу визначити актуальний стан та порівняти 

системи підготовки керівників закладів освіти у Сполученому Королівстві та 

Україні; визначити ключові показники такої підготовки в університетах 

Сполученого Королівства за вибіркою на основі міжнародних рейтингів 

університетів «The Academic Ranking of World Universities, ARWU» [144] та 

«Times Higher Education World University Rankings» [109; 263]; виявити основні 

підходи, принципи, форми та зміст підготовки керівників закладів освіти у 

Сполученому Королівстві. 

Для обґрунтування моделі підготовки керівників закладів середньої освіти 

та концептуальних засад підготовки керівників вищої та професійної освіти в 

Україні використовувалися абстрактно-логічний метод і метод моделювання. 

 

2.2. Система підготовки керівників закладів освіти в університетах 

Сполученого Королівства 

Сполучене Королівство є одним із лідерів на світовому ринку освітніх 

послуг, адже забезпечення якості у цій країні є пріоритетом для держави та 
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університетів. Кожен заклад вищої освіти самостійно ухвалює рішення про 

вимоги для вступу, наприклад, щодо встановлення рівня необхідної та 

достатньої кваліфікації для отримання місця на курсі, та відповідає за власні 

процедури прийому [4]. Саме тому до управлінців освітніми закладами різних 

рівнів, а відповідно і до процесу їх підготовки, висуваються особливі вимоги. 

Університети Сполученого Королівства мають подвійну структуру управління, 

що включає академічний Сенат і Раду. Рада є незалежним утворенням, до її 

складу входять, як правило, близько 25 членів: серед них майже завжди науково-

педагогічні працівники й представники студентства, однак переважна більшість 

– незалежні зовнішні члени. Призначення здійснює комітет з відбору 

кандидатур, інформація щодо вакантних місць у Раді є в широкому доступі як 

усередині навчального закладу, так і за його межами. Відмінності між 

інституційними органами управління обумовлені їх історичним походженням. У 

випадку так званих «закладів вищої освіти до 1992 року» склад і повноваження 

керівного органу закладені й обмежені Статутом і Регламентом закладу. Для 

«університетів після 1992 року» вони закладені у Законі про Реформу освіти 

(1988 р.) (із змінами відповідно до Закону про Подальшу та вищу освіту (1992 

р.) [97].  

Сучасні системи освіти Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії 

відрізняються певними деталями, але основні їхні структури подібні. Усі 

університети Сполученого Королівства мають високий рівень автономії у 

визначенні курсів, програм і методів навчання. Загальну політику у вищій освіті 

здійснює Міністерство освіти й науки шляхом розподілу матеріальних ресурсів. 

Посередницькі функції між урядом та університетами покладені на три ради 

університетських фондів (Англії, Шотландії та Уельсу). До складу цих рад 

входять представники закладів вищої освіти з регіонів Сполученого Королівства, 

шкіл та ліцеїв, роботодавців. Таке широке представництво дає змогу поєднати 

інтереси держави й вищих шкіл, досить об’єктивно оцінюючи останні. Для цього 

з 1996 р. розширюється число критеріїв, за якими має визначатися якість освітніх  

послуг і рівень закладу. Консультативним органом в оцінюванні є Комітет 
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ректорів, який з 1992 р. перейменований на Комітет з якості вищої освіти [116, 

c, 43]. 

Відповідно до даних Ради з справ міжнародних студентів в Сполученому 

Королівстві (англ. UK Council for International Students Affairs) 18  % студентів, 

які навчаються у закладах вищої освіти Сполученого Королівства, є 

громадянами країн ЄС [206]. 

Таблиця 2.1 

Кількість іноземних студентів у Сполученому Королівстві  

Регіон 

Кількість 

студентів з країн 

ЄС 

(2014-2015) 

Частка від 

загальної 

кількості 

студентів 

(2014-2015) 

Кількість студентів з 

країн ЄС 

(2017-2018) 

1 2 3 4 

Англія 347 555 18 % 377 140 

Шотландія 46 945 22 % 54 235 

Уельс 24 420 19 % 21 350 

Північна Ірландія 6 340 12 % 3 465 

Усього 425 260 18 % 458 490 

 

Також навчання в Сполученому Королівстві має попит серед студентів з 

країн, які не входять до Євросоюзу, таких студентів у країні навчається 299 970 

осіб. 6 % від загальної кількості іноземних студентів країни отримують фах у 

сфері освіти. Це може свідчити про зацікавленість європейської спільноти у 

фахівцях освіти, яких готують заклади вищої освіти Сполученого Королівства 

[129]. Станом на 2018 р. кількість студентів з країн ЄС, що приїхали для 

навчання до закладів вищої освіти Сполученого Королівства збільшилась на 

33 тис., що також свідчить про якість освіти у цій країні. 

Сполучене Королівство визначається як єдина країна, де тривалий час на 

основі результатів системних наукових досліджень успішно функціонує 

потужна національна система професійного розвитку керівників закладів вищої 

освіти. Значна роль у цьому належить діяльності Фундації лідерства для вищої 

освіти (англ. Leadership Foundation for Higher Education, LFHE) – експертної 

інституції національного рівня [40, с. 145]. Відповідно до досліджень [40; 222] 
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виділяються певні етапи реформування та розвитку вищої освіти у Сполученому 

Королівстві, що представлені у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Етапи розвитку вищої освіти у Сполученому Королівстві [40] 

Термін Ключові події та особливості 

1 2 

1960 – 1990-і 

рр. 

Масифікація вищої освіти, зростання обсягів державного фінансування, а 

відповідно – актуалізація проблеми підвищення ефективності управління 

університетами та професіоналізації управління у вищій освіті.  

Початок 

2000-х рр. 

Професійний розвиток лідерів закладів вищої освіти здійснюється 

несистемно за фінансової підтримки самих університетів Агенцією з 

розвитку персоналу університетів і коледжів (University and Colledge Staff 

Development Agency, UCOSDA). 

2002 р. Розроблення концепції Національної Академії лідерства. 

2003 р. Прийняття Стратегічного плану розвитку вищої освіти на 2003-2008 рр., в 

якому легітимізована нова галузь політики – «Лідерство, врядування та 

менеджмент у вищій освіті». 

Березень 

2004 р. 

Створення LFHE після проведення широких громадських обговорень щодо 

організаційної форми та бізнес – моделі Фундації лідерства. Станом на 2015 

р. членами LFHE є 92 % університетів Великої Британії. 

Березень 

2018 

Об’єднання Фундації лідерства (LFHE) та Національної Академії лідерства 

(HEA) у Advance HE. 

 

Фундація лідерства для вищої освіти (англ. Leadership Foundation for Higher 

Education, LFHE) заснована Асоціацією університетів Сполученого Королівства 

та Гільдією вищої освіти (англ. GuildHE), органами, що представляють 

університети та університетські коледжі у Сполученому Королівстві.  

Місією є розвиток і вдосконалення управлінських і лідерських навичок 

існуючих і майбутніх лідерів вищої освіти. Фундація лідерства для вищої освіти 

пропонує широкий спектр програм розвитку, спрямованих на різні рівні керівних 

посад у сфері вищої освіти, включаючи спеціальні програми, орієнтовані на 

«майбутніх лідерів», на жінок, які займають навчально-наукових та управлінські 

посади, а також на особливі потреби малих закладів вищої освіти. Програми 

також включають питання університетських заходів, дослідження проблеми 

лідерства у закладах вищої освіти [149].  

Академія вищої освіти (англ. Higher Education Academy, HEA) є 

національним органом, який просуває вищу освіту, співпрацює з урядами, 

міністерствами, університетами та окремими вченими у Сполученому 
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Королівстві та в усьому світі. Метою діяльності HEA є покращення результатів 

навчання шляхом підвищення якості викладання у вищій школі.  

У березні 2018 р. відбулося об’єднання Фундації лідерства для вищої 

освіти (англ. Leadership Foundation for Higher Education, LFHE) та Національної 

академії лідерства (англ. National Leadership Academy) у Advance HE з метою є 

удосконалення професійної практики вищої освіти для поліпшення результатів 

студентів, академічного персоналу та суспільства. 

Наразі Advance HE здійснює підготовку керівників закладів вищої освіти у 

Сполученому Королівстві через систему тренінгів і програм різної тривалості – 

від 3 днів до 4,5 місяців. Ці програми є вузькопрофільними та спрямовані на 

розвиток лідерських компетентностей, критичного мислення, управління 

фінансами, стратегічного планування, розроблення стратегії управління 

комунікаціями з підлеглими, уникнення ризиків, управління продуктивністю 

закладу та особистісний розвиток управлінців закладами вищої освіти. Такі 

тренінги та програми проводяться для усієї управлінської вертикалі: керівників 

вищого рівня, проректорів, деканів, їх заступників. 

Короткостроковість програм підготовки керівників закладами вищої 

освіти пояснюється наявністю в учасників професійного, академічного та 

особистого досвіду. Проте, міжнародна конкуренція закладів освіти, 

модернізація законодавства, стрімкий розвиток сучасних технологій в освіті 

призводять до того, що керівники закладів вищої освіти потребують 

удосконалення специфічних елементів управлінської діяльності. 

Управління закладами професійної освіти (англ. VET) безпосередньо 

пов'язане з контекстом ринку праці та людьми, які залучені до управлінської 

діяльності, та потребами професійного розвитку. Лідери закладів професійної 

освіти змушені максимально швидко пристосовуватися до мінливості сфери 

послуг та ринку праці. Керівники закладів професійної освіти повинні мати 

здатність реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищах 

шляхом впровадження послідовних дій, етичності, організаційної цілісності та 

контролю, створення мереж і розбудови партнерств, оцінювання ризиків, 
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реалізації ініціатив та інновацій в умовах підзвітності, бачення майбутнього в 

контексті сучасних тенденцій, стратегічних відповідей на очікувані виклики та 

потреби. 

У Сполученому Королівстві існує низка організацій, що надають 

підтримку закладам професійної освіти, зокрема пропонують курси для 

керівників таких закладів. Основною метою створення таких організацій є те, що 

в основі кожної громади має бути процвітаючий коледж, що підтримує 

студентів, розбудовує компетентності, трансформує громаду, сприяє соціальній 

справедливості, співпраці з роботодавцями та зростанню економіки  [147]. 

Асоціація коледжів [147] – некомерційна організація, створена в 1996 р., 

що об’єднує близько 95 % коледжів Сполученого Королівства – членів Асоціації. 

Сайт Асоціації – це головний ресурс при пошуку інформації про коледжі Англії, 

Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. 

Ця організація представляє та просуває інтереси коледжів на 

національному рівні та надає своїм членам якісні послуги з професійної 

підтримки та розвитку, включаючи навчання, різноманітні заходи та набір 

персоналу, підтримує сектор, підвищуючи репутацію коледжів, має вплив на 

тих, хто приймає рішення, та консультує коледжі. Асоціація також надає 

консультації експертів щодо працевлаштування, комунікації, управління та 

викладання та навчання.  

Асоціація керівників шкіл і коледжів (англ. Association of School and 

College Leaders, ASCL) [148] є провідною професійною асоціацією для 

керівників шкіл і коледжів. Вона підтримує та представляє інтереси понад 20 500 

керівників шкіл і коледжів у сфері початкової, середньої та професійної освіти з 

усього Сполученого Королівства. 

Асоціація працює над формуванням національної освітньої політики, надає 

поради та підтримку своїм членам, забезпечує їх професійний розвиток. Членами 

Асоціації є директори закладів професійної та середньої освіти, заступники 

директорів, фінансові директори (бухгалтери). Членство також відкрите для осіб, 
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які працюють на вищому рівні в інших закладах освіти, організаціях, органах, 

що співпрацюють зі школами та коледжами. 

Асоціація керівників шкіл і коледжів надає рекомендації, юридичну 

підтримку та повне представництво, формує та впливає на політику 

забезпечення якісного професійного розвитку. Компанія «Професійний розвиток 

Асоціації керівників шкіл та коледжів» (англ. ASCL Professional Development, 

ASCL PD), філія якої є членом Асоціації, надає можливості професійного 

розвитку керівників, що включає курси, конференції, тренінги та інші види 

підвищення кваліфікації[148].  

Фундація освіти та підготовки (англ. Education and Training Foundation, 

ETF) [167] надає підтримку у сфері викладачам та керівникам у сфері 

професійної освіти, щоб допомогти їм досягти своїх цілей професійного 

розвитку. Фундація  підтримує професіоналів у їх удосконаленні, набутті нових 

навичок і поширенні їх завдяки практиці. Фундація співпрацює з Департаментом 

освіти, який визнає досвід організації та фінансує багато програм. Ця підтримка 

варіюється від розвитку лідерського потенціалу до питань, що стосуються 

управління. Фундація також допомагає підібрати персонал у певний заклад 

освіти, проводить опитування та дослідження за запитом [167]. 

У Сполученому Королівстві в 1995 р. сталася криза в наборі на 

директорські посади та вперше постало питання про створення «Національної 

професійної кваліфікації для директорів», НПКД (англ. National Professional 

Qualification for Headship, NPQH) [214]. Вона була прийнята у 1997 р. після 

широкого обговорення, а пізніше стала орієнтиром для вивчення й оцінки 

якостей, потреб вчителів і директорів, причому з 2000 р. є обов’язковою. 

«Національна професійна кваліфікація для директорів» підтримує професійний 

розвиток новопризначених і діючих керівників шкіл. Департаментом освіти 

акредитовано організації, що можуть розробляти курси в межах НПКД [220].  

Організації розподілені за регіональним підходом: 

1. Національні – 7 організацій (Ambition School Leadership; The Church 

of England Foundation for Educational Leadership; Outstanding Leaders 
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Partnership; Real Group (Real Training); Star Institute; Teach First; UCL Institute 

of Education: Leadership CoLab) [146; 235; 240; 251; 253; 256; 266]. 

2. Йоркшир та Хамбер (англ. Yorkshire and the Humber) – 5 організацій 

(Carnegie Teaching Schools’ Alliance, Leeds Beckett University; Inspiring 

Leaders; Learners First Schools Partnership; The Humber Teaching School and 

Leading Learning Forward Teaching School Alliance; Yorkshire Leadership 

Community) [157; 204; 219; 260; 274]. 

3. Північний Схід (англ. North-east) – 2 організації (Leadership for the 

North East (L4NE); North East Teaching Schools Partnership (NETSP) [213; 232]. 

4. Північний захід (англ. North-west) – 2 організації (Alliance of Leading 

Learning; School Improvement Liverpool Limited) [145; 245]. 

5. Східний Мідлендс (англ. East Midlands) – 4 організації (George 

Spencer Academy; Inspiring Leaders; Leadership Live; Thomas Estley Community 

College, Thomas Estley Learning Alliance) [196; 204; 217; 262]. 

6. Західний Мідлендс (англ. West Midlands) – 4 організації (Alliance of 

Leading Learning; Leadership Live; University of Wolverhampton; Worcestershire 

Global Leadership Academy) [145; 217; 270; 271]. 

7. Схід Англії (англ. East of England) – 4 організації (Harris Federation 

Teaching School Alliance; Hartismere Leadership Training: Hartismere School; 

Leadership East; Surrey Teaching Schools Network) [200; 201; 212; 252]. 

8. Лондон – 1 організація (англ. Surrey Teaching Schools Network) [252]. 

9. Південний Схід (англ. South-East) – 6 організацій (Forest Learning 

Alliance; Harris Federation Teaching School Alliance; Leadership Learning South 

East; QTL (Quality Through Leadership); Surrey Teaching Schools Network; 

Wycombe and Marlow Teaching School Alliance) [194; 200; 216; 239; 252; 272]. 

10. Південний захід (англ. South-West) – 4 організації (Bristol Primary 

Teaching School Alliance; CLF Institute, Cabot Learning Federation; Leading 

Schools South West; QTL (Quality Through Leadership) [151; 158; 218; 239]. 

Програми, що пропонуються вищезазначеними організаціями, 

відповідають змісту та рамкам оцінювання НПКД, де визначені компетентності, 
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що повинні розвиватися в межах кожного курсу, а також завдання та критерії 

оцінювання слухачів [227]. Рамка якості НПКД встановлює стандарти, яким 

повинні відповідати організації, щоб зберегти свою акредитацію. Слухачами 

курсів підвищення кваліфікації можуть стати директори чи шкільні управлінці  

[227]. Навчання може тривати до 18 місяців, залежно від обраної організації.  За 

час навчання слухачі:  

– набувають знання та навички у шести змістових областях, де визначено 

знання і вміння ефективного директора чи шкільного управлінця;  

– мають можливість розвинути до семи важливих лідерських якостей, що 

повинні бути притаманні дієвому лідеру;  

– мають мінімум 9 днів практичних занять у школі;  

– виконують фінальне завдання на основі опанованого матеріалу [227].  

Шість змістових областей, через які здійснюється розвиток 

компетентностей з управління: 

– стратегія та вдосконалення; 

– досконалість викладання та освітніх програми; 

– вплив лідерства; 

– співпраця; 

– управління ресурсами та ризиками; 

– зростання можливостей [227]. 

Сім важливих лідерських поведінкових якостей, що мають бути 

притаманні дієвому лідеру: 

– зобов’язання; 

– співробітництво; 

– власний розвиток; 

– стійкість; 

– обізнаність; 

– цілісність; 

– повага [227]. 
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Структура та методи викладання залежать від організації, що організовує 

підвищення кваліфікації, але включають такі компоненти: 

– навчання управлінню; 

– виклик та підтримка – через тренера та/або наставника; 

– доступ до високоякісних ресурсів і сучасних досліджень; 

– професійний розвиток; 

– можливості структурованої рефлексії [227]. 

Під час виконання підсумкового завдання слухачі розробляють програму 

змін у школі для покращення успішності учнів, а також план  дій, що відповідає 

потребам закладу освіти у ресурсах і можливостях. Через ці два проєкти слухачі 

демонструють свою компетентність, засновану на знаннях і вміннях, викладених 

у шести змістових областях [227]. 

Підготовка керівників закладів середньої освіти у Сполученому 

Королівстві здійснюється на магістерському рівні. Також у кожному регіоні 

Сполученого Королівства розроблені професійні стандарти для керівників. Їх 

основні напрями діяльності та ключові характеристики представлені у таблиці 

2.3. 

Таблиця 2.3 

Напрями діяльності та ключові характеристики Стандартів для керівників 

у Сполученому Королівстві [228-231; 242; 249; 250] 

№ Регіон 
Назва нормативного 

документу 
Ключові характеристики 

1 2 3 4 

1 Англія Національні 

стандарти 

передового досвіду 

для директорів 

(англ. National 

standards of excellence 

for headteachers 

Якості та знання  

(англ. Qualities and knowledge) 

Учні та співробітники  

(англ. Pupils and staff) 

Системи та процеси  

(англ. Systems and process) 

Власне удосконалення шкільної системи  

(англ. The self-improving school system) 

2 Шотландія Стандарти для 

лідерства та 

менеджменту: 

підтримка розвитку 

лідерства та 

менеджменту  

Створення, підтримка та підвищення культури 

самооцінки для вдосконалення школи 

(англ. Establish, sustain and enhance the culture of 

self-evaluation for school improvement) 
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продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 

  (англ. Standards for 

Leadership and 

Management: 

supporting leadership 

and management 

development) (англ. 

Standard for 

Headship in Scotland) 

Розвиток потенціалу персоналу для підтримки 

культури та практики навчання 

(англ. Develop staff capability, capacity and 

leadership to support the culture and practice of 

learning) 

Забезпечення умов постійного високоякісного 

навчання для всіх учнів 

(англ. Ensure consistent high quality teaching and 

learning for all learners) 

Створення та підтримка партнерських стосунків з 

учнями, сім'ями та партнерами для задоволення 

потреб усіх учнів 

(англ. Build and sustain partnerships with learners, 

families and relevant partners to meet the identified 

needs of all learners) 

Розподіл ресурсів відповідно до визначених 

стратегічних пріоритетів 

(англ. Allocate resources effectively in line with 

identified strategic and operational priorities) 

3 Північна 

Ірландія 

Національні 

стандарти для 

директорів у 

Північній Ірландії 

(англ. National 

Standards for 

Headteachers 

(Northern Ireland 

Edition)) 

Спрямованість на майбутнє  

(англ. Shaping the future) 

Управління навчанням і викладанням  

(англ. Leading learning and teaching) 

Саморозвиток та робота з іншими  

(англ. Developing self and working with others) 

Управління організацією 

(англ. Managing the organisation) 

Забезпечення підзвітності 

(англ. Securing accountability); 

Зміцнення суспільства  

(англ. Strengthening community). 

4 Уельс Національні 

стандарти для 

директорів в Уельсі 

(англ. National 

Standards for 

Headteachers in 

Wales) 

Стратегічне спрямування і майбутнє школи  

(англ. Strategic direction and future of the school) 

Управління навчанням і викладанням  

(англ. Leading learning and teaching) 

Саморозвиток та робота з іншими  

(англ. Personal development and working with 

others) 

Управління школою  

(англ. Managing the school) 

Забезпечення підзвітності  

(англ. Securing accountability) 

Зміцнення суспільства  

(англ. Strengthening the community focus) 

 

Національні стандарти досконалості для директорів шкіл, Англія, (англ. 

National Standards of Excellence for Headteachers) розроблені для усієї 
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управлінської вертикалі у сучасній школі. Ці стандарти спрямовані на те, щоб 

підвищити довіру громадськості до директорів та забезпечити високі академічні 

стандарти у школах країни. Стандарти використовуються як керівництво для 

підтримки найкращих практик, тлумачаться в контексті кожного окремого 

управлінця та школи, релевантні для всіх керівників, незалежно від тривалості 

служби на посаді. Стандарти можуть використовуватися для формування власної 

практики та професійного розвитку керівників у школі та за її межами, 

забезпечення основи для підготовки керівників середньої ланки [231].  

У Стандарті визначається, що управлінці займають впливове становище в 

суспільстві та формують педагогічну професію. Вони є провідними 

професіоналами та важливими особами в спільнотах, де працюють. 

Компетентність директорів визначається досягненнями шкіл. Вони несуть 

відповідальність за виховання нинішніх та майбутніх поколінь учнів. Їх 

управління має вирішальний вплив на якість викладання та досягнення учнів. 

Директори є взірцями професійної поведінки та практики для вчителів в аспекті 

мінімізації навантаження на вчителя та високоякісного безперервного 

професійного розвитку персоналу. Директори забезпечують середовище для 

зразкової поведінки учнів, встановлюють стандарти та формують очікування 

щодо високих академічних стандартів всередині та за межами власних шкіл, 

визнаючи відмінності та поважаючи культурну різноманітність у сучасному 

Сполученому Королівстві. Директори разом з тими, хто відповідає за 

управління, є «опікунами» національних шкіл [231].   

Національні стандарти досконалості для директорів шкіл включають 

чотири напрями діяльності керівника закладу освіти: 

– Якість і знання; 

– Учні та співробітники;   

– Системи та процеси;  

– Власне удосконалення шкільної системи [231].  

У кожному напрямі прописані ключові характеристики для керівників.  
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Перший блок «Якості та знання» стосується особистих якостей керівника 

та його цінностей, що спрямовані на забезпечення якісної освіти для учнів. 

Визначається безпосередній зв'язок між особистими якостями керівника та 

позитивним ставленням до своїх учнів, співробітників та інших стейкхолдерів. 

Такі якості, як лідерство, чесність, творчість, стійкість відповідно до Стандарту 

є необхідними для керівника на рівні із умінням застосовувати на практиці 

власну навченість, знання і навички [231].   

Підтримка власного рівня знань згідно вимог сучасності, розуміння 

системи освіти на шкільному, місцевому, національному та глобальному рівнях, 

а також безперервний професійний розвиток також впливають особисті якості 

керівника [231]. Керівник повинен бути політично та фінансово обізнаним, 

діяльність його має бути спрямована на розвиток школи, упровадження місцевої 

і національної освітньої політики в контексті особливостей розвитку окремої 

школи. Власне бачення розвитку школи та стратегічного управління закладом 

освіти в контексті дотримання та розширення прав і можливостей всіх учнів і 

співробітників повинні бути нерозривно пов’язані в управлінській діяльності 

[231]. 

Другий блок «Учні та співробітники» характеризує більшою мірою 

внутрішньошкільну діяльність керівника закладу освіти. Це може виявлятися 

через заохочення ініціативності учнів, забезпечення рівності, поширення 

почуття відповідальності серед колективу задля підвищення навчальних 

результатів учнів. Сприяння підвищенню якості викладання відбувається через 

розуміння процесу навчання учнів, основних особливостей успішної практики в 

класі, а також розробки таких навчальних програм, що ведуть до розширення 

навчальних можливостей та благополуччя учнів. Також перед керівником постає 

завдання встановлення освітньої культури «відкритих класів» як основи для 

обміну передовим досвідом всередині та між школами, спираючись на 

проведення відповідних досліджень та ретельний аналіз даних. Саме тому 

керівник повинен мати та розвивати свої аналітичні здібності задля забезпечення 

результативності вищеописаних процесів [231]. 



82 

Також, на керівника закладом освіти покладається створення атмосфери 

підтримки та мотивації співробітників, надання умов безперервного розвитку їх 

навичок та вдосконалення знань, а також виявлення нових талантів, виховання 

нинішніх і майбутніх лідерів в умовах досконалості та планування наступності. 

Звичайно, це не може відбуватися без контролю професійної поведінки та 

діяльності співробітників [231].  

Третій блок «Системи та процеси» передбачає, що керівник закладу освіти 

гармонійно продумує шкільні процеси, визначає наскільки вони ефективні та 

відповідають меті та принципам прозорості і цілісності, що, відповідно 

Стандарту, є визначальними для школи. Завдання керівника - забезпечення для 

учнів і співробітників безпечного, спокійного, впорядкованого оточення, що 

буде орієнтоване на типову поведінку в школі і в суспільстві в цілому. 

Управління продуктивністю співробітників, надання підтримки для 

впровадження передового досвіду відбувається через встановлення керівником  

справедливих і прозорих заходів. Також керівник відповідає за раціональне й 

ефективне використання людських та матеріальних ресурсів для задоволення 

певної мети відповідно до стратегічного плану школи та її фінансового 

забезпечення. В цьому контексті керівник розробляє стратегії фінансового 

планування для забезпечення справедливого розподілу бюджету та ресурсів з 

метою підвищення рівня досягнень учнів, стабільного функціонування школи, а 

також розподіляє обов’язки між керівництвом усієї школи, створює робочі групи 

на які покладаються різні ролі та обов'язки, підтримує їх у прийнятті рішень 

[231]. 

У четвертому блоці «Власне удосконалення шкільної системи» визначено, 

що завдяки керівникам та їх діяльності школи стають зовнішньо орієнтованими, 

такими, що активно співпрацюють з іншими школами та організаціями над 

виконанням спільного завдання – впровадження передового досвіду та 

забезпечення умов досягнення якомога кращих результатів навчання учнів.  В 

цьому контексті керівник безпосередньо впливає на встановлення успішних та 

результативних відносин з провідними фахівцями та колегами з різноманітних 
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громадських організацій з метою поліпшення академічних та соціальних 

досягнень учнів [231]. 

Керівник також безпосередньо впливає на визначення сучасних та 

майбутніх особливостей професії вчителя, забезпечуючи високу якість навчання 

та стійкий професійний розвиток для всіх співробітників. Впровадження 

підприємницьких та інноваційних підходів для поліпшення результатів школи, 

вплив на оточення як всередині, так і за межами школи, віра у важливу роль 

освіти в житті молодих людей, сприяння підвищенню престижності освіти – все 

це та вищевказане - завдання компетентного керівника [231]. 

Стандарти для лідерства та менеджменту: підтримка розвитку лідерства та 

менеджменту, Шотландія (англ. Standards for Leadership and Management: 

supporting leadership and management development) [230] визначають, що 

директор виступає як провідний фахівець у школі та місцевій владі, а також 

відіграє провідну роль у розвитку мережі послуг для дітей. Керівники 

скеровують шкільну спільноту у створенні, підтримці та підвищенні рівня 

культури навчання, завдяки яким кожен учень зможе навчатися ефективно та 

розкривати свій потенціал, зокрема у подальшій вищій освіті. Відповідно до візії 

та цінностей школи директор, працюючи з іншими створює, підтримує та 

підвищує культуру самооцінки для вдосконалення школи; розвиває потенціал 

персоналу для підтримки культури та практики навчання;  забезпечує умови для 

постійного високоякісного навчання для всіх учнів; вибудовує та підтримує 

партнерські стосунки з учнями, сім'ями та партнерами для задоволення потреб 

усіх учнів; ефективно розподіляє ресурси відповідно до визначених стратегічних 

та операційних пріоритетів. У всіх цих сферах управлінці сприяють лідерству 

для вдосконаленню шкіл [230].  

Національні стандарти для директорів шкіл, Північна Ірландія, (англ. 

National Standards for Headteachers) [228] визначають основну мету директора як 

забезпечення професійного лідерства та управління школою. Це сприяє розвитку 

умов, за яких школа може досягти високих результатів у всіх сферах роботи. Для 

досягнення такого успіху управлінець повинен сприяти високоякісній освіті, 
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ефективно керуючи навчанням та використовуючи індивідуальний підхід до 

навчання для реалізації потенціалу всіх учнів. Директори повинні заснувати 

культуру, що сприяє досягненню досконалості, рівності та високих очікувань 

усіх учнів. Керівник – провідний професіонал у школі, він визначає візію та 

напрям діяльності школи, забезпечує управління та організацію для досягнення 

цілей та завдань, несе відповідальність за оцінку діяльності школи, визначення 

пріоритетів для постійного вдосконалення та підвищення стандартів, 

забезпечення рівних можливостей для всіх, розроблення політики та реалізацію 

практики, забезпечення ефективного використання ресурсів для досягнення 

цілей і завдань школи, а також для щоденного управління школою [228]. 

Компоненти стандарту мають такі характеристики.  

Спрямованість на майбутнє. Критично важливою роллю керівництва є 

розроблення стратегічного плану, що надихає та мотивує учнів, працівників і 

всіх інших членів шкільної спільноти. Він має виражати основні освітні цінності 

та моральні цілі, об’єднувати цінності та вірування зацікавлених сторін та 

аспекти найбільш інноваційного мислення і практики щодо навчання. Процес 

стратегічного планування має вирішальне значення для підтримки 

вдосконалення школи та забезпечення того, щоб школа розвивалася на користь 

своїх учнів [228].  

Управління навчанням і викладанням. Директори несуть відповідальність 

за покращення якості навчання й викладання та досягнення учнів. Це передбачає 

високий рівень як очікувань, так і моніторингу оцінки якості результатів 

навчання. Сформована культура навчання дасть змогу учням стати ентузіастами,   

ефективними, незалежними, зацікавленими у навчанні впродовж усього життя 

[228].  

Саморозвиток і співпраця. Стосунки та спілкування важливі для 

управління, оскільки директори здійснюють керівництво, зокрема через 

підлеглих. Ефективні директори чітко вибудовують свої стосунки. Головним 

завданням є створення професійної освітньої спільноти, що дає можливість 

іншим досягти успіху. Завдяки ефективному безперервному професійному 
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розвитку керівник підтримує всіх співробітників у їх прагненні досягти високих 

результатів. Власний постійний професійний розвиток сприяє розвитку 

лідерських навичок [228].  

Управління організацією. Керівники повинні забезпечувати ефективну 

організацію та управління школою, шукати шляхи вдосконалення 

організаційних структур. Школа, люди та ресурси в ній повинні бути 

організовані та забезпечувати ефективне і безпечне освітнє середовище. 

Відповідальне керівництво передбачає повторний аналіз ролей та обов'язків тих 

людей, які працюють у школі, для посилення потужності людських ресурсів. 

Директори повинні також прагнути побудувати успішні організації через 

ефективне співробітництво з іншими [228].  

Забезпечення підзвітності. Завдяки цінностям, що лежать в основі 

лідерства, директори несуть відповідальність перед усією шкільною спільнотою. 

Керівники підзвітні широкому колу груп, зокрема учням, батькам, опікунам, 

вищому керівництву і працівникам. Директори відповідають за забезпечення 

високоякісної освіти для учнів, сприяють колективній відповідальності в усьому 

шкільному співтоваристві та розширенню освітньої діяльності, а також несуть 

юридичну відповідальність за результати своєї роботи [228].  

Зміцнення громади. Діяльність школи у соціальному контексті 

безпосередньо впливає на те, що відбувається всередині школи. Шкільне 

керівництво повинно взяти на себе зобов'язання співпрацювати з внутрішньою 

та зовнішньою шкільною спільнотою для забезпечення якості освіти. Директори 

мають співпрацювати з іншими школами з метою обміну досвідом та 

привнесення позитивних змін у заклади освіти. Вони повинні співпрацювати як 

на стратегічному, так і на оперативному рівнях з батьками та опікунами, а також 

з різними агентствами для забезпечення благополуччя всіх дітей. Керівники 

поділяють відповідальність за лідерство у більш широкій освітній системі та 

повинні пам'ятати, що вдосконалення шкіл та розвиток громади є 

взаємозалежними. Молоді люди повинні мати як  кваліфікацію, так і готовність 
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зайняти своє місце як активні громадяни, що сприятимуть соціальному, 

економічному, екологічному та моральному здоров'ю громади [228].  

У переглянутих Національних стандартах для директорів шкіл, Уельс  

(англ. Revised National Standards for Headteachers) [230] узяті до уваги зміни до 

Національних стандартів Англії та Шотландії. Стандарти розроблені з метою 

забезпечення основи для професійного розвитку та діяльності керівників 

відповідно до Національної професійної кваліфікації для керівників (англ. 

National Professional Qualification for Headship, NPQH) [229]. Вони також 

допомагають у процесах відбору, набору та управління роботою директорів і 

чітко визначають, що слід очікувати від керівників. Змістовне наповнення 

стандартів має такі складові та характеристики. 

Розроблення стратегічного напряму. Конструктивне мислення та фокус на 

майбутнє має важливе значення для ефективного управління. Директор повинен 

створити спільне та корпоративне стратегічне бачення, що надихає та мотивує 

всіх членів шкільної спільноти. Це бачення має містити освітні цінності та 

моральну мету директора та керівного складу для розвитку школи [229].  

Управління навчанням і викладанням. Забезпечення ефективного навчання 

є метою діяльності школи. Директор, працюючи з колективом, створює умови 

для підтримки ефективного навчання як учнів, так і колег. Керівники несуть 

безпосередню відповідальність за якість навчання, викладання та досягнення 

учнів. Це передбачає встановлення високих цілей і моніторингу та оцінки якості 

результатів навчання [229].  

Розвиток і співпраця. Ефективні стосунки особливо важливі для 

керівництва, оскільки вчителі працюють з усією шкільною спільнотою. Головне 

завдання передбачає побудову професійної освітянської спільноти. Завдяки 

ефективному управлінню та безперервному професійному розвитку керівник дає 

змогу всім співробітникам досягти високих стандартів. Провідні вчителі повинні 

бути схильні до власного постійного професійного розвитку, щоб забезпечити 

здатність вирішувати складні завдання відповідно до їх ролі та розвивати 

асортимент необхідних лідерських навичок та дій [229].  



87 

Управління школою. Директори забезпечують ефективну організацію та 

управління в школі, яку очолюють. Необхідно, щоб люди і ресурси були 

організовані та могли створити ефективне і безпечне навчальне середовище. 

Керівник повинен визначати політику закладу освіти та забезпечувати 

ефективне використання наявних ресурсів і фінансування [229].  

Забезпечення підзвітності. Директори несуть відповідальність перед 

керівним органом управління школою, учнями, батьками за якість шкільної 

освіти, а також перед усією громадою. Крім того, керівники відповідальні за 

забезпечення колективної відповідальності – визнання всіма членами шкільного 

співтовариства відповідальності за внесок у результати діяльності школи [229].  

Посилення суспільного фокусу. Керівники мають пам'ятати, що діяльність 

школи та громади є взаємозалежними та передбачають ефективну співпрацю між 

усіма зацікавленими сторонами. Директори повинні заохочувати та 

співпрацювати з іншими школами і організаціями, щоб упроваджувати у своїй 

школі кращий досвід інших колег [229].  

Кожен із стандартів розроблений відповідно до сучасних потреб 

освітнього середовища, спрямований на підвищення якості управління закладом 

освіти та якості надання освітніх послуг у межах конкретного закладу. 

Варто зазначити, що у жовтні 2020 р. були оновлені стандарти для 

директорів у Англії [199]. Як і в попередніх Стандартах 2015 р. [231], 

визначається, що директори – провідні професіонали та зразки для наслідування 

у громадах. Управління є важливим фактором забезпечення високої якості 

викладання та досягнень у школах, а також позитивного та збагачуючого досвіду 

навчання учнів.  

Стандарти є важливим еталоном не лише для керівників, але й для тих, хто 

навчає та розвиває шкільних керівників [231]. 

Ці стандарти замінюють Національні стандарти досконалості для 

керівників шкіл 2015 р. Стандарти можуть бути використані для формування 

власної управлінської практики та професійного розвитку керівників у школі та 

поза нею; підтримувати набір та призначення директорів, включаючи розробку 
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посадових інструкцій та специфікацій осіб; бути основою для підготовки 

керівників шкіл, включаючи діючих та майбутніх директорів. 

Стандарти для вчителів 2011 р. [254], включаючи особистий та 

професійний кодекс поведінки, який застосовується до вчителів, є основою, на 

якій базуються стандарти для директорів. У Стандартах для директорів 

наголошено, що директори можуть виконувати як додаткові обов'язки 

керівництва, так і вимоги стандартів для вчителів. 

Стандарти для вчителів у школах Англії застосовуються з вересня 2012 р. 

Вони визначають мінімальний рівень практичних навичок, що очікується від 

слухачів та викладачів з моменту присвоєння статусу кваліфікованого викладача 

(англ. Qualified teacher status). Стандарти для вчителів використовуються для 

оцінки всіх слухачів, які планують отримати статус кваліфікованого викладача 

та тих, хто його вже має. Додатково можуть використовуватися для оцінки 

результатів діяльності вчителів, на яких поширюється дія цих норм [254]. 

Розглянемо оновлені Стандарти для директорів у Англії у 2020 р.  Якщо у 

Стандартах 2015 р. було 4 блоки, що стосувались якості знань, учнів та 

співробітників, систем і процесів, а також удосконалення шкільної системи, то 

нові Стандарти складаються з двох розділів. 

Перший розділ стандартів для директорів стосується питань етики та 

професійної поведінки директорів. Цей розділ відповідає частині 2 стандартів 

для вчителів та складається з позицій, що визначають поведінкові 

характеристики директорів. 

У другому розділі викладено 10 стандартів директорів. Перші 6 стандартів 

ґрунтуються на стандартах для вчителів, тоді як інші 4 стандарти зосереджені на 

відповідальності керівника, характерній для директорів. Як визначено у 

Стандарті, наведена нижче нумерація призначена лише для ідентифікації  (без 

ієрархічного принципу):  

1. Шкільна культура (базується на 1 стандарті для вчителів: 

«Встановлення високих очікувань, що надихають та мотивують учнів»); 
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2. Викладання (базується на 2 та 4 стандартах для вчителів: «Сприяння 

прогресу та результатам учнів» та «Планування та викладання добре 

структурованих уроків» ); 

3. Навчальна програма та оцінка (базується на 3 та 6 стандартах для 

вчителів: «Демонстрування хороших знань предмету та навчальної програми» 

та «Точність у оцінюванні»); 

4. Поведінка (базується на 7 стандарті для викладачів: «Ефективне 

управління поведінкою для забезпечення навчання у якісному та безпечному 

навчальному середовищі»); 

5. Додаткові та спеціальні освітні потреби (базується на 5 стандарті для 

викладачів: «Адаптація навчання для своєчасного забезпечення потреб усіх 

учнів»); 

6. Професійний розвиток (частково відповідає 4 стандарту для 

викладачів: «Планування та викладання добре структурованих уроків»); 

7. Організаційний менеджмент; 

8. Удосконалення шкільного середовища; 

9. Робота в партнерстві; 

10. Управління та підзвітність [199]. 

Перший розділ – Розділ етики та професійної поведінки – лежить в основі 

стандартів. У ньому визначено етичні принципи та професійну поведінку, які 

очікуються від директорів [199].  

Очікується, що директори демонструватимуть стабільно високі стандарти 

професійної поведінки. Від них очікується, що вони несуть відповідальність за 

забезпечення умов для викладачів. Директори повинні підтримувати і 

демонструвати Сім принципів суспільного життя, відомі як принципи Нолана 

[260], та складають основу етичних стандартів: 

− самовідданість; 

− цілісність; 

− об’єктивність; 

− підзвітність; 
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− відкритість; 

− чесність; 

− лідерство. 

У Сполученому Королівстві директори шкіл є лідерами громад, а тому 

одним з головних завдань є підтримка довіри громадськості до керівництва 

школи та відповідність високим стандартам етики. Як у школі, так і поза нею, 

директори вибудовують відносини, що ґрунтуються на взаємній повазі, постійно 

дотримуються належних меж, що відповідають їх професійній позиції; 

виявляють толерантність та повагу до прав інших людей, визнаючи відмінності 

та поважаючи культурне різноманіття у сучасній Англії; підтримують основні 

британські цінності, включаючи демократію, верховенство права, свободу 

особистості, взаємну повагу та толерантність до тих, хто має різні віри та 

переконання; не висловлюють особисті переконання таким чином, щоб вони 

уразити учнів або призвести учнів до порушення закону [199]. 

Як лідери своєї шкільної спільноти та професії, директори шкіл повинні 

відповідати їх впливовому становищу у суспільстві, поводячись етично, 

виконуючи свої професійні обов'язки та моделюючи поведінку добропорядного 

громадянина; виконувати свої зобов'язання щодо відповідальності; знати, 

розуміти та діяти у рамках закону, що визначає їх професійні обов'язки; нести 

відповідальність за власний подальший професійний розвиток, критично 

оцінюючи освітні дослідження [199].  

Стандарти у розділі 2 охоплюють взаємопов’язані ролі директорів та 

підкріплені сферою управління та підзвітності. Зупинимось детальніше на 

кожному з них.  

Перший стандарт «Шкільна культура» встановлює та розкриває суть 

стратегічного спрямування школи; створення культури, у якій для учнів 

забезпечується позитивне та збагачувальне шкільне життя; підтримку 

амбіційних освітніх викликів, які готують учнів з усіх верств населення до 

наступного етапу навчання та життя; сприяння розвитку позитивних стосунків у 
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шкільній громаді, безпечному, упорядкованому та інклюзивному середовищу; 

забезпечення культури високого професіоналізму персоналу [199]. 

Другий стандарт стосується викладання та вимагає від директорів шкіл 

створювати та підтримувати якісне, експертне викладання за всіма предметами, 

побудоване на доказовому розумінні ефективного викладання та потреб учнів; 

забезпечити ефективне та справедливе оцінювання [199]. 

Третій стандарт «Навчальна програма та оцінка» покликаний сприяти 

забезпеченню широкої, структурованої та узгодженої зі знаннями, навички та 

цінності навчальної програми; використанню дійсних, надійних та пропорційних 

підходів при оцінюванні знань учнів та розуміння навчальної програми [199]. 

Наступний, четвертий, стандарт стосується поведінкових характеристик  

керівників шкіл: встановлення правил та підтримки високих очікуваннь щодо 

поведінки учнів, відповідно до правил та процедур, що чітко розуміють усі 

співробітники та учні; забезпечення високих стандартів поведінки учнів та 

ввічливості відповідно до шкільної політики поведінки; застосовування 

послідовних та справедливих підходів до управління поведінкою учнів [199]. 

Додаткові та спеціальні освітні потреби – це п’ятий стандарт, що 

покликаний забезпечити рівне ставлення до усіх учнів з додатковими та 

спеціальними освітніми потребами, а також інвалідністю; формувати та 

підтримувати культуру та практики, що дозволяють учням отримати доступ до 

навчальної програми та ефективно навчатися; забезпечити ефективну роботу 

школи у партнерстві з батьками, опікунами та професіоналами соціальної сфери, 

щоб виявити додаткові потреби, особливі освітні потреби та інвалідність учнів, 

забезпечуючи підтримку та адаптацію там, де це доречно  [199]. 

Шостий стандарт «Професійний розвиток» передбачає, що директор 

школи має забезпечити доступ персоналу до якісних, стабільних можливостей 

професійного розвитку, узгоджених з урахуванням пріоритетів вдосконалення 

школи, командних та індивідуальних потреб; визначити пріоритет професійного 

розвитку персоналу, забезпечуючи ефективне планування, проведення та оцінку, 

що відповідає підходам, викладеним у стандарті професійного розвитку 
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вчителів; забезпечити, щоб можливості професійного розвитку спиралися на 

експертне забезпечення як за межами школи, так і всередині неї, включаючи 

загальновизнані кар'єрні та професійні рамки та програми з розбудови 

спроможності та підтримки планування наступності [199]. 

«Організаційний менеджмент» – сьомий стандарт – визначає, що на 

керівників шкіл покладена функція забезпечення захисту та безпеки учнів та 

персоналу шляхом ефективних підходів до їх захисту; розподілення 

пріоритетності та фінансових ресурсів належним чином, забезпечуючи 

ефективність, результативність та доцільність використання державних коштів; 

забезпечення належного розподілу навантаження для працівників;  встановлення 

та контролю системи, процеси та політики, що дозволяють школі працювати 

ефективно; забезпечення суворих підходів до виявлення, управління та 

зменшення ризику будь-якого характеру у школі [199]. 

Восьмий стандарт – «Удосконалення шкільного середовища» спрямований 

на використання ефективних процесів оцінювання для виявлення та аналізу 

складних або стійких проблем та бар'єрів, що обмежують ефективність роботи 

школи, визначення пріоритетних напрямків вдосконалення; розроблення 

відповідних обґрунтованих стратегією вдосконалення чітко визначених планів, 

що є реалістичними, своєчасними, належним чином послідовно розробленими та 

відповідають контексту окремої школи; забезпечення ретельного та ефективного 

впровадження стратегій вдосконалення [199]. 

Дев’ятий стандарт присвячений роботі у партнерстві. Мається на увазі, що 

діяльність директора школи спрямована, в тому числі, на налагодження 

конструктивних стосунків поза школою, працюючи у партнерстві з батьками, 

опікунами та місцевою громадою; підтримку співпраці своєї школи з іншими 

школами та організаціями; встановлення та підтримку робочих стосунків з 

колегами-професіоналами та колегами в державних службах для покращення 

результатів навчання для всіх учнів [199]. 

Питання управління та підзвітності розглядаються у останньому, десятому, 

стандарті. Директори повинні розуміти роль ефективного управління та 



93 

відповідальності, що є нерозривно пов’язаними; встановити та підтримувати 

професійні робочі стосунки з усією управлінською вертикаллю школи; 

забезпечити підходи, завдяки яким співробітники будуть знати і розуміти свої 

професійні обов'язки та нести за них відповідальність; забезпечити ефективну та 

результативну роботу школи в межах необхідних нормативно-правових рамок та 

виконання усіх передбачених законодавством обов'язків [199]. 

Таким чином, як зазначалося вище, підготовка керівників закладів вищої 

освіти у Сполученому Королівстві здійснюється через неформальну освіту – 

систему тренінгів і програм неурядової організації Advance HE. Низка 

організаціїй (Асоціація коледжів, Асоціація керівників шкіл та коледжів, Фонд 

освіти та навчання тощо) здійснює підготовку керівників закладів професійної 

освіти.  

Особливістю підготовки керівників закладів середньої освіти у 

Сполученому Королівстві є стандартизація професійної діяльності керівників 

закладів середньої освіти шляхом розроблення та регулярного оновлення 

професійних стандартів для директорів шкіл (за регіонами), що описують 

основні напрями діяльності керівника закладу середньої освіти та перелік 

відповідних компетентностей. Ці стандарти є обов’язковою основою підготовки 

керівників закладів середньої освіти. 

Для усіх регіональних стандартів ідентифіковано такі складові змісту: 

забезпечення якості викладання і навчання, саморозвиток, управління 

організацією, забезпечення підзвітності, фокус на суспільство, спрямованість на 

майбутнє. Також відповідно до останніх оновлених стандартів у Англії 

акцентовано на дотриманні директорами етичних принципів та професійної 

поведінки. 

 

2.3. Особливості, тенденції та принципи підготовки керівників 

закладів освіти в університетах Сполученого Королівства. 

Як було визначено у попередньому підрозділі, підготовку керівників 

закладів вищої освіти передусім здійснює фундація Advance HE. Організація 



94 

пропонує ряд програм для усієї управлінської вертикалі закладів вищої освіти у 

Сполученому Королівстві. Розглянемо їх. 

Програма для вищого керівництва (англ. Top Management Programme) [265] 

є провідною програмою та демонструє визначний досвід у розвитку стратегічних 

лідерів у вищій освіті. Понад 60 нинішніх ректорів і проректорів у Сполученому 

Королівстві – випускники цієї програми. Багато інших колишніх учасників 

також посідали керівні посади у закладах вищої освіти. Програма для вищого 

керівництва призначена для керівників вищого рівня та спрямована на розвиток 

лідерського мислення та отримання відповідної практики. Завдання сприяють 

активній взаємодії між провідними лідерами сфери вищої освіти та інших 

секторів, застосуванню нових моделей лідерства, поширенню досвіду освітньої 

діяльності [265].  

Мета – розповсюджувати свій досвід у сфері лідерства, стати ще більш 

ефективними після повернення до свого закладу вищої освіти. Очікувані 

компетентності випускників Програми для вищого керівництва:  

– упевнене лідерство з метою покращення роботи свого університету;  

– уміння формувати інституційну стратегію, позицію чи культуру;  

– здатність здійснювати зміни через залучення людей;  

– знання та досвід міжінституційної співпраці;   

– рефлексивний, стратегічний підхід до лідерства [265].  

Тренінг для проректорів, директорів і завідувачів (англ. Joint workshop for 

Vice-Chancellors/Principals and Chairs) [207] триває одну добу та надає 

можливість розвитку відносин в університеті. Під час тренінгу надається 

можливість обговорити найважливіші проблеми зі своїми колегами, які 

працюватимуть над побудовою власних відносин, і визначити, на що варто 

звернути увагу при підготовці до вирішення стратегічних та операційних 

завдань, що стоять перед закладом вищої освіти. Тренінг для проректорів, 

директорів і завідувачів розроблений акцентує на важливості міркувань про 

критичні відносини між управлінцями різних рівнів, спрямованих на уникнення 

ризиків та посилення можливостей [207].  
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Програма із стратегічних фінансів (англ. Strategic Finance Programme) [261] 

призначена для управлінців, які бажають розвивати свою фінансову та правову 

грамотність у вищій освіті з метою впевненої роботи у складній сфері управління 

фінансовими ресурсами. Учасники програми поглиблюють знання фінансової 

термінології, різних аспектів фінансової діяльності, що сприяє їх інституційному 

зростанню, ефективності, фінансовій стійкості та здатності до прийняття 

стратегічних рішень [261].  

Програма із стратегічних фінансів орієнтована на керівників закладів 

вищої освіти, які мають потребу в роз’ясненні стратегічних фінансових питань, 

а також у їх реалізації [261]. 

Очікувані компетентності випускників Програми із стратегічних фінансів:  

− поглиблені знання у сфері фінансів у контексті ефективного розвитку та 

стратегії університету;  

− покращення розуміння фінансових факторів і ризиків при прийнятті 

стратегічних рішень;  

− консолідація розуміння ключових фінансових концепцій;  

− застосування фінансових інструментів, їх переваг та ризиків [261].  

Теми, що пропонуються до обговорення в рамках Програма із стратегічних 

фінансів:  

– Фінансова стратегія – шляхи підтримки і можливості інституційної 

стратегії.  

– Впровадження концепції фінансової стійкості та основних показників, 

що використовуються для її вимірювання.  

– Аналіз і розуміння рахунків – читання та інтерпретація облікових 

записів та використання співвідношень для аналізу рахунків, зокрема їх 

обчислення, інформації про них, недоліків при використанні.  

– Планування бізнесу та ресурсів – упровадження інструментів та 

методів, таких як окупність і дисконтований рух грошових коштів для підтримки 

прийняття рішень; оцінка проєктів та їх життєздатності; розподіл доходів та 

капітальних ресурсів.  
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– Розуміння ключових джерел фінансування університетів – обговорення 

альтернативних джерел фінансування та типів банківських фінансів; ролі 

зовнішніх радників.  

– Партнерство – введення ризиків і переваг до низки діючих моделей, 

включаючи партнерські відносини за кордоном [261].  

Програма для професіоналів з урядування у вищій освіті (англ. Governance 

Professionals in Higher Education) [198]. Ця п’ятиденна програма дає можливість 

удосконалити навички спілкування між керівним персоналом, розвинути власні 

лідерські навички і застосувати теорії лідерства в управлінській діяльності. 

Практична програма комбінує теорію та практику, що дає змогу обговорювати і 

досліджувати проблеми, застосовувати знання та розуміння, отримані в 

Програмі, у практиці в конкретному університеті, а також сприяє обміну ідеями 

і досвідом у рамках професійної мережі після закінчення Програми [198].  

Матеріали, що розглядаються в рамках програми для професіоналів з 

урядування у вищій освіті:  

– Теорії лідерства, основна динаміка роботи груп та їх застосування для 

управлінців.  

– Управлінська вертикаль: розвиток лідерських навичок з метою 

розроблення стратегії управління комунікаціями з заступниками, очільниками 

керівних органів, проректорами.  

– Порушення поведінки та управління нею.  

– Ефективне управління в контексті розгляду його як «системи».  

– Планування кар'єри у сфері вищої освіти чи в іншому секторі освіти 

[198].  

Ця Програма відкрита для всіх представників академічного або 

корпоративного управління в закладі, які бажають розвивати свої лідерські 

навички та скористатися можливостями, що пропонує програма [188].  

Програма із перезавантаження врядування (англ. Rethinking Governance) 

[241] – це п'ятитижневий он-лайн курс, що проводиться спільно з Університетом 

Йорка (англ. University of York). Курс дає учасникам можливість покращити 
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розуміння контексту вищої освіти та вивчити деякі ключові питання, що 

вимагають уваги керівників у сфері вищої освіти. Доступ до матеріалів курсу та 

додаткових ресурсів здійснюється через віртуальне навчальне середовище [241].  

Серія дискусійних форумів під керівництвом викладачів з університету дає 

змогу учасникам спілкуватися та обмінюватися досвідом з метою вивчення та 

обговорення ключових питань, зокрема, таких:  

– реформування державного сектору освіти;  

– зовнішня діяльність закладу освіти;  

– управління продуктивністю;   

– співпраця та кооперація;  

– мережі та об’єднання;   

– фокус на майбутнє [241].  

Час навчання, необхідний для завершення курсу, зазвичай триває від 3 до 

4 годин на тиждень протягом п'яти тижнів, тобто до 20 годин. Учасники не 

повинні бути в режимі онлайн в будь-який встановлений час і можуть обирати 

час для участі в дискусійних форумах самостійно [241]. 

Програма розвитку для деканів (англ. Deans' Development Programme) [163] 

спрямована на особистісний розвиток, підвищення самосвідомості та 

підвищення особистої стійкості, розвиток поглибленого розуміння викликів 

вищої освіти, розвиток навичок стратегічного та оперативного планування, 

розвиток навичок командної роботи, практичний розвиток навичок вирішення 

проблем. Програма триває 19 тижнів [163]. 

Розглянемо програми підготовки керівників закладів професійної освіти. 

Управління такими закладами безпосередньо пов'язане з контекстом і потребами 

професійного розвитку, тож лідери закладів професійної освіти повинні 

максимально швидко пристосовуватися до мінливості середовища. Асоціація 

коледжів Сполученого Королівства пропонує курси підвищення кваліфікації 

(англ. Senior Leadership Training Courses in Further Education) [247] для 

керівників коледжів. 
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Курс орієнтованй на тих, хто вже керує закладом професійної освіти, 

включаючи директорів, заступників, помічників директорів, або тих, хто займає 

подібні посади [247].  

Курс є високоінтерактивним та розвиває стратегічні навички керівників у 

сфері професійної освіти, пропонує не лише аналіз найкращих практик 

стратегічного розвитку, а й дає змогу безпосередньо застосувати свої нові знання 

на практиці. 

Приєднавшись до цієї програми підготовки, керівники мають змогу 

проаналізувати власні лідерські позиції, вплив на співробітників, команду, 

власні цілі в межах посади, пояснити місію та візію організації та її внутрішні та 

зовнішні зв’язки, що дозволить будувати стратегії управління для забезпечення 

майбутнього успіху [247]. 

Курс складається із трьох дводенних модулів для розвитку стратегічного 

мислення лідера та тренінгу щодо практичного впровадження нових знань і 

навичок. Також курс передбачає партнерську підтримку від колишніх  слухачів 

та комунікацію через Інтернет-мережу випускників [247]. 

Програма «Різноманітність у лідерстві» (англ. Diversity in Leadership), що 

пропонує Асоціація коледжів, спрямована на боротьбу з упередженістю, 

усунення перешкод для досягнення керівних ролей та використання 

інструментів для формування довіри до майбутніх лідерів [165]. 

Ключовим елементом цієї програми є безкоштовний тренінг для 30 лідерів. 

Учасники повинні бути вже діючими управлінцями, які прагнуть удосконалити 

свої компетентності та перейти на наступний рівень керівництва.  

Загальна мета семінарів та матеріалів – підвищити розуміння учасниками 

принципів та практики рівності, різноманітності та змін у культурі організації. 

Кожне заняття передбачає аналіз сучасних прикладів передової практики. 

Програма розроблена спеціально для тих, хто може вплинути на зміну 

культури організації та усунути структурну дискримінацію, – керівників, 

директорів, заступників директорів та усієї управлінської вертикалі  [165]. 
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Серія майстер-класів з фінансів для директорів коледжів (англ. Principals’ 

FE Finance Masterclass Series) розроблена з метою удосконалення 

компетентностей щодо ключових аспектів фінансування. Курс складається з 

п’яти сесій, і учасники можуть відвідувати будь-яку або всі з них [237]. Усі 

сеанси та модулі розроблені в он-лайн форматі.  

Модуль перший: роль бухгалтера, що включає такі теми: огляд фінансової 

системи, основні обов'язки бухгалтера, принципи фінансового 

управління.Модуль другий стосується інтерпретації управлінських рахунків і 

передбачає аналіз кращих практик фінансового управління. Модуль третій 

висвітлює фінансові прогнози, а також питання грошових позик. Модуль 

четвертий розкриває різні аспекти фінансової стабільності організації. Фінансові 

проєкти висвітлюються у Модулі 5 [237]. 

Отже, можна стверджувати, що в основу програм підготовки керівників 

закладів вищої та профеійної освіти покладено такі принципи: 

− системності (урахування міжнародного, національного та 

інституційного контекстів і багатовимірності управлінської діяльності) ; 

− гнучкості (урахування потреб конкретного закладу вищої освіти, 

індивідуальних потреб); 

− адаптивності (врахування інституційних особливостей освітніх 

організацій, індивідуальних можливостей та здатностей керівників);  

− неперервності (послідовність, наступність та взаємозв’язок змісту 

підготовки відповідно до професійного досвіду керівників); 

− автономності (вільний вибір організації, форм, програм, тренінгів для 

підвищення кваліфікації); 

− різноманітності (широкий спектр навчальних модулів/курси, тренерів, 

форм); 

− циклічності (визначений певний цикл підготовки та регулярне 

забезпечення нового рівня складності та модернізації за актуальною тематикою 

й періодичність пропозицій); 



100 

− відкритості (актуалізація змісту з урахуванням зворотнього зв’язку, 

новацій, трендів, запитів). 

Така підготовка визначає ключові результати навчання, передбачає вибір 

методів, технологій навчання та викладання, а також спрямована на підготовку 

з урахування визначених функцій управлінської діяльності певного рівня. Чітко 

прослідковується змістовий зв'язок з суспільними потребами в міжнародному, 

національному, локальному/місцевому вимірах, також активно провадиться 

навчання на кращих практиках і з використанням практичного досвіду, 

спрямованого на розвиток лідерських компетентностей. Це дає підставу зробити 

висновок, що підготовка керівників закладів вищої та професійної освіти 

грунтується на таких підходах: 

− компетентнісному; 

− індивідуальному; 

− функціональному; 

− соціально спрямованому; 

− практико орієнтованому; 

− лідерському. 

Підготовку керівників закладів вищої та професійної освіти спрямовано на 

індивідуальний професійний розвиток керівників, що зумовлює розбудову 

організаційного потенціалу закладу освіти.  

Формат і зміст програм і тренінгів співвіднесено з основними аспектами 

ролі керівників закладів вищої освіти та їх функцій в організаційній структурі 

закладу, визначено відповідні напрями, зокрема: стратегічне планування та 

механізми прийняття рішень в закладах вищої освіти за участі внутрішніх і 

зовнішніх стейкхолдерів, стратегії управління комунікаціями з підлеглими, 

механізми уникнення ризиків, результат-орієнтоване управління закладом вищої 

освіти, розроблення та модернізація освітніх програм, управління фінансами 

закладу вищої освіти, а також розвиток лідерських та управлінських 

компетентностей, критичного мислення. 
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Концептуальні основи підготовки керівників закладів середньої освіти 

відрізняються від підготовки керівників закладів вищої та середньої освіти. 

Основною відмінністю є те, що така підготовка є системною і здійснюється, 

передусім, через формальну (магістерські програми) вищу освіту.  

Станом на 2015 р. підготовку управлінців у сфері освіти здійснювали 23 

університети Сполученого Королівства, 4 з яких – Університет Ворвіка (англ. 

University of Warwick), Університет Лестера (англ. University of Leicester), 

Університет Ньюкасла (англ. Newcastle University) та Королівський університет 

Белфаста (англ. Queen's University, Belfast) входили до світових рейтингів Таймс 

та Шанхайський (Додатки А-В). 

Таблиця 2.4 

Співставлення рейтингових позицій університетів Сполученого Королівства, 

що здійснюють підготовку керівників закладів середньої освіти (станом на 2015 

р.) [109; 150; 166; 168; 170; 171; 173-175; 179; 182-185; 192; 209; 210; 215; 224; 

234; 246; 269] 
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Назва програми підготовки 

керівників у сфері освіти 

1 2 3 4 5 6 

1.  Університет Ворвіка 7 80 92 Educational Leadership and 

Management 

2.  Університет Лестера 19 167 201-

300 

Educational Leadership  

3.  Університет Ньюкасла 20 196 201-

300 

Educational Leadership 

4.  Нортумбрійський 

університет 

58 - - Education with Leadership 

5.  Букінгемський 

університет 

61 - - Educational Leadership 

6.  Університет Шеффілд 

Халлам 

66 - - Educational Leadership 

7.  Університет Бат-Спа 69 - - Education: Leadership and 

Management 

8.  Університет 

Хаддерсфілда 

70 - - Leadership in Education and 

Public Services 

9.  Університет Манчестер 

Метрополітен 

73 - - Educational Leadership and 

Management 



102 

продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 

10.  Університет Честеру 78 - - Educational Leadership 

11.  Міський університет 

Бірмінгема 

82 - - Global Education Management 

12.  Університет 

Глостерширу 

91 - - MBA (Education) 

13.  Університет 

Ройгемптона 

93 - - Education Leadership and 

Management 

14.  Йоркський університет 

Сент-Джон 

95 - - School Leadership 

15.  Університет Вустер 104 - - Leadership and Management 

(Education) 

16.  Стаффордширський 

університет   

105 - - Education: Educational 

Leadership and Management 

17.  Університет Камбрії 112 - - Educational Management and 

Leadership 

18.  Університет Англії 

Раскін 

116 - - Educational Leadership and 

Management (MBA) 

19.  Університет Болтона 121 - - Educational Management  

20.  Університет Кардіфф 

Метрополітен  

98 - - Education Leadership and 

Management  

21.  Університет 

Південного Уельсу 

100 - - Leadership and Management 

(Education) 

22.  Університет Стірлінга 45 - - Educational Leadership  

23.  Королівський 

університет Белфаста 

31 200 301-

400 

Educational Leadership 

 

Більшість програм підготовки управлінців у сфері освіти мали типові назви  

(спеціалізації): Освітнє лідерство (англ. Educational Leadership), Освітнє 

лідерство та менеджмент (англ. Education Leadership and Management), Лідерство 

і менеджмент (англ. Leadership & Management).  

Проте, були і програми, що відрізняються як назвою, так і змістом, а 

відповідно і своєю метою та компетентностями, що набувають керівники після 

завершення навчання: Бізнес-адміністрування у сфері освіти (англ. MBA 

(Education), Лідерство у сфері освіти та громадських послуг (англ. Leadership in 

Education and Public Services), Глобальний освітній менеджмент (англ. Global 

Education Management), Шкільне лідерство (англ. School Leadership), 

Національна професійна кваліфікація для вищого керівництва (англ. NPQ Senior 

Leadership).  
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Програму підготовки магістрів бізнес-адміністрування у сфері освіти 

(MBA (Education), здійснював Університет Глостерширу. Розглянемо 

детальніше компоненти даної програми, оскільки програма передбачає здобуття 

студентами компетентностей, необхідних для керівників у сфері освіти, та 

орієнтована в першу чергу на осіб, які здобули вищу освіту і мають 

управлінський досвід роботи. Вона передбачає розвиток компетентностей у всіх 

спектрах управління, а також контекстуального розуміння сектора освіти. 

Студенти вивчають основні дисципліни програми та спеціальні бізнес-модулі, 

що становлять міцну основу для керівництва та управління освітніми 

організаціями [184].  

Пропонується дві додаткові, специфічні для обраної галузі навчальні 

дисципліни. Перша з них – «Управління структурною реформою в освіті» (англ. 

Managing Structural Reform in Education) – сприяє аналізу та критичному 

осмисленню галузі освіти в політичному аспекті, а також розумінню їх 

практичних наслідків для менеджерів. Друга дисципліна – «Стратегія та дизайн 

освітньої програми/навчального плану» (англ. Curriculum Strategy and Design) – 

покликана створити міцну основу для розуміння того, як освітню 

програму/навчальний план можна застосувати з метою сприяння покращенню 

викладання та навчання в демократичному суспільстві. Підсумковим етапом 

освітньо спрямованого дослідження є створення бізнес-кейсу, освітньо 

орієнтованого проєкту або магістерської роботи [223; 162]. 

Основні навчальні дисципліни для даного курсу такі: «Лідерство через 

планування» (англ. Leadership by Design), «Розуміння ринків і клієнтів» (англ. 

Understanding Markets and Customers), «Ухвалення бізнес–рішення» (англ. 

Business Decision Making), «Фінансові інструменти для бізнесу» (англ. Financial 

Tools for Business), «Інновації та зміна через планування» (англ. Innovation and 

Change through Design), «Проєкт з розвитку бізнесу» (англ. Business Development 

Project).  
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Оцінювання здійснюється через систему накопичення балів, що студенти 

отримують за виконання презентацій, незалежних проєктів, підготовки есе, 

портфоліо, бізнес-кейсів тощо. 

Навчальна дисципліна «Лідерство через планування» (англ. Leadership by 

Design) спрямована на формування компетентностей з вирішення проблеми 

планування, що значно полегшує роботу керівника в своїй організації для 

досягнення фінансових і соціальних ці лей в умовах мінливої економіки. Слухачі 

даної дисципліни також вивчають застосування проєктного мислення в 

управлінні та вплив інновацій на стабільний розвиток організації. Цей напрям 

поєднує традиційні види освітньої діяльності в управлінні, лідерстві та методах 

розвитку освітньої установи, що полегшують процес безперервного навчання та 

набуття знань [211]. 

Навчальна дисципліна «Розуміння ринків і клієнтів» (англ. Understanding 

Markets and Customers) передбачає розвиток компетентностей з дослідження 

поведінки клієнта як істотного плацдарму для стратегічного проєктування 

маркетингу. Від таких чинників, як успішний брендинг залежить розуміння 

цільового ринку. Різноманіття компонентів підготовки, серед яких психологія і 

соціологія, формує основу для аналізу поведінки споживача у моделях відносин 

«бізнес – споживач» та «бізнес – бізнес». Метою дисципліни є забезпечення 

студентів бізнес-рекомендаціями, що засновані на глибокому аналізі та 

врахуванні потреб замовника, а також вивченні наслідків поведінки клієнтів на 

бізнес-практиці [268].  

Навчальна дисципліна «Ухвалення бізнес–рішення» (англ. Business 

Decision Making) покликана сприяти набуттю студентами навичок з ухвалення 

бізнес-рішень на практиці, наголошуючи на поведінковому та управлінському 

підходах. Також розглядається роль інтуїтивного та аналітичного підходів до 

ухвалення рішень і їх вплив на безперервний розвиток та впровадження 

інновацій у бізнес [155]. 

Програма дисципліни «Фінансові інструменти для бізнесу» (англ. Financial 

Tools for Business) ознайомлює студентів з фінансовими інструментами, що 
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можуть стати в нагоді для реалізації успішного бізнесу, структуруванням 

управління фінансами і фінансовими процесами для запровадження інновацій та 

нових підприємницьких підходів у бізнесі [193].  

Навчальна дисципліна «Інновації та зміна через планування» (англ. 

Innovation and Change through Design) передбачає набуття компетентностей з 

дослідження інновації та зміни в організаціях на прикладах малого бізнесу, 

корпоративного, кооперативного і громадського секторів підприємництва. 

Студенти мають змогу набути досвід в управлінні процесом впровадження 

інновацій та змін в межах вирішення реальних проблем, з якими стикаються 

організації. Крім того, програмою дисципліни передбачено активну участь 

студентів у індивідуальних, групових навчальних заходах та проведенні 

високоякісних позааудиторних досліджень [203]. 

Метою дисципліни «Управління структурною реформою в освіті» (англ. 

Managing Structural Reform in Education) є забезпечення міцної основи для 

розвитку здатності управління на стратегічному рівні, що досягається через 

участь у ґрунтовних дискусіях про поточний стан системи освіти з акцентом на 

реформи зі схожими рисами в англомовних країнах. Ці зміни в структурі та 

управлінні сформовано тенденціями визначення позицій споживача як 

ключових. У межах цієї структури влада є децентралізованою по відношенню до 

шкіл і коледжів, а місцеві органи влади та університети виступають не 

«основними гравцями», а постачальниками послуг. У результаті управлінці 

повинні вміти працювати в межах ринків, ієрархій, груп, мереж і товариств з 

підприємцями і державними організаціями. Результати досліджень 

розглядаються у світлі реформаторських концепцій  підвищення рентабельності 

як наслідку цієї політики [223]. 

Дисципліна «Стратегія та розроблення навчального плану» (англ. 

Curriculum Strategy and Design) тісно пов’язана з попередньою та спрямована на 

розвиток управлінських навичок на стратегічному рівні. Це відбувається шляхом 

впровадження навчальної програми з низкою аналітичних структур і 

філософських позицій, крізь призму яких розглядається навчальний план, 
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виявляються певні проблеми та розроблюються заходи з їх усунення. 

Дисципліна сприяє покращенню здатності лідерів виявляти, усвідомлювати і 

вирішувати проблеми, пов’язані з навчальними планами. Окремо наголошується 

на зв’язку навчального плану з розвитком політики в демократичному 

суспільстві [162]. 

Навчальна дисципліна «Розповсюдження цінностей: мережі, відносини, 

торгівля та підприємництво» (англ. Delivering Value: Networks, Relationships 

Trade and Entrepreneurship) має важливе значення для орієнтації в сучасній 

глобальній економіці. Міжнародна торгівля включає в себе адаптацію ділових 

відносин до різноманітних культурних умов навколишнього середовища. Дана 

дисципліна призначена для поглиблення знань студентів і вироблення навичок з 

практики укладання угод і побудови ділових відносин. У ній поєднано тематичні 

дослідження, виступи запрошених ораторів, рольові вправи для підвищення 

ефективності розбудови мережі ділових відносин, використання інноваційних 

ідей на практиці [164]. 

Курс «Проєктний менеджмент» (англ. Project Management) спрямований на 

досягнення стратегічних цілей компанії з урахуванням планування часу, 

бюджету та оцінки ризиків. Метою дисципліни є формування компетентностей 

з дослідження впливу проєктного менеджменту на вдосконалення результатів 

роботи організації, підвищення якості виконання проєктів за встановлені 

терміни та в межах бюджету [238]. 

Дисципліна «Міжнародний проєктний менеджмент» (англ. International 

Management Project) спрямована на розширення знань і навичок студентів у 

галузі міжнародного бізнесу та менеджменту, міжкультурної обізнаності під час 

заглиблення в іноземне середовище. Навчальним планом передбачено 

проведення семінарів, культурних подій, взаємодію з іноземними студентами, 

персоналом та індивідуальне дослідження. Баланс цих вправ може відрізнятися 

залежно від мети, але акцент завжди на залученні до навчання більш 

цілеспрямованих студентів [205]. 
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Метою складової програми підготовки є виконання магістерського 

дослідження, що надає можливість студенту здійснити власне дослідження та 

підготувати роботу, що розв’язує певну проблему у сфері менеджменту та 

бізнесу. Дослідження дозволяє студенту критично оцінити та синтезувати 

відповідний бізнес з філософією, теоріями та моделями, провести дослідження з 

використанням головних та другорядних джерел інформації та критично 

співвіднести ці академічні підходи до відповідної бізнес-сфери в управлінні. 

Дослідження дає змогу провести аналітичний аналіз навчальних тем у контексті 

ухвалення практичних бізнес-рішень та надає можливість поглибити знання в 

галузі менеджменту та бізнесу [156].  

Проєкт з розвитку бізнесу (англ. Business Development Project) передбачає 

застосування компетентностей, набутих під час попереднього навчання та 

проведення досліджень. Студенти застосовують свої знання та навички в 

розробленні бізнес-плану для започаткування нового бізнес-проєкту. Також є 

можливість обговорення запропонованих проєктів із потенційними інвесторами, 

колегами, академічними фахівцями та наставниками [156]. 

Отже, програма підготовки магістрів бізнес-адміністрування у сфері освіти 

у Сполученому Королівстві націлена на формування спеціальних 

компетентностей в галузі управління. Навчання за МВА-програмою дозволяє на 

основі реальних проєктів, власних досліджень і досвіду систематизувати свої 

знання та навички, набути нових компетентностей та здійснити їх практичну 

апробацію. 

Освітня програма містить сім обов’язкових навчальних дисциплін, три 

дисципліни – за вибором студента та індивідуальне дослідження. Поєднання 

різних форм навчальної роботи спрямоване на набуття таких компетентностей:  

– інтегрування та генерування знань в галузі ділового адміністрування;  

– здійснення управлінської діяльності в контексті парадигми 

лідерства; 

– упровадження інновацій та змін в роботу організації; 

– аналіз та вирішення проблем організації; 
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– розроблення стратегії та навчальних планів; 

– управління фінансами; 

– підвищення результатів діяльності організації через планування 

часу, бюджету, оцінки ризиків; 

– розроблення бізнес-планів та проєктів тощо. 

Магістерська програма «Глобальний освітній менеджмент» (англ. Global 

Education Management). базується на практично орієнтованому підході до 

засвоєння знань, умінь та методологій управління освітою в глобальних 

контекстах. Акцент робиться на розвитку лідерських якостей, роботи в команді 

та міжособистісних навичок, розвитку науково-комунікаційних можливостей на 

високому рівні [197].  

Практично орієнтований підхід дозволяє практичним і дослідницьким 

шляхами отримати уявлення про природу управління освітою. Використовуючи 

творчі підходи до здобуття знань, освітня програма охоплює та поєднує основні 

сфери бізнесу з освітньою практикою, науковими дослідженнями та дизайном 

програм [197].  

Обов’язкові модулі для цієї програми: 

– Міжнародні моделі керівництва та управління освітніми інноваціями  

– Аналіз освіти та вдосконалення планування у міжнародному 

контексті. 

– Магістерська робота [197]. 

Модулі за вибором: 

– Стратегічний маркетинг. 

– Управління персоналом. 

– Методи дослідження  

– Управління дослідницьким проєктом [197]. 

Магістерська програма «Шкільне лідерство» (англ. School Leadership), 

Університет Йорку, спрямована на розвиток лідерських компетентностей. У 

співпраці з керівниками шкіл Рада міста Йорка розробила низку високоякісних 

модулів для підготовки нових та існуючих лідерів в освіті, а також для надання 
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подальшої підтримки та навчання для лідерів-початківців. Програма дозволяє 

розвивати та практикувати свої лідерські навички та отримувати доступ до 

наставництва та пропонує акредитацію результатів попереднього навчання на 

рівні сертифікатів університету і підтримується Радою міста Йорку [246]. 

Модулі програми: 1: Роль лідера середньої ланки (розвиток в учасників 

вмінь та навичок, необхідних керівникам задля впливу на покращення 

результатів учнів); 2: Управління змінами (розвиток розуміння теорій змін та 

впливу змін на людей, команди та організації); 3: Провідне навчання (розуміння 

педагогічних підходів, необхідних для персоналізації навчання та забезпечення 

якості навчання); 4: Управління командами (розвиток вмінь та навичок, 

необхідних керівникам задля впливу на покращення результатів учнів шляхом 

розвитку функціональних команд у шкільній спільноті) [246]. 

Магістерський курс «Національна професійна кваліфікація для вищого 

керівництва» (англ. NPQ Senior Leadership) охоплює ключові концепції та 

практичне застосування теорій і методик організаційного управління у освітньому 

секторі. Завдання мають практико орієнтований характер [233]. Зміст курсу 

індивідуалізований, оскільки мета полягає в тому, щоб зробити навчання 

максимально відповідним до професійної діяльності студента. Модулі спрямовані 

на розвиток компетентностей щодо визначення потреб розвитку персоналу, 

розуміння структур управління, результатами діяльності, а також впливу 

управління на сприяння ефективному викладанню та навчанню [233]. 

Хоча охарактеризовані програми були у наступні роки замінені, зазначені 

в них компетентності та результати навчання з фінансово-економічної, 

організаційно-правової, педагогічної та дослідницько-інноваційної діяльності 

досить актуальними для України у контексті розширення автономії закладів 

освіти. 

Станом на 2020 р. магістерську підготовку керівників закладів освіти у 

Сполученому Королівстві здійснюють 22 університети (4 з яких входять до 

Шанхайського рейтингу [144], 9 – до Шанхайського рейтингу за напрямом 

«Освіта» та 12 – до рейтингу Таймс [263]). Магістерські програми з підготовки 
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керівників закладів середньої освіти реалізуються двома університетами в 

Уельсі та по одному університету в Шотландії та в Північній Ірландії  (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Програми підготовки керівників закладів середньої освіти у Сполученому 

Королівстві [169; 172; 176-178; 180; 181; 186-188; 221; 233; 255; 263] 
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Назва програми 

підготовки керівників у 

сфері освіти 

1 2 3 4 5 6 

АНГЛІЯ 

1.  Університет Ворвіка 91 101-

150 

201-300 Educational Leadership and 

Management 

2.  Університет Ньюкасла 175 201-

300 

201-300 Educational Leadership 

3.  Університет Лестера 159 301-

400 

301-400 Educational Leadership 

4.  Нортумбрійський 

університет 

501-600 - 301-400 Education Leadership 

5.  Міський університет 

Манчестера 

601-800 - 201-300 Educational Leadership and 

Management 

6.  Університет Хаддерсфілда 601-800 -  Leadership in Education and 

Public Services 

7.  Університет Шеффілд 

Халлам 

801-1000 - 201-300 Educational Leadership 

8.  Університет Ройгемптона 601-800 - 401-500 Education Leadership and 

Management 

9.  Стаффордширський 

університет   

- - - Educational Leadership and 

Management 

10.  Букінгемський університет - - - Educational Leadership 

11.  Університет Глостерширу - - - Educational Leadership 

12.  Університет Честеру - - - Educational Leadership 

13.  Університет Бат-Спа - - - Education (Leadership and 

Management)  

14.  Університет Вустер - - - Leadership and Management 

(Education) 

15.  Університет Англії Раскін 301-350 - - Educational Leadership and 

Management MBA 

16.  Йоркський університет 

Сент-Джон 

- - - School Leadership 

17.  Університет Камбрії - - - Educational Leadership 

MBA 
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продовження табл. 2.5 

1 2 3 4 5 6 

18.  Університет Болтона - - - Educational Management 

УЕЛЬС 

19.  Університет Кардіфф 

Метрополітен  

- - - Education (Leadership and 

Management) 

20.  Університет Південного 

Уельсу 

601-800 - - Leadership and Management 

(Education) 

ШОТЛАНДІЯ 

21.  Університет Стірлінга 301-350 - 201-300 Educational Leadership 

(with Specialist 

Qualification for Headship) 

ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 

22.  Королівський університет 

Белфаста 

201-250 301-

400 

201-300 Educational Leadership 

 

Порівнюючи таблиці 2.4 та 2.5 щодо освітніх програм, що пропонують 

університети, а також зміст таких програм, виявлено, що існує тенденція до 

розширення контенту освітніх програм – вони спрямовані на розвиток загальних 

компетентностей управлінців, лідерських навичок, управління стосунками в 

колективі, розподіленому лідерству та формуванню компетентностей із 

стратегічного планування діяльності закладу освіти. Розглянемо зміст 

магістерських програм відповідно до таблиці 2.5. 

Університет Ворвіка пропонує програму «Освітнє лідерство та 

менеджмент» (англ. Educational Leadership and Management). Метою курсу є 

розвиток критичного мислення та вдосконалення здібностей в якості освітнього 

лідера. Модулі мають як теоретичне, так і практичне спрямування у сферах 

провідних освітніх змін, політики та стратегії у сфері освіти, а також 

наставництва і коучингу [178]. 

Така програма включає 2 обов’язкові модулі «Провідні зміни та 

вдосконалення освіти» та «Методи дослідження». А також 2 додаткові модулі за 

власним вибором, що можуть стосуватися (на вибір) ранньої інтервенції; 

міжкультурних підходів до дитинства; глобальної освіти та міжнародних 

тенденцій в освіті; спеціальних освітніх потреб; освіти для сталого розвитку; 

основ ісламської освіти; глобальних викликів у вищій освіті; політики, стратегії 

та ресурсів в освіті [178]. 
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Магістерська програма «Освітнє лідерство» (англ. Educational Leadership) 

Університета Лестера. Лідерство та заохочення навчання є найважливішим 

завданням, що стоїть перед освітніми лідерами, радниками, політиками та 

урядом. Пошук, встановлення та налагодження зв'язку між управлінням і 

навчанням включає в себе зміни та реформи в організаціях. Ці три ключові теми 

- управління, навчання, зміни - і є основою цього курсу. Розроблені модулі 

спрямовані на дослідження сучасних ідей освітнього лідерства, зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що впливають на освітнє керівництво, методологічних 

основ, що лежать в основі емпіричної роботи в області лідерства, навчання і змін 

[179]. 

Програма включає лише обов’язкові модулі: 

− Освітнє лідерство, навчання та зміни; 

− Зовнішній вплив на освітнє лідерство; 

− Ефективність, вдосконалення та трансформація організації; 

− Методи дослідження. 

Університет Ньюкасла надає програму «Освітнє лідерство» (англ. 

Educational Leadership). Основна мета курсу – розвиток критичного мислення, 

аналіз ключових питань лідерства та стратегічного управління навчальними 

закладами, відповідних теорій лідерства та їх значення для освітнього 

керівництва. Курс є практично спрямованим для управлінців, які прагнуть 

підвищення ефективності освітньої діяльності та вдосконалення роботи освітніх 

організацій [180]. 

Ця освітня програма пропонує один обов’язковий  модуль «Дослідження 

освітнього лідерства». Додаткові модулі програми присвячені дослідженню 

лідерство та стратегічне управління, а також критичного аналізу професійної 

практики. 

Модулі програми пов’язані із вивченням застосування лідерства на 

практиці, теорій лідерства, ефективного використання ресурсів, управління 

персоналом, а також взаємодії вчителів та учнів. 
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Нортумбрійський університет – Програма «Освіта та лідерство» (англ. 

Education Leadership). Ключова мета програми – встановлення умов для 

дослідження стратегій, що лежать в основі освітньої політики та практичне їх 

застосування. Модулі спрямовані на вивчення основних особливостей 

різноманітних освітніх систем з акцентом на поточних політичних ініціативах; 

розвиток навичок дослідження та потенціалу переосмислення діяльності під час 

навчання на програмі, критичного розуміння взаємозв'язків між дослідженнями, 

політикою і практикою, а також їх проявів у різних умовах [169]. 

Основний модуль програми – «Освітнє лідерство та менеджмент». За 

власним вибором можна обрати наступні додаткові модулі: 

− Підходи та методи досліджень; 

− Освітня система; 

− Практика інклюзії; 

− Рецензування навчальної літератури; 

− Підготовка до управління проєктами. 

Програма «Освітнє лідерство» (англ. Educational Leadership) 

Букінгемський університет, спрямована на розвиток і підвищення якості 

управління в школах. Модулі спрямовані на вивчення найкращих існуючих 

практик секторів освіти та управління. Лідерські моделі розглядаються не лише 

у освітньому контексті, а й у розрізі відомої моделі тематичного дослідження 

Гарвардської бізнес-школи [182]. Модулі програми пов’язані із вивченням 

застосування лідерства на практиці, теорії лідерства, ефективного використання 

ресурсів, управління персоналом, а також взаємодії вчителів та учнів. 

Освітнє лідерство (англ. Educational Leadership), (Університет Шеффілд 

Халлам). Курс спрямований на розвиток лідерських якостей, набуття навичок 

управління фінансами та людськими ресурсами. Призначений для управлінців, 

які працюють в школах, академіях, дитячих центрах, місцевих органах влади 

тощо [221]. Модулі програми передбачають вивчення змін у освітньому 

лідерстві; практику розбудови партнерств та мереж; лідерство у навчанні. 
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Освіта: лідерство та менеджмент (англ. Education: Leadership and 

Management), Університет Бат-Спа. Цей курс базується на дослідженні 

унікальних проблем, з якими стикаються лідери системи освіти в XXI столітті та 

пропонує практичні варіанти їх вирішення, а також адаптації до  динамічних 

освітніх умов. Зміст модулів розроблений на основі проведення міжнародних 

досліджень та сприяє осмисленню лідерства як соціального і етичного явища. 

Цей курс сприяє розвитку індивідуальних лідерських навичок та 

компетентностей, а також здатності керувати і управляти змінами [171]. 

Обов’язкові модулі: 

− Практичне лідерство; 

− Освіта та суспільство; 

− Коучинг та наставництво; 

− Методи дослідження в соціальних науках. 

Програма «Освіта (лідерство та менеджмент)», (англ. Education 

(Leadership and Management), Університет Хаддерсфілда. Програма розроблена 

для керівників у сфері освіти та спрямована на розвиток власної ефективності як 

менеджера, вивчення теорії, дослідження та стратегії, а також розвиток 

лідерських компетентностей [214]. 

Обов’язковими модулями програми є «Розвиток ефективного лідерства» та 

«Методи дослідження». 

Додаткові модулі програми: 

− Управління навчанням та розвитком в організаціях; 

− Суспільство та розвиток освіти; 

− Наставництво та коучинг; 

− Викладання та навчання; 

− Міжнародні підходи до дошкільної освіти; 

− Соціальна політика в освіті та державних послугах; 

− Освіта та згуртованість громад; 

− Менеджмент у професійній практиці; 
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− Спеціальні освітні потреби та інвалідність: оцінка політики та 

практики; 

− Розуміння статистики у освіті; 

− Розуміння електронного навчання; 

− Електронне тьюторство. 

«Освітнє лідерство та менеджмент» (англ. Manchester Metropolitan 

University.) – Університет Манчестер Метрополітен. Даний курс розкриває 

сутність трансформаційних можливостей освіти. Модулі спрямовані на вивчення 

теорій лідерства та управління, критичний аналіз існуючих моделей у сферах 

організаційної культури, управління кадрами та ресурсами, а також вплив 

лідерства на ефективність роботи організації, розвиток розуміння 

трансформаційних процесів і етики керівництва, а також значення освітнього 

лідерства в глобальному контексті [176]. 

Обов’язкові модулі спрямовані на вивчення ефективності та 

вдосконалення освітніх установ; провідних змін в освітніх організаціях; 

методологій дослідження; управління ресурсами в освітніх умовах. За вибором 

у програмі представлені наступні модулі: 

− Навчальний контекст; 

− Політика в освіті; 

− Ефективні навички коучингу та наставництва. 

Освітнє лідерство (англ. Educational Leadership), (Університет Честеру). 

Метою зазначеного курсу є глибокий аналіз трансформаційних процесів 

лідерства і управління, а також практичне застосування їх на практиці в 

контексті конкретної освітньої організації. Модулі сприяють оволодінню 

якостями і професійними навичками, що необхідні для управління провідними 

освітніми організаціями та вимагають ініціативи, відповідальності і прийняття 

рішень в складних і непередбачуваних ситуаціях, а також розвитку критичного 

мислення [183]. 

У цій програмі усі модулі є вибірковими: 

− Методи досліджень; 
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− Принципи, процеси та навички коучингу; 

− Теорія лідерства на практиці; 

− Влада та політика в освітньому лідерстві; 

− Творчість, інновації та лідерство; 

− Психологія лідерства; 

− Провідні зміни в школах; 

− Провідне управління в школах; 

− Глобалізація освіти; 

− Системне лідерство; 

− Вступ до навичок, принципів та практики ефективного наставництва 

/ коучингу; 

− Розвиток знань, навичок та досвіду шляхом ефективного діалогу; 

− Координація програм наставництва та коучингу [183]. 

Курс «Освітнє лідерство» (англ. Educational Leadership) (Міський 

Університет Бірмінгема) спрямований на розвиток інтелектуальних навичок 

обробки інформації, аналізу, синтезу, критичної оцінки, творчості та інновацій 

та здатності керувати і приймати рішення в ситуаціях невизначеності; 

генерувати здатність що до поліпшення якості управління, прийняття рішень і 

поєднання освіти і бізнес-практики; аналіз методологій управління освітою в 

глобальному контексті [181]. 

Стратегічний маркетинг, управління підлеглими, управління фінансами, 

глобальна бізнес-стратегія та методи дослідження – серед модулів, що можуть 

обрати слухачі програми. 

Програма Університету Глостерширу «Освітнє лідерство» (англ. 

Educational Leadership). Цілі курсу: забезпечити можливість для розвитку більш 

високого рівня синтезу, аналізу та оцінки теорій і пов'язаних з ними понять, 

отриманих під час опрацювання літератури з управління у сфері освіти; сприяти 

розвитку здатності до вирішення проблем, з якими стикаються освітні лідери, 

творчо генерувати ефективні рішення практичного змісту для управління 

установами; аналізу наукових концепцій, що стосуються питань освітньої 



117 

політики, з використанням структурованого та критичного підходу; розвитку 

здатності вирішувати складні питання, приймати обґрунтовані рішення, діяти 

автономно в плануванні і виконанні професійних задач [184]. 

Обов’язковий модуль програми – «Лідерство та його контекст». 

− Додаткові модулі за власним вибором: 

− Сучасні проблеми раннього віку; 

− Управління змінами; 

− Передова практика коучингу та наставництва в освітніх організаціях; 

− Роль координатора спеціальних освітніх потреб у загальноосвітній 

школі; 

− Інклюзивна освіта: підтримка дітей та молоді з соціальними 

емоційними та психічними потребами; 

− Освіта та стійкість: підхід, заснований на цінностях; 

− Дослідження в галузі освіти. 

Програма «Освітнє лідерство та менеджмент» Університета 

Ройгемптона (англ. Roehampton University) розроблена з метою аналітичного 

дослідження теорії та практики керівництва та управління у сфері освіти. 

Програма надає можливості вивчення сучасних досягнень науки в контексті 

освітнього лідерства, а також теорії та практики управління [168]. 

Програма передбачає лише обов'язкові модулі: 

− Провідні освітні організації; 

− Провідне викладання та вдосконалення навчання; 

− Розвиток персоналу; 

− Стратегічне лідерство та досконалість освіти; 

− Розуміння соціальних та освітніх досліджень; 

− Ключові концепції та поточні дискусії в глобальній освітній політиці . 

Йоркський університет Сент-Джон пропонує програму «Освітнє 

лідерство та менеджмент» (англ. Education Leadership and Management). 

Програма розроблена та сертифікована Радою міста Йорк з метою підтримки 
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діяльності існуючих керівників та надання можливості кар’єрного розвитку 

майбутніх лідерів у сфері освіти. Вона має практичний характер, орієнтована на 

співпрацю і обмін досвідом між школами та освітніми установами міста.  

Програма розкриває законодавчі, практичні та теоретичні аспекті шкільного 

лідерства та управління, а також сприяє розвитку критичної обізнаності та 

розуміння ключових питань лідерства та управління [132]. 

Під час навчання на програмі слухачі мають змогу опанувати модулі, що 

стосуються визначення ролі лідера середньої ланки; управління змінами; 

управління командами; управління навчанням учнів. 

Програма «Лідерство та менеджмент (освіта)» (англ. Leadership and 

Management (Education), Університет Вустер, спрямована на розвиток лідерства 

та управлінських навичок серед фахівців у сфері освіти, керівників, які 

працюють в організаціях державного та приватного сектора. Модулі призначені 

для розвитку особистісних і професійних лідерських навичок в контексті 

сучасних уявлень про управління організаціями з теоретичної та практичної 

точок зору. Зміст дисциплін постійно оновлюється відповідно до змін, що 

відбуваються у політичній, соціальній, освітній сферах та генерує розвиток 

організаційних цінностей, творчого лідерства, соціальної відповідальності [210]. 

Модулі програми досить різнопланові та спрямовані на індивідуальні 

потреби слухачів: 

− Управління в церковних школах; 

− Сучасні проблеми освіти: теорія, політика та практика; 

− Методи дослідження; 

− Особистий та професійний розвиток; 

− Творчі підходи до освітнього лідерства; 

− Політика та управління змінами; 

− Управління продуктивністю; 

− Лідерські підходи до якості та стійкості якості та стійкості; 

− Організаційне вдосконалення; 

− Наставництво та коучинг. 
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Програма «Освітнє лідерство та менеджмент» (англ. Educational 

Leadership and Management) Стаффордширського університету дозволяє 

розвивати і вдосконалювати свою власну професійну практику в галузі освіти, 

він є практично спрямованим та безпосередньо пов'язаним із потребами 

конкретної освітньої установи. Усі модулі призначені для набуття лідерських 

навичок та модернізації управлінської діяльності в умовах школи, коледжу, 

місцевої влади, державної служби або організації [175]. 

− Навчання та оцінювання; 

− Освіта, культура та суспільство; 

− Управління освітою;  

− Наставництво та коучинг в освітніх умовах. 

Університет Англії Раскін представляє програму «Освітнє лідерство та 

менеджмент» (англ. Educational Leadership and Management). Дана програма з 

підготовки магістрів бізнес-адміністрування у сфері освіти орієнтована на 

розвиток навичок керівництва та управління. Модулі курсу розроблені з огляду 

на зростаючий попит новаторських методів навчання та безпосередньо 

спрямовані на розвиток і вдосконалення управлінських та лідерських навичок в 

контексті сучасних освітніх практик і теорій: 

− Стратегічне управління в освіті; 

− Провідні зміни та вдосконалення освіти; 

− Розробка ефективних систем управління; 

− Професійне опитування в галузі освіти; 

− Методологія дослідження [174]. 

Програма Університету Болтона «Освітній менеджмент» (англ. 

Educational Management) створена з метою критичного аналізу національних і 

міжнародних розробок в галузі управління освітою, ключових теорій і моделей 

освітнього лідерства, проблем освіти та використання ефективних методів їх 

вирішення; підвищення компетентності, самостійності і професійної 

відповідальності щодо розроблення і впровадження нових методів освітнього 
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менеджменту; розвитку вміння працювати ефективно як самостійно, так і 

спільно в команді, застосовуючи отримані навички управління [188]. 

Обов’язкові модулі програми: 

− Методи дослідження; 

− Організаційний менеджмент. 

Додаткові модулі: 

− Управління людськими ресурсами; 

− Маркетинг; 

− Професійна освіта та розвиток; 

− Компетентнісне навчання у професійній освіті; 

− Розвиток та оцінка персоналу в професійній освіті; 

− ІКТ в освіті; 

− Комп’ютерна підтримка спільних навичок та електронного навчання; 

− Інклюзивна освіта; 

− Трансформативна освіта в інклюзії. 

Програма «Освіта (лідерство та менеджмент)» (англ. Education 

(Leadership and Management) Університету Кардіфф Метрополітен. Загальною 

метою цієї програми є підготовка управлінців, здатних працювати на найвищих 

рівнях та поєднувати теорію з практикою. Модулі спрямовані на розвиток 

критичного мислення в галузі освітнього управління, формування вмінь 

вирішувати короткострокові та довгострокові завдання, а також вплив 

соціальних чинників на особистісні досягнення: 

− Освітнє лідерство та управління; 

− Практика рефлексії; 

− Удосконалення шкільної системи; 

− Навчання та викладання педагогіки; 

− Наставництво та коучинг; 

− Управління та провідна практика громади; 

− Принципи та практика роботи молоді та громад; 
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− Потреби в навчанні; 

− Ефективне навчання для вдосконалення школи; 

− Освіта: характер і контекст; 

− Сприяння рефлексивній практиці та підтримка навчання на робочому 

місці [166]. 

Програма «Лідерство та менеджмент (освіта)» (англ. Leadership and 

Management (Education), Університет Південного Уельсу, розроблена для тих, 

хто є, або прагне бути, керівником або менеджером в освітній установі та сприяє 

більш глибокому і широкому розумінню останніх подій в секторі освіти, 

дослідженню освітніх і управлінських ідей теорій, а такої їх практичному 

застосуванню [209]. 

Обов’язковими для вивчення в межах програми є методи дослідження. 

Наступні модулі можна обрати за вибором: 

− Управління, викладання, навчання та оцінювання; 

− Розвиток працівників в організаціях; 

− Стратегічне управління та підзвітність. 

Програма Університету Стірлінга «Освітнє лідерство» (англ. Educational 

Leadership (with Specialist Qualification for Headship) спрямована на розвиток 

розуміння принципів, що лежать в основі управління освітніми закладами, 

формуванні орієнтованої на майбутнє стратегічної позиції з метою ініціювання 

змін в сфері управління освітою. Модулі розроблені в контексті посилення 

впливу стратегії лідерства та відповідності професійним стандартам керівників 

закладів освіти у Шотландії: 

− Вивчення лідерства на всіх рівнях; 

− Розвиток практики лідерства; 

− Професійне навчання через коучинг; 

− Наставництво та оцінка професійного навчання; 

− Освітнє лідерство; 

− Удосконалення навчання; 
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− Удосконалення навчання шляхом коучингу та наставництва; 

− Оцінка професійного навчання [173]. 

Програма «Освітнє лідерство» (англ. Educational Leadership), 

пропонується Королівським університетом Белфаста. Оскільки забезпечення 

якості освіти залежить насамперед від керівників установ різних рівнів, 

програма складена таким чином, щоб забезпечити розвиток лідерських якостей 

управлінців у системі освіти: в школах, місцевих органах влади, інших 

організаціях, що надають освітні послуги. Зміст модулів розроблений з метою 

поєднання отриманих знань, навичок і творчого потенціалу задля подолання як 

конкретних викликів, що постають перед керівником, так і більш глобальних 

проблем та завдань освітнього середовища [186]. 

Модулі програми: 

− Теорія та практика лідерства; 

− Удосконалення шкільної системи; 

− Лідерство для змін; 

− Теорія та практика співпраці в освіті; 

− Менеджмент середньої ланки: роль керівника підрозділу; 

− Методи дослідження. 

Виконання і захист магістерської роботи є обов’язковою складовою усіх 

перерахованих вище освітніх програм для тих слухачів, хто опановує ступінь 

магістра. 

Ураховуючи рейтингові позиції університетів Сполученого Королівства, 

детальніше розглянуто 4 програми підготовки керівників таких університетів: 

Університет Ворвіка, Університет Кардіфф Метрополітен, Університет 

Стірлінга та Королівський університет Белфаста. Усі вони входять до рейтингу 

університетів Таймс, а Університет Ворвіка та Королівський університет 

Белфаста – до Шанхайського рейтингу (в т.ч. і за напрямом «Освіта»), а також 

одну з програм MBA у сфері освітнього лідерства та менеджменту, що пропонує 

Університет Англії Раскін (також рейтинговий). 
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Університет Ворвіка пропонує магістерську програму «Освітнє лідерство 

та менеджмент» (англ. Educational Leadership and Management) [178], що 

розроблена для діючих і майбутніх керівників освітніх організацій. Особливістю 

цієї програми є клієнтоорієнтованість. Саме це  дозволяє спеціалізуватись на 

основі контекстних потреб як в Англії, так і за кордоном. Багатоаспектність  цієї 

програми  дозволяє розвивати науковий напрямок у кар'єрі, а також отримати 

науково-спрямовану професійну практику [178]. 

Результатом опанування курсу є удосконалені навички рефлексії та 

критичного мислення, що забезпечують управлінцям надійну основу для 

подальшого кар’єрного розвитку, а також необхідні знання та навички для 

реагування на різноманітні виклики в галузі лідерства у організації [178]. 

Структура курсу складається з двох основних модулів та двох вибіркових 

(по 15 ЄКТС), а також підсумкової роботи (30 ЄКТС) у тому аспекті лідерства, 

що найбільше цікавить студента. Робота виконується як індивідуальний 

дослідницький проєкт та передбачає постійну індивідуальну підтримку від 

академічного керівника [178]. 

Обов’язковий курс стосується провідних освітніх змін (англ. Leading 

Educational Change and Improvement) спрямований на розвиток та вдосконалення 

здібностей освітнього лідера, рефлексії та розвитку критичного мислення. 

Останні випускники курсу включають в себе новаторів лідерства в класі, 

керівників середньої ланки, керівників вищого рівня, радників місцевих органів 

влади та незалежних консультантів, а також міжнародних викладачів, які 

займають низку керівних посад. Щороку ряд випускників курсу продовжують 

дослідження у докторантурі [178]. 

Цей курс спрямований на розуміння змін у навчанні з наукової та 

практичної точок зору, а також порівняння, оцінку та аналіз міжнародних 

реформ, а також розвиток знань про динаміку вдосконалення як стратегії змін 

[178]. 

Модуль спрямований на: 
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– розуміння лідерства, змін у навчанні та вдосконалення з теоретичної, 

дослідницької та практичної точок зору; 

– порівняння, оцінку та аналіз міжнародних освітніх реформ; 

– розвиток знань про динаміку стратегій змін в освіті; 

– допомогу студентам у організаційному вдосконаленні та змінах на 

практиці; 

– розуміння взаємозв'язку між лідерством, удосконаленням освіти та 

результатами навчання [178]. 

Модуль включає наступні теми: 

− Зміни та реформи в освіті; 

− Удосконалення та зміни; 

− Ефективність навчання;  

− Удосконалення освіти; 

− Розвиток потенціалу для вдосконалення; 

− Вдосконалення лідерських навичок; 

− Удосконалення викладання та навчання [178]. 

Результати навчання: 

− демонструвати дослідницькі навички та методи, вміння написання 

звітів, а також роботу з провідними професіоналами;  

− описувати та дискутувати щодо спектру впливів на вдосконалення 

організації та застосовувати це розуміння у змінах та розвитку в організації;  

− розуміти альтернативні теорії лідерства та інтерпретації ефективної 

практики лідерства; 

− збирати та використовувати дані для діагностики областей для 

вдосконалення; 

− оцінювати теорію та дослідження щодо покращення навчальних 

досягнень учнів та студентів та застосовувати ці знання на практиці;  
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− використання моделей, теорій та концептуальних рамок дослідницької 

та іншої літератури для планування удосконалень та оцінки діяльності та 

програм для покращення досягнення [178]. 

Одним із завдань даного модулю є складання огляду літератури. Для 

виконання цього завдання від студентів очікується пошук та перегляд наукової 

літератури, що вимагає від них розуміння результатів дослідження з існуючих 

опублікованих досліджень [178]. 

Також студентам рекомендується застосовувати міждисциплінарний 

підхід щодо вивчення провідних змін (та пов'язаних з ними понять) в контексті 

різних інституційних контекстів [178]. 

Міжнародний вимір модуля ґрунтується на міжнародних тематичних 

дослідженнях та опрацюванні літератури. Результатом є розвиток обізнаності 

студентів про глобальний вплив на місцеві освітні системи [178]. 

Предметні специфічні навички: 

− критичне розуміння основних цінностей, теорій та концепцій, що 

стосуються керівництва та управління освітою, а також їх застосування на 

практиці; 

− критичне розуміння різноманітність учнів, викладачів та управлінської 

вертикалі, а також складності змін у навчальному процесі та освітньому 

контексті; 

− критичне розуміння взаємодії освітнього процесу у місцевому та 

глобальному контекстах та вплив учасників (включаючи учнів, викладачів та 

керівників) на зміни та вдосконалення; 

− критичне розуміння суспільної та організаційної культур, структури та 

цілей освітніх систем, а також можливі наслідки для учнів, викладачів, 

керівників та навчального процесу в цілому; 

− конструктивна критика теорії, практики та дослідження в  галузі 

освітнього лідерства та управління [178]. 

Компетентності після опанування модуля: 

− лідерські навички; 
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− навички письмового спілкування; 

− навички самостійного навчання; 

− навички спілкування та презентації; 

− навички міжособистісного спілкування; 

− навички тім-білдінгу; 

− навички самосвідомості; 

− навички аналітики та критики; 

− навички ІКТ; 

− навички управління часом; 

− навички вирішення проблем; 

− навички культурної обізнаності у міжнародному контексті [178]. 

Другий обов’язковий модуль стосується методів дослідження (англ.   

Foundation Research Methods). Це основний модуль щодо методів дослідження 

для декількох магістерських програм університету. Основною його метою є 

підготовка студентів до виконання самостійної дослідницької роботи [178]. 

Модуль спрямований на ознайомлення студентів з різними, іноді 

конкуруючими парадигмами навчальних досліджень, залучення студентів до 

критичного опрацювання літератури, наукових робіт, монографій та текстів, 

виявлення теоретичних та методичних підстав, на яких ґрунтуються освітні 

дослідження, а також оцінки ефективності таких досліджень з різних точок зору 

та практики [178]. 

Модуль передбачає вивчення наступних тем: 

− Вступ до філософії дослідження; 

− Від дослідницьких питань до виконання дослідження; 

− Методики збору даних; 

− Етичні проблеми дослідження; 

− Методи аналізу даних; 

− Результати навчання [178]. 

До кінця модуля студенти повинні: 
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− розуміти конкуруючі парадигми та методології навчальних 

досліджень; 

− визначати теоретичні та методологічні підстави, на яких ґрунтується 

дослідження освіти; 

− оцінювати ефективність та результативність навчальних досліджень 

з різних точок зору та методології; 

− ознайомитись з різними дослідницькими практиками стосовно 

різних емпіричних досліджень у закладах освіти [178]. 

Особливість даного модулю полягає у проведенні досліджень у 

міжнародному контексті, саме тому студентам доведеться враховувати 

можливості та проблеми цього підходу [178]. 

Предметні специфічні навички: 

− аналіз етики проведення досліджень у  освітньому контексті; 

− здатність генерувати та досліджувати гіпотези та дослідницькі 

питання, що стосуються наукових досліджень; 

− розуміння етичного проведення емпіричних досліджень, із 

використанням різноманітних методів збору даних; 

− розуміння процесу аналізу даних, презентацію та оцінку результатів 

досліджень [178]. 

Компетентності, набуті слухачами після опанування курсу: 

− базові навички обчислень; 

− навички спілкування; 

− навички критичного мислення; 

− інтелектуальні здібності; 

− навички міжособистісного спілкування; 

− навички вирішення проблем; 

− ефективне використання ІКТ [178]. 

Крім обов’язкових модулів програмою передбачені додаткові. Їх студенти 

обирають самостійно із переліку нижче  після опанування обов’язкових модулів:  
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− Раннє втручання; 

− Міжкультурні підходи до дитинства; 

− Розуміння глобальної освіти та міжнародного розвитку; 

− Забезпечення глобальної освіти та міжнародного розвитку 

(професійне стажування); 

− Особливі освітні потреби та доказова практика; 

− Освіта для сталого розвитку; 

− Основи ісламської освіти; 

− Освіта та суспільство; 

− Нерівність освіти у всьому світі; 

− Вчителі та викладання: міжнародна практика; 

− Глобальні виклики у вищій освіті; 

− Провідні зміни та вдосконалення освіти; 

− Політика, стратегія та ресурси в освіті; 

− Провідні зміни та вдосконалення освіти; 

− Фундаментальні методи дослідження в освіті [178]. 

Університет Кардіфф Метрополітен здійснює підготовку управлінців за 

програмою «Освіта (за напрямами)» (англ. Education (with pathways). Одним із 

напрямів цієї програми є «Лідерство і менеджмент» (англ. Leadership and 

Management). Загальна мета програми– підготовка освітян, здатних діяти на 

найвищих рівнях у межах освітньої сфери, здатних інтегрувати теорію з 

практикою, застосовувати інтелектуальну та академічну точність, 

проінформованих сучасними освітніми дослідженнями у професійному 

контексті [166]. 

Програма передбачає вибір одного із наступних напрямів: 

− Освіта (денна форма); 

− Освітнє лідерство; 

− Освіта: Практика роботи з громадою; 

− Освіта: Молодіжна та громадська робота; 
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− Освіта: політика та практика; 

− Освіта: особливі потреби в навчанні [166]. 

Ці напрями були розроблені після широких консультацій з роботодавцями, 

викладачами, працівниками у сфері освіти та студентами та спрямовані на 

постійний професійний розвиток управлінців, вчителів, молоді, громадських 

працівників та інших освітян [166]. 

Ключові особливості програми: 

− Студентам, котрі вже мають сертифікат про післядипломну освіту, 

зараховуються 60 кредитів, що пришвидшує терміни завершення програми на 

рівні магістра. 

− Студенти зі Сполученого Королівства та міжнародні студенти, що 

працюють за сумісництвом та за кордоном з різних напрямків, навчаються разом, 

що дозволяє обмінюватися ідеями різних професій та національностей.  

− Деякі модулі зараз викладаються у форматі змішаного навчання, а 

деякі – лише через відвідування занять. 

− Крім постійних консультацій з науковим керівником, студенти, які 

виконують магістерське дослідження, додатково мають 4 розширені наукові 

сесії протягом року, у якому виконується дослідження [166]. 

Програма передбачає опанування 4 модулі. Кожен модуль оцінюється за 

допомогою виконання курсових завдань, еквівалентних 6000 слів. Кожен напрям 

має обов'язкові модулі, а також ряд додаткових модулів. Студенти роблять вибір 

додаткових модулів залежно від власних професійних та наукових інтересів. Для  

отримання диплома магістра необхідне виконання дослідження обсягом у 12 000 

слів [166]. 

Залежно від кількості опрацьованих під час програми кредитів можливе 

отримання наступних документів про освіту:  

− Сертифікат відвідування (присуджується після задовільної 

відвідуваності в одному модулі рівня магістра, виконання письмової роботи не 

потрібне). 
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− Сертифікат про вищу освіту (присуджується після успішного 

закінчення двох модулів рівня магістра) 

− Диплом про вищу освіту (присуджується після успішного закінчення 

чотирьох модулів рівня магістра) 

− Диплом магістра (присуджується після успішного закінчення усіх 

необхідних навчальних модулів та виконання магістерського дослідження (12 

000 слів) [166]. 

Оскільки для вступу на дану програму необхідно мати досвід роботи у 

освітній установі не менш ніж 2 роки, для кожного студента складають 

індивідуальну траєкторію навчання при виборі модулів з наступних:  

− Розробка навчальних програм; 

− Мета навчальної програми та принципи викладання;  

− Вдосконалення діяльності  школи; 

− Ефективне освітнє лідерство; 

− Аналіз освітніх даних; 

− Виховання та навчання обдарованих учнів; 

− Принципи наставництва та навчання в дії; 

− Навчально-викладацька педагогіка; 

− Освіта: мета та цінності; 

− Дослідження соціального та емоційного розвитку учнів;  

− Філософія для дітей; 

− Розвиток критичного мислення; 

− Філософія та педагогіка суспільства; 

− Управління громадою: практичний аспект;  

− Принципи розвитку громади та молодіжна робота; 

− Принципи та практика ефективне та етичного управління; 

− Управління та лідерство у державному контексті; 

− Управління та лідерство в освіті; 

− Основні принципи додаткових потреб в навчанні;  
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− Розлад спектра аутизму в класі; 

− Труднощі у навчанні: конкретні кейси; 

− Передумови додаткових потреб у навчанні; 

− Англійська мова як додаткова мова; 

− Наставництво та залучення молоді [166]. 

Опановувати програму можна як через вечірні сеанси, відвідування 

протягом дня, навчання протягом канікул або вихідних днів, електронне 

навчання [166]. 

Важливим аспектом навчання є можливість обміну думками між 

студентами. Конструктивні коментарі від викладачів, тьюторів та однокурсників 

сприяють розвитку критичного мислення та є важливим елементом формування 

наукових думок на початку виконання дослідження [166].  

У кожного студента є тьютор, зустрічі з яким обов’язково включають у 

індивідуальний навчальний графік студента викладачем протягом навчального 

року. Метою таких зустрічей (консультацій)  є вирішення питань, що виникають 

під час навчального процесу, питання подальшого розвитку кар’єри або роботи 

у професії та будь-які особисті проблеми, які можуть вплинути на прогрес під 

час навчання [166]. 

Оцінювання здійснюється за допомогою курсових завдань, еквівалентних 

6000 слів в кінці кожного модуля. Оцінювання відбувається шляхом письмових 

звітів щодо дослідження, презентацій, дискусій, семінарських занять та 

опублікованих статей у наукових журналах [166]. 

Випускники програми продовжують кар’єру в галузі освіти, включаючи 

управління шкільними і громадськими громадами та керівництво, керівництво 

навчальними програмами, посади в рамках консультаційних служб, лекційні та 

науково-дослідні посади у вищій освіті та роботу з державними управліннями 

освіти у всьому світі [166]. 

Для студентів, які мають завершену Національну професійну кваліфікацію 

для керівництва (NPQH) передбачається виконання письмової роботи у 5000 
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слів, з метою перезарахування 60 ЄКТС для подальшого отримання диплома 

магістра [166]. 

Університет Стірлінга здійснює підготовку магістрів за програмою 

«Освітнє лідерство (кваліфікація для керівника)» (англ. Educational Leadership 

(Specialist Qualification for Headship). Дана програма – практичний курс для 

управлінців-початківців і керівників шкіл, які починають кар'єру. Це 

національно затверджений курс, розроблений у партнерстві з Education Scotland 

та іншими стейкхолдерами у сфері освіти [173]. 

Контент курсу спрямований на застосування усвідомленого стратегічного 

бачення, цінностей та цілей у освітній організації, розвиток лідерських якостей 

та прийняття управлінських рішень на практиці [173].  

Під час навчання на даній програмі поєднують аудиторне та он-лайн. 

Навчання є практикоорієнтованим відповідно до професійних стандартів [173].   

Курс підтримує професійне зростання амбіційних освітніх лідерів та дає 

змогу ефективно сприяти вдосконаленню практичних навичок у освітньому 

середовищі та професійній спільноті. Курс також призначений для підтримки 

розвитку професійних мереж [173]. 

Випускники Specialist Qualification for Headship відповідають Стандарту 

для директорів, акредитованого Генеральною педагогічною радою Шотландії. 

Into Headship - один із основних компонентів цього курсу - це обов’язкова 

кваліфікація для кандидатів, які будуть подавати заявки на посади керівника в 

Шотландії з серпня 2020 року [173]. 

Вступники на магістерську програму повинні бути зареєстровані або мати 

право на реєстрацію в Генеральній педагогічній раді Шотландії [173]. 

Потенційні претенденти на сертифікат післядипломної освіти Іnto Headship 

повинні продемонструвати досвід у своїй професії, та бути профінансованими 

відповідними місцевими органами влади, щоб подати заявку через Education 

Scotland. Як правило, необхідно2-3 роки, щоб звернутися із клопотанням до 

місцевх органів влади для фінансування та щоб подати заявку через Education 

Scotland [173]. 
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Курс Education Leadership (Specialist Qualification for Headship) включає 

такі модулі: 

− Критична взаємодія з професійними практиками; 

− Управління середньою ланкою: принципи та практика; 

− Into headship; 

− Вивчення професійних практик (навчання, засноване на досвіді 

роботи); 

− Коучинг та наставництво: принципи та практика; 

− Провідний критичний спільний професійний запит; 

Перелічені вище модулі призначені для викладання і навчання в 

наступному наборі цього курсу. Вони можуть бути змінені, оскільки університет 

регулярно переглядає та оновлює навчальні програми [173]. 

В основі програми лежить Specialist Qualification for Headship, що 

вбудована в модулі «Into Headship». Цей елемент курсу акредитований 

Генеральною викладацькою радою Шотландії, а це означає, що цей 

практокоорієнтований магістерський курс включає як професійну, так і 

академічну складову [173]. 

Формат навчання – змішаний, розроблений для полегшення як 

індивідуальної, так і спільної роботи. Це поєднання семінарів, самостійного, он-

лайн та практичного навчання [173]. 

Королівський університет Белфаста здійснює підготовку магістрів за 

програмою «Освітнє лідерство» (англ. Educational Leadership) [186]. Лідерство 

в школах пов’язане із створенням середовища, коли учні можуть досягти свого 

найбільшого потенціалу, де педагогічний персонал підтримують, мотивують та 

надають змогу професійного розвитку. Ефективних шкільних керівників часто 

описують як здатних до трансформації та мотивації інших, тих хто мають власне 

бачення процесів та досвід [186].  

Основні ідеї, що передбачені цим курсом, - це поширення ідей лідерства, 

співпраці, трансформаційного лідерства. 
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Школи та інші освітні системи залежать від керівників з усіх сфер та всіх 

типів посад, незалежно від присвоєного звання. Програма має на меті 

забезпечити розвиток лідерства для людей, які виконують різні ролі у системі 

освіти: вчителів, управлінської вертикалі школи, персоналу органів місцевої 

влади, політиків та будь-якої людини, що має прямий інтерес до школи [186]. 

Програма має на меті забезпечити випускника необхідними знаннями, 

вміннями та творчою здатністю відповідати різноманітним викликам лідерства, 

що стоять перед сучасними закладами освіти. Зміст програми передбачає 

трансформацію традиційних уявлень про «лідерів» та «лідерство», вказуючи на 

нові, більш органічні моделі лідерів [186]. 

Очікується, що випускники зможуть поєднати професійну практику з 

останніми науковими досягненнями у цій галузі, щоб розвивати змістовні 

стосунки в освітніх громадах, вирішувати питання справедливості та 

різноманітності, підтримувати викладання та навчання, а в кінцевому підсумку - 

забезпечити якісні результати, орієнтовані на контекстуальні потреби [186]. 

Студенти беруть активну участь у заняттях під керівництвом викладачів та 

працюють у невеликих групах. Завдання розроблені з урахуванням тем, що 

цікавлять кожного окремого студента. Міжнародний набір студентів дозволяє 

обмінюватися знаннями, досвідом та перспективами [186]. 

Студенти, які отримали інші дипломи на рівні магістра, наприклад 

Професійна кваліфікація для керівництва (NPQH) протягом останніх 10 років, 

мають право на перезарахування кредиту. Заявка на переказ кредиту повинна 

бути подана одночасно з онлайн-програмою, оскільки ретроспективні заявки не 

приймаються [186]. 

Програма призначена для працюючих професіоналів, тому 

використовується такий змішаний підхід до навчання. Модулі складаються з 

аудиторних лекцій та онлайн-сесій. Лекції в університеті проводяться ввечері, а 

онлайн-сеанси можна завершити поза містом. Студенти за сумісництвом можуть 

залишатися на робочому місці під час навчання та безпосередньо застосовувати 

нові знання у своїх установах [186]. 
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Студенти можуть вступити на денне (1 рік) або заочне (3 роки) навчання. 

Окремі модулі можуть вивчатися як короткий курс. Студенти, які навчаються 

заочно, зазвичай складають один або два модулі за семестр. Студенти денної 

форми зазвичай виконують три модулі на семестр [186]. 

Кваліфікація магістра присвоюється студентам, які успішно виконали 

шість модулів (60 ЄКТС) та дослідницьку магістерську роботу слів (30 ЄКТС) 

[186]. 

Cтуденти також можуть закінчити навчання з дипломом про вищу освіту, 

успішно опанувавши 60 ЄКТС або сертифікатом про вищу освіту, успішно 

опанувавши 30 ЄКТС [186]. 

Обов’язкові модулі (по 10 ЄКТС): 

− Вступ до методів дослідження: діти, молодь та освіта. Цей модуль 

дасть змогу зрозуміти різні перспективи, що лежать в основі кількісних та 

якісних методологій, необхідних для підготовки до виконання дослідження 

[186]; 

− Лідерство для змін. Спрямований на розвиток теоретичних та 

практичних знань щодо змін у освітніх середовищах. Теми, що охоплюються, 

включають: характер та види змін; процес організаційних змін, що охоплюють 

етапи від початку до інституціоналізації; фактори, що впливають на успіх змін 

на різних рівнях; творчість та зміни; стійкість до змін; шляхи,  якими культура 

впливає на імплементацію реформ. Увагу приділяють ролі різних стейкхолдерів 

у процесі змін у школі та розвитку конструктивного діалогу щодо змін шляхом 

перенесення фокусу від виявлення проблем до вивчення можливостей [186]; 

− Огляд теорій та практики лідерства. Цей обов'язковий модуль 

розкриває теорії лідерства та організації, що стосуються освіти. Основною 

компетентністю є розвиток розуміння складного характеру лідерства в 

навчальних закладах і того, що «хороше керівництво» завжди залежить від 

ситуації та контексту. Практика лідерства досліджується за допомогою різних 

тематичних аспектів: теорії мотивації людини; теорії соціальних систем; поняття 
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емоційного інтелекту; організаційної культури та політики; партнерства та 

співпраці; а також справедливості та етики [186]. 

Обов’язковий модуль «Ефективність та вдосконалення школи» (англ. 

School Effectiveness and School Improvement) передбачає дебати щодо того, що є 

ефективною школою, щодо чинників, що впливають на результати навчання в 

школі, та наслідків для управлінців. Звертається увага на вплив міжшкільної та 

внутрішньошкільної співпраці на результати освіти та виклики, що постають 

перед міжнародними конкурентними структурами. Критичне використання 

даних для вимірювання ефективності школи та планування вдосконалення – 

основна мета курсу. Також приділяється увага використання даних для 

подолання нерівної освіти та сприяння соціально справедливій освіті [186].  

Програма MBA з управління освітою у Університеті Англії Раскін  

розроблена задля удосконалення навичок лідерства та управління освітою [174]. 

MBA з управління освітою відповідає зростаючому попиту на нові та інноваційні 

методи управління та спрямована на розвиток існуючих навичок управління та 

лідерства, ознайомлення із сучасними практиками та теоріями і, відповідно, 

власному зростанню у лідерській чи управлінській ролі на своєму робочому 

місці як на користь як учнів, так і працівників [174]. 

Модулі є актуальними як для діючих керівників, так і для викладачів, які 

планують стати керівниками. У програму включені елементи дистанційного 

навчання, що передбачають участь у онлайн-дискусіях під час усього терміну 

навчання. Також використовується аудіо- та відеоматеріали, електронні книги та 

електронні журнали задля досліджень в Інтернеті. Ключові теми передбачають 

обговорення  з однокурсниками та викладачами [174]. 

Основні модулі програми: 

− Стратегічний менеджмент в освіті; 

− Провідна зміна та вдосконалення освіти; 

− Розробка ефективних систем управління; 

− Професійний запит в освіті; 

− Методологія дослідження; 
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− Дослідницький проєкт [174]. 

Програма передбачає лише обов’язкові модулі та виконання дослідження. 

Модулі за вибором – відсутні [174]. 

Модуль «Стратегічний менеджмент в освіті» спрямований на розвиток 

розуміння ефективного стратегічного планування для досягнення 

організаційних цілей. Студенти повинні чітко встановлювати зв'язок між 

стратегічним плануванням та стратегічним баченням своїх установ. Вивчення 

теоретичних моделей дозволяє оцінити та переглянути існуючі положення та 

розглянути питання щодо планування вдосконаленого управління в своїх 

установах. Аудиторне навчання поєднується із практичним, що реалізується 

безпосередньо у освітній установі [174]. 

У межах модуля «Провідні зміни та вдосконалення освіти» студенти 

вивчають теорію та дослідження стосовно оцінки ефективності роботи, 

провідних змін та планування і управління змінами. Студенти виконують 

дослідження та їх результати для визначення тої практичної сфери, що потребує 

змін. На їх основі розроблюється обґрунтування плану дій, що базується на 

моделях кращих практик. Цей модуль поглиблює розуміння управління змінами 

та розробки стратегії змін [174]. 

Модуль «Розроблення ефективних систем управління» дає можливість 

студентам залучатись до процесу критичного оцінювання та аналізу, щоб 

зосередитись на системах управління інформацією, стосунках з персоналом та 

стейкхолдерами та звітності. Надана інформація сприятиме ефективному 

керівництву та управлінню персоналом, стейкхолдерами, фінансами, засобами 

та заходами для вирішення більш широких питань політики.  

Цей модуль заохочує студентів зосередитись на внутрішніх та зовнішніх 

системах, щоб зайнятися обґрунтованим оглядом власної організації, одночасно 

розглядаючи процедурні системи та ефективність управління інформацією. 

Модуль буде зосереджений на програмі, а не на управлінні проєктами, і студенти 

будуть не тільки переглядати та оцінювати системи та процеси у своїй 

організації, але й брати участь у більш широких дослідженнях шляхом 
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порівняння та протиставлення систем управління для інших організацій; або з 

освіти, суміжних дисциплін, таких як охорона здоров'я чи соціальне 

обслуговування, або з промисловості [174]. 

Модуль «Професійний запит в освіті» надає студентам можливість 

розвивати спеціалізовані знання та досвід у галузі особистого та професійного 

інтересу, що стосується освіти. Анкетування, що використовується в цьому 

модулі, має на меті відображати результати, підвищення кваліфікації студентів 

у академічному і професійному контекстах. Студенти можуть працювати 

індивідуально або у невеликих групах задля вивчення узгодженої тематики 

[174]. 

Спеціальний модуль «Методологія дослідження» розроблений для 

підготовки до виконання дослідницької роботи та презентує різноманітні 

підходи до освітніх досліджень та дослідницької етики, методології, методів. 

Модуль включає низку наукової літератури щодо ідей існуючих теоретичних 

позицій та філософських аспектів освітніх досліджень [174]. 

Дослідницький проєкт займає важливе місце в магістерській програмі і 

дозволяє студентам продемонструвати свою здатність до синтезу результатів 

навчання з попередніх модулів. Використання здобутих раніше теоретичних 

знань – основа для планування, проведення та написання дослідницького 

проєкту. Це можливість продемонструвати здатність ставити важливі та 

змістовні питання стосовно обраної теми, критичного розуміння методів 

дослідження та їхнього зв’язку зі знаннями [174].  

Поєднання різних форм навчальної роботи спрямоване на набуття таких 

компетентностей: 

– інтегрування та генерування знань в галузі ділового адміністрування; 

– здійснення управлінської діяльності в контексті парадигми лідерства;  

– упровадження інновацій та змін в роботу організації; 

– аналіз та вирішення проблем організації; 

– розроблення стратегії та навчальних планів; 

– управління фінансами; 
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– підвищення результатів діяльності організації через планування часу, 

бюджету, оцінки ризиків; 

– розроблення бізнес-планів та проєктів тощо [174]. 

Отже, підходи до організації магістерських програм з підготовки 

управлінців у сфері освіти подібні в різних університетах.  

Модулі освітньої програми поділяються на основні та додаткові (за 

вибором студента). Наприкінці кожного модуля студенти виконують підсумкове 

завдання, індивідуальне або колективне. Самостійна робота охоплює 70 % від 

загального обсягу навчальних годин, а лекційні та семінарські заняття – 30 %. 

Магістерська робота є обов’язковою складовою освітніх програм.  

Наразі спостерігається тенденція до розширення контенту освітніх 

програм – модулі більше спрямовані на розвиток загальних компетентностей 

управлінців, особлива увага приділяється розвитку лідерських навичок, 

управлінню стосунками в колективі, розподіленому лідерству та формуванню 

компетентностей з стратегічного планування діяльності закладу освіти.  

У Сполученому Королівстві кожний заклад самостійно ухвалює рішення 

щодо вимог для вступників, наприклад, щодо встановлення рівня потрібної 

кваліфікації для отримання місця на курсі, та відповідає за власні процедури 

прийому.  

Таблиця 2.6 

Умови вступу на магістерські програми підготовки керівників закладів 

середньої освіти в Сполученому Королівстві [169; 172; 176-178; 180; 181; 186-

188; 221; 233] 

№ Назва університету 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Університет Ворвіка      

2.  Університет Ньюкасла    3 р.  
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продовження табл. 2.6 

3.  Університет Лестера      

4.  Нортумбрійський університет      

5.  Університет Манчестер 

Метрополітен 

     

6.  Університет Хаддерсфілда      

7.  Університет Шеффілд Халлам      

8.  Університет Ройгемптона      

9.  Стаффордширський університет        

10.  Букінгемський університет      

11.  Університет Глостерширу      

12.  Університет Честеру      

13.  Університет Бат-Спа    2 р.  

14.  Університет Вустер      

15.  Університет Англії Раскін    2 р.  

16.  Йоркський університет Сент-

Джон 

     

17.  Університет Камбрії      

18.  Університет Болтона    2 р.  

19.  Університет Кардіфф 

Метрополітен  

   2 р.  

20.  Університет Південного Уельсу      

21.  Університет Стірлінга      

22.  Королівський університет Белфаста    2-3 р.  

23.  Університет Ворвіка    2 р.  

 

Ідентифіковано основні критерії, за якими здійснюється набір: наявність 

диплому про вищу освіту не нижче визначеного рівня (2:1 або 2:2) та практичний 

досвід роботи у освітній організації або установі не обов’язково на управлінській 

посаді.  

Для іноземців необхідною додатковою умовою вступу є наявність 

сертифікату за результатами тестування з англійської мови (зазвичай IELTS із 

балом 6.5 або вище) – див. табл. 2.6. 

Таблиця 2.7 

Класифікація академічних ступенів у Сполученому Королівстві 

Назва академічного 

ступеню 
Рівень 

Особливості академічного 

ступеню 

Середній бал 

відповідно шкали 

ЄКТС 

First-Class Honours 1st Ступінь з відзнакою першого 

рівня 

А 

Second-class Honours, 

upper division 

2:1 Ступінь з відзнакою другого 

рівня, вища межа 

B 
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продовження табл. 2.7 

Second-class Honours, 

upper division 

2:1 Ступінь з відзнакою другого 

рівня, вища межа 

B 

Second-class Honours, 

lower division 

2:2 Ступінь з відзнакою другого 

рівня, нижча межа 

C 

Third-class Honours 3rd Ступінь з відзнакою третього 

рівня 

D 

Ordinary Degree Pass Звичайний ступінь (як залік) F 

 

Установлено, що у Сполученому Королівстві діє система акредитації 

попереднього досвіду навчання (англ. Accreditation of Prior Experiential Learning, 

APEL). Це визнання попередньої професійної діяльності як складової 

безперервного професійного розвитку, суспільного або волонтерського досвіду, 

що раніше не були оцінені та/або не були перезараховані у кредитній системі. 

Така система сприяє визнанню неформального навчання та його сертифікації. 

Університети, що здійснюють набір на програми підготовки управлінців у сфері 

освіти також пропонують вступникам  пройти таку акредитацію або надати вже 

наявний сертифікат та отримати перезарахування частини кредитів під час 

навчання на магістратурі.  

Одним зі шляхів отримання такого сертифікату є участь у заходах, що 

організовує Національна асоціація керівників шкіл (англ. National Association of 

Headteachers, NAHT), членами якої є лідери 29000 шкіл у Англії, Шотландії, 

Уельсу та 1500 шкіл у Північній Ірландії. Професійний розвиток, організація 

регулярних конференцій, тренінгів, семінарів, консультації та підтримка 

діяльності керівників – пріоритетні напрями асоціації. Рішення, ухвалені 

асоціацією, враховуються на найвищому рівні влади та впливають на 

формування та зміни національної системи освіти. 

Структура програм. Програми з підготовки управлінців у сфері освіти 

мають схожі структури та поділяються на блоки:   

– основні модулі (навчальні дисципліни);  

– додаткові модулі (за вибором);  

– індивідуальний дослідницький проєкт.   
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Наприкінці кожного модуля студенти виконують підсумкове завдання, яке 

може бути індивідуальним чи колективним. На самостійне опрацювання 

виділяється близько 70 % навчальних годин, на лекційні та семінарські заняття 

– близько 30 %. Зміст модулів відрізняється в залежності від програми 

підготовки. Наприклад, освітні програми Educational Leadership та Educational 

Management покликані забезпечити набуття компетентностей щодо здійснення 

управлінської діяльності в контексті парадигми лідерства, а програми з 

адміністрування у сфері освіти спрямовані на генерування знань та розвиток 

компетентностей в сфері ділового адміністрування, розвиток навичок 

управління фінансами, планування часу, бюджету, оцінки ризиків і розроблення 

стратегії розвитку закладу освіти тощо.  

Оцінювання студентів здійснюється за результатами виконання 

презентацій, незалежних проєктів, підготовки есе, портфоліо, інколи бізнес-

кейсів. Також нерідко проводяться тьюторські заняття: заняття невеликої групи 

студентів з одним наставником протягом усього навчального періоду. Тьютор 

(наставник) тримає в полі зору успішність студента, формування його як 

фахівця.  Кожного року програми переглядаються та змінюються. Ще кілька 

років тому університети пропонували більше різноманіття освітніх програм для 

управлінців, проте вони були спрямовані на розвиток конкретних 

компетентностей (адміністрування, фінанси, бізнес-спрямування тощо). Наразі 

спостерігається тенденція до розширення освітнього контенту програм – модулі 

більш спрямовані на розвиток загальних компетентностей управлінців, особлива 

увага приділяється розвитку лідерських навичок, управлінню стосунками в 

колективі, розподіленому лідерству та формуванню навичок стратегічного 

планування діяльності конкретного закладу освіти.  

Форми навчання. Найбільш розповсюдженими формами навчання є денна 

(англ. full-time) та заочна (англ. part-time). Вони відрізняються тривалістю 

навчання. Навчання за full-time триває 1 рік (до 1,5 років в окремих випадках). 

На опанування програми в форматі part-time надається до 2-3 років. Також в 



143 

університетах використовують дистанційне (онлайн) навчання загальною 

тривалістю до 3 років (див. табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Терміни та форми навчання на магістерських програмах підготовки керівників 

у сфері освіти у Сполученому Королівстві [169; 172; 176-178; 180; 181; 186-188; 

221; 233] 

№ Назва університету Термін навчання Форма навчання 

1 2 3  

1.  Університет Ворвіка 1 рік Денна 

2.  Університет Лестера 2 роки Дистанційна 

3.  Університет Ньюкасла 9 місяців Заочна 

4.  Букінгемський університет 1,5 роки Денна 

5.  Університет Хаддерсфілда 1 рік Денна 

2 роки Заочна 

6.  Нортумбрійський університет 1 рік Денна 

3 роки Заочна 

7.  Університет Честеру 3 роки Заочна 

8.  Університет Глостерширу  Денна/Заочна 

9.  Університет Бат-Спа 1 рік Денна 

2 роки Заочна 

10.  Університет Шеффілд Халлам 3 роки Заочна 

11.  Міський університет Бірмінгема 1 рік Денна 

12.  Йоркський університет Сент-Джон 1-2 роки Заочна 

13.  Університет Ройгемптона 1 рік Денна 

2-3 роки Заочна 

14.  Університет Вустер 1,5 року Денна 

3 роки Заочна 

15.  Університет Камбрії 1 рік Денна 

2-3 роки Заочна, дистанційна 

16.  Стаффордширський університет   3 роки Заочна 

17.  Університет Манчестер Метрополітен 1 рік Денна 

18.  Університет Англії Раскін 1 рік Денна 

2-3 роки Заочна, дистанційна 

19.  Університет Болтона 1 рік Денна 

3 роки Заочна 

20.  Університет Кардіфф Метрополітен 1 рік Денна 

3 роки Заочна 

21.  Університет Південного Уельсу 1 рік Денна 

2-5 років Заочна 

22.  Університет Стірлінга 3-5 років Заочна 

23.  Королівський університет Белфаста 1 рік Денна 

3 роки Заочна 
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Документи про освіту. Програми підготовки відрізняються не лише 

змістом модулів і формами навчання, а також документами про вищу освіту, що 

студенти отримують після закінчення певної академічної програми та 

присудження відповідного академічного ступеня (див. табл. 2.8). 

Таблиця 2.9 

Документи про вищу освіту після завершення магістерських програмах 

підготовки керівників у сфері освіти у Сполученому Королівстві [169; 172; 176-

178; 180; 181; 186-188; 221; 233] 

№ Назва університету 

M
as

te
r 

o
f 

A
rt

s 

d
ip

lo
m

a 

M
as

te
r 

o
f 

S
ci

en
ce

 

d
ip

lo
m

a 

M
as

te
r 

o
f 

E
d

u
ca

ti
o

n
 d

ip
lo

m
a 

M
B

A
 D

ip
lo

m
a 

P
o

st
g

ra
d

u
at

e 

D
ip

lo
m

a 

P
o

st
g

ra
d

u
at

e 

C
er

ti
fi

ca
te

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1.  Університет Ворвіка       
2.  Університет Лестера        

3.  Університет Ньюкасла       

4.  Букінгемський університет       

5.  Університет Хаддерсфілда       
6.  Нортумбрійський університет       

7.  Університет Честеру       
8.  Університет Глостерширу       

9.  Університет Бат-Спа       

10.  Університет Шеффілд Халлам       
11.  Міський університет Бірмінгема       
12.  Йоркський університет Сент-Джон       
13.  Університет Ройгемптона       
14.  Університет Вустер       
15.  Університет Камбрії       

16.  Стаффордширський університет         
17.  Університет Манчестер Метрополітен       

18.  Університет Англії Раскін       

19.  Університет Болтона       
20.  Університет Кардіфф Метрополітен       
21.  Університет Південного Уельсу       
22.  Університет Стірлінга       

23.  Королівський університет Белфаста       

 

Випускники академічних програм університетів Сполученого Королівства 

можуть отримати ступені та документи: магістр з гуманітарних, соціальних наук 

або з природничих, інженерних наук, диплом про вищу освіту або сертифікат 

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Arts
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про вищу освіту (2/3 та 1/3 навчального навантаження за навчальний рік за 

програмою відповідно).  

Кваліфікації за дипломами та сертифікатами про вищу освіту відповідають 

7 рівню Рамки кваліфікацій вищої освіти у Англії, Уельсі та Північній Ірландії 

(англ. The Framework for Higher Education Qualifications of Degree Awarding 

Bodies in England, Wales and Northern Ireland (FHEQ) [257] та 11 рівню Рамки 

кваліфікацій закладів вищої освіти у Шотландії (англ. The Framework for 

Qualifications of Higher Education Institutions in Scotland (FQHEIS) [259], але 

відрізняються обсягом проведеного дослідження та результатами навчання. 

сертифікат зазвичай означає, що обсяг навчального навантаження для 

проведення дослідження еквівалентний не менш, ніж одній третині, а диплом – 

не менше, ніж двом третинам навчального навантаження за навчальний рік 

програми [267]. 

Здійснивши кількісний підрахунок та аналіз освітніх програм можна 

виокремити напрями, на розвиток яких спрямовані програми підготовки 

керівників закладів освіти (відповідно до кількості згадувань у програмах): 

− Планування, вдосконалення та управління змінами (20); 

− Розуміння та застосування методів дослідження (20); 

− Розуміння лідерства та менеджменту у освітньому аспекті (19); 

− Концептуальне мислення (19); 

− Автономність в контексті прийняття рішень (18); 

− Розроблення стратегій та планування (17); 

− Критичне мислення (17); 

− Особиста ефективність, самосвідомість та самоуправління (16); 

− Уміння використовувати методи мотивації персоналу (16); 

− Упровадження інновацій та змін в організації (16); 

− Розуміння лідерства у контексті політики і соціальної 

відповідальності (14);  

− Розуміння лідерства на організаційному рівні (13); 
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− Збір, аналіз та використання даних (13); 

− Розуміння лідерства на індивідуальному рівні (12); 

− Організаційне лідерство (11); 

− Дослідницькі навички (10);  

− Розуміння освіти у глобальному контексті (8); 

− Навички ділового спілкування  (5); 

− Навички фінансового менеджменту (4); 

− Розуміння культурних і економічних структур та систем (3); 

− Здатність критично оцінювати та застосовувати види бізнесу (2); 

− Можливість розробляти та керувати науково-дослідним проєктом (2); 

− Розуміння основних дисциплін маркетингу та бізнесу (2); 

− Розуміння поточних проблем освіти, здатність визначити значення та 

актуальність у закладах у національному та глобальному контекстах (2); 

− Розуміння психології та фізіологія навчання (1). 

Отже, проаналізувавши стандарти для директорів у Сполученому 

Королівстві та зміст магістерських програм визначено основні компетентності, 

на формування яких спрямовані програми підготовки керівників закладів середньої 

освіти: концептуальне мислення, дієвість та результативність, стійкість та емоційна 

зрілість, фокус на майбутнє, здатність приймати рішення; упровадження інновацій 

та змін в організації; розроблення стратегій та планування; управління освітнім 

процесом у контексті реформ; уміння використовувати методи мотивації 

персоналу; здійснювати управління закладом освіти в контексті парадигми 

лідерства. Така підготовка здійснюється відповідно до принципів стандартизації, 

гнучкості, адаптивності, досконалості, а також базуючись на компетентнісному, 

студентоцентрованому, практико орієнтованому підходах. 

Визначено, що у Сполученому Королівстві існує диференціація підходів у 

підготовці керівників закладів вищої, професійної та середньої освіти (для 

керівників закладів вищої та професійної освіти – неформальна освіта через 

короткотривалі тренінгові програми; для керівників закладів середньої освіти – 
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формальна освіта через магістерські програми та неформальна освіта.  Неурядова 

організація Advance HE займається підвищення кваліфікації керівників закладів 

вищої освіти, а професійні асоціації здійснюють підтримку закладів професійної 

освіти, а також надають послуги з професійного розвитку керівників таких установ. 

Стандартизація професійної діяльності керівників закладів середньої освіти 

виявляється через наявність регулярно оновлюваних професійних Стандартів, у 

яких визначені компетентності директорів шкіл, в Англії, Шотландії, Північній 

Ірландії та Уельсі. Наявність спеціальних критеріїв відбору на магістерську 

програму з управління закладом освіти (високий рівень освітніх досягнень за 

попереднім ступенем та обов’язковий досвід роботи в закладі освіти) підвищують 

якість такої підготовки. У Сполученому Королівстві активно практикується 

система визнання попереднього досвіду навчання – визнання неформального 

навчання та його сертифікація, визнання та перезарахування кредитів у 

магістратурі. Частиною також системи є діяльність Національної асоціації 

керівників шкіл, що здійснює організацію регулярних конференцій, тренінгів, 

семінарів, консультації для керівників шкіл.  

Вступники на магістерські програми можуть обрати різні траєкторії навчання 

та отримати відповідні типів документів про освіту (сертифікат, диплом про вищу 

освіту та ступінь магістра) в залежності від кваліфікації випускника програми. 

Практично зорієнтовані магістерські програми підготовки керівників шкіл 

розроблені з урахуванням стандартів професійної діяльності, структура 

магістерських програм включає в себе обов’язкові модулі, модулі за вибором та 

виконання магістерського дослідження. Важливим також є різноманітність форм 

навчання – запровадження змішаного та дистанційного (онлайн) навчання для 

підготовки керівників закладів освіти. 
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Висновки до другого розділу 

Компетентне управління є одним із ключових факторів розвитку системи 

освіти та значною мірою впливає на підвищення конкурентоздатності закладів 

освіти і привабливості освітніх послуг. Пріоритетними завданнями перед 

освітньою галуззю постають розвиток людського потенціалу, забезпечення 

нового рівня якості підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої 

особистості. У цьому контексті підготовка керівників закладів освіти стає ще 

більш актуальною.  

Установлено, що підготовка керівників закладів вищої освіти у 

Сполученому Королівстві здійснюється шляхом неформальної освіти передусім 

через систему тренінгів і програм підвищення кваліфікації, що до 2018 р. 

забезпечували дві організації – Leadership Foundation for Higher Education та 

Higher Education Academy, які об’єдналися в одну – Advance HE. Для зазначеної 

категорії управлінців пропонуються вузькопрофільні тренінги та програми 

різної тривалості – від 3 днів до 4,5 місяців, спрямовані на розвиток 

компетентностей з лідерства, критичного мислення, управління фінансами, 

стратегічного планування, розроблення стратегії управління комунікаціями з 

підлеглими, уникнення ризиків, управління продуктивністю закладу та 

особистісним розвитком. Такі тренінги та програми проводяться також для усієї 

управлінської вертикалі: керівників закладів вищої освіти, проректорів, деканів, 

їх заступників. 

Визначено, що у Сполученому Королівстві діє низка організацій 

(Асоціація коледжів, Асоціація керівників шкіл та коледжів, Фундація освіти та 

підготовки тощо), що надають підтримку закладам професійної освіти та 

здійснюють підготовку управлінців таких закладів. Курси для керівників 

закладів професійної освіти короткострокові та вузькопрофільні і, так само як і 

курси для керівників закладами вищої освіти, спрямовані на розвиток окремих 

компетентностей – лідерства, стратегічного планування, управління фінансами 

тощо. 
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Установлено, що підготовка керівників закладів середньої освіти у 

Сполученому Королівстві є системною, охоплюючи формальну та неформальну 

освіту, та здійснюється передусім на магістерському рівні. Виявлено такі 

особливості підготовки керівників закладів середньої освіти в Англії, 

Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії: стандартизація професійної діяльності 

керівників закладів середньої освіти шляхом розроблення та регулярного 

оновлення професійних стандартів для директорів шкіл, які описують основні 

напрями діяльності керівника закладу середньої освіти та перелік відповідних 

компетентностей; практична зорієнтованість магістерських програм підготовки 

керівників шкіл відповідно до стандартів професійної діяльності.  

Ідентифіковано спільні для всіх регіональних професійних стандартів 

директорів шкіл складові змісту, а саме: забезпечення якості викладання і 

навчання, саморозвиток, управління організацією, забезпечення підзвітності, 

фокус на суспільство, спрямованість на майбутнє. Зазначено, що стандарти 

розроблено відповідно до сучасних потреб освітнього середовища, вони 

спрямовані на удосконалення якості управління закладом освіти та якості 

надання освітніх послуг у межах конкретного закладу.  

Виявлено, що станом на 2020 р. магістерську підготовку майбутніх 

керівників шкіл у Сполученому Королівстві здійснюють 23 університети . 

З’ясовано, що випускники певних академічних програм університетів 

Сполученого Королівства можуть отримати такі ступені та документи: магістр у 

галузях гуманітарних, соціальних наук (англ. Master of Arts) або у галузях 

природничих, інженерних наук (англ. Master of Sciences), диплом про вищу 

освіту (англ. Postgraduate Diploma) та сертифікати про вищу освіту (англ. 

Postgraduate Certificate). Сертифікат означає, що обсяг навчального 

навантаження випускника був еквівалентний не менш, ніж одній третині від 

загального обсягу програми, а диплом – не менше, ніж двом третинам 

навчального навантаження за програмою. 

З’ясовано, що найбільш розповсюдженими формами навчання є  денна 

(англ. full-time) – 1-1,5 роки та заочна (англ. part-time) – 2-3 роки. Також в 
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університетах активно використовують дистанційне (онлайн) навчання 

загальною тривалістю до 3 років.  

Наразі спостерігається тенденція до розширення контенту освітніх 

програм – модулі більше спрямовані на розвиток загальних компетентностей 

управлінців, особлива увага приділяється розвитку лідерських навичок, 

управлінню стосунками в колективі, розподіленому лідерству та формуванню 

компетентностей з стратегічного планування діяльності закладу освіти.  

Визначено основні компетентності, на формування яких спрямовані 

програми підготовки керівників закладів середньої освіти: концептуальне 

мислення, дієвість та результативність, стійкість та емоційна зрілість, фокус на 

майбутнє, здатність приймати рішення; упровадження інновацій та змін в 

організації; розроблення стратегій та планування; управління освітнім процесом 

у контексті реформ; уміння використовувати методи мотивації персоналу; 

здійснювати управління закладом освіти в контексті парадигми лідерства. 

Виокремлено систему принципів, на основі яких здійснюється підготовка 

керівників закладів середньої освіти: розподіленого лідерства, системності, 

неперервності, різноманітності, циклічності, практичної орієнтованості, 

відкритості, соціальної спрямованості.  

Установлено, що у Сполученому Королівстві діє система акредитації 

попереднього досвіду навчання (англ. Accreditation of Prior Experiential Learning, 

APEL) в межах магістерських програм. Це визнання попередньої професійної 

діяльності як складової безперервного професійного розвитку, суспільного або 

волонтерського досвіду, що раніше не були оцінені та/або не були 

перезараховані у кредитній системі. Одним зі шляхів отримання такого 

сертифікату є участь у заходах, що організовує Національна асоціація керівників 

шкіл (англ. National Association of Headteachers, NAHT). 

Основний зміст другого розділу дисертації відображено в таких 

публікаціях [124; 125; 126; 127; 128; 130; 264]. 
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РОЗДІЛ 3  

ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Сучасний стан підготовки керівників закладів освіти у системі 

вищої освіти України 

Забезпечення високоякісної освіти на всіх етапах і рівнях, оцінювання 

результативності та управління якістю є одним із основних завдань сьогодення, 

яке має не лише педагогічний і науковий контекст, а й соціальний, політичний 

та управлінський. «Особистісне спрямування освіти зумовлює потребу 

інтегровано оцінювати якість освіти в єдності індивідуальних характеристик 

особистості, педагогічних показників організації освітнього середовища та 

соціальних параметрів функціонування освітньої системи. Учені вирізняють 

внутрішні та зовнішні чинники якості освіти, що характеризують освітній 

процес, його результат та систему освіти загалом. Зокрема, внутрішні 

характеристики якості освіти охоплюють:  

− якість освітнього середовища (технологічність управління освітнім 

процесом, ефективність науково-методичної роботи, ресурсне забезпечення 

навчального процесу, кадровий потенціал тощо);  

− якість реалізації освітнього процесу (науковість і доступність змісту 

освіти, педагогічна майстерність учителя, ефективність засобів навчання, 

зокрема якість підручників і посібників, задоволення різноманітних потреб 

тощо);  

− якість результатів освітнього процесу (рівень навчальних досягнень 

випускників, їхньої компетентності, розвиток критичного мислення, загальної та 

комунікативної культури, ступінь соціальної адаптації).  

Таким чином, якість освіти можна визначити як багатовимірну модель 

соціальних норм і вимог до особистості, освітнього середовища, у якому 

відбувається її розвиток, та системи освіти, яка реалізує їх на певних етапах 

навчання людини» [14]. 

У Статті 8 Закону України «Про освіту» [105] визначено такі види освіти: 
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– «Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми 

програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей 

знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти 

та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

– Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. 

– Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям» [105]. 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 

законодавством, що корелюється із провідними європейськими практиками 

щодо підготовки фахівців. 

Стаття 26 цього ж Закону визначає надані керівнику закладу освіти 

повноваження. Визначено, що керівник закладу освіти: 

– «організовує діяльність закладу освіти; 

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю 

за виконанням освітніх програм; 

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти; 

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю закладу освіти; 
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– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 

закладу освіти; 

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 

закладу освіти; 

– забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)» [105]. 

Таким чином, на керівника закладу середньої освіти покладається низка 

зобов’язань щодо управління діяльністю закладу освіти (у фінансовому, 

господарському, адміністративному та ін. аспектах), забезпечення якості 

освітньої діяльності, умов для навчання та викладання тощо. 

У Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 

визначено основні цілі і напрями діяльності Уряду протягом 2017-2020 рр. Цей 

документ є основою середньострокового бюджетного планування, щорічних 

операційних планів дій Уряду, стратегічних планів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, плану законодавчого забезпечення 

реформ, запровадження посад фахівців з питань реформ та фокусування 

донорської допомоги [103]. 

Серед інших індикаторів було виділено – розвиток людського капіталу 

шляхом проведення реформи системи охорони здоров’я, освіти, поліпшення 

надання державної соціальної підтримки, розвитку культури і спорту дасть змогу 

забезпечити поліпшення якості життя, освіти і зростання продуктивності праці 

[103]. 

Завданнями Уряду у сфері освіти у середньостроковій перспективі є 

поліпшення якості середньої освіти, подолання територіальних відмінностей у 

якості освіти та трансформація змісту освіти на основі компетентнісного 

підходу, модернізація професійно-технічної освіти, що сприятиме підготовці на 

високому рівні конкурентоспроможних робітничих кадрів, які здатні 

задовольнити вимоги сучасного ринку праці, та забезпеченню рівного доступу 

до професійно-технічної освіти; підвищення рівня та оптимізація результатів 
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наукової та академічної діяльності, підтримка процесу ствердження академічної 

доброчесності у вищих навчальних закладах та наукових установах [103]. 

Одною із проблем визначено «погіршення якості освіти, застарілі методи 

навчання; незадоволення  роботодавців якістю освіти, що можуть бути вирішені 

шляхом забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

(«Нова українська школа»), забезпеченням надання на високому рівні 

соціальних, реабілітаційних та психологічних послуг та запровадження нових 

підходів до організації їх надання на рівні територіальної громади, поліпшенням 

якості середньої освіти, подолання територіальних відмінностей у якості освіти 

та трансформація змісту освіти на основі компетентнісного підходу; 

формуванням змісту освіти з метою розвитку креативної та ініціативної 

особистості, що здатна до ефективної діяльності в суспільстві і завдяки умінню 

критично мислити, набутим компетентностям, сформованим переконанням і 

ціннісним ставленням спроможна приймати адекватні рішення на благо 

українського народу, суспільно-економічного розвитку людства; забезпеченням 

якості вищої освіти; створенням нових освітніх програм відповідно до нових 

стандартів вищої освіти; підвищенням рівня та оптимізація результатів наукової 

та академічної діяльності, підтримкою процесу ствердження академічної 

доброчесності у закладах вищої освіти та наукових установах» [103]. 

Закон України «Про вищу освіту» (Стаття 34) [98] визначає, що керівник 

закладу вищої освіти в межах наданих йому повноважень: 

– «організовує діяльність закладу вищої освіти; 

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу вищої 

освіти, затверджує його структуру і штатний розпис; 

– видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання усіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами закладу вищої 

освіти доручення; 

– відповідає за результати діяльності закладу вищої освіти перед 

засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою);  

– є розпорядником майна і коштів; 
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– забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає 

договори; 

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 

– забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;  

– визначає функціональні обов’язки працівників; 

– формує контингент осіб, які навчаються у закладі вищої освіти;  

– відраховує з закладу вищої освіти та поновлює на навчання в ньому 

здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського 

самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які 

навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених цим 

Законом; 

– забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 

– контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни; 

– здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-

педагогічних, наукових та інших працівників; 

– забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю закладу вищої освіти; 

– сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, організацій профспілок працівників закладу вищої освіти і 

студентів, громадських організацій, які діють у закладі вищої освіти; 

– сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої 

освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу вищої освіти, створює 

належні умови для занять масовим спортом; 

– спільно з виборними органами первинних організацій профспілок 

працівників закладу вищої освіти і студентів подає для затвердження вищому 

колегіальному органу громадського самоврядування закладу вищої освіти 

правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження 

підписує їх; 
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– здійснює інші передбачені статутом повноваження» [98]. 

Отже, керівник закладу вищої освіти відповідає за провадження освітньої, 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у закладі вищої освіти, за 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та 

іншого майна цього закладу. 

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» [106] у ст. 

24 визначає основні обов’язки керівника:  

Керівник державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти: 

− «організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, 

забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації робітників; 

− діє від імені закладу освіти; 

− у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності 

закладу освіти; 

− приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, 

затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові 

обов'язки, формує педагогічний колектив; 

− створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і 

методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних 

експериментів; 

− видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує 

працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством 

стягнення; 

− затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і 

чисельність працівників закладу освіти; 

− встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати 

працівників закладу освіти за конкретні результати праці; 

− забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;  
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− разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти під час виробничого навчання, 

виробничої практики та інших видів практичного навчання спеціальним одягом 

та засобами індивідуального захисту; 

− на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми 

потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку 

утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

[106]. 

Отже, відповідно до вимог, установлених у законодавчих документах, на 

керівників закладами освіти (вищої, професійної (професійно-технічної), 

середньої) покладено досить великий функціонал. Саме тому система навчання 

впродовж життя через підвищення кваліфікації покликана забезпечити 

професійний розвиток керівників закладів освіти, а відповідно і якісне 

функціонування закладу. 

Підготовку керівників закладів освіти в Україні здійснюють 28 закладів 

вищої освіти у 15 областях України та м. Київ за спеціалізацією «Управління 

навчальним закладом». У Волинській, Житомирській, Закарпатській, 

Миколаївській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях 

університетів, що здійснюють підготовку за визначеним напрямом , не виявлено 

(табл. 3.1). Підготовка здійснюється на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти: спеціальність 073 – менеджмент; галузь знань: 07 – управління та 

адміністрування; спеціалізація: Управління навчальним закладом.  

Таблиця 3.1 

Заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку керівників закладів освіти в 

Україні [15; 19; 24; 25; 34; 37; 44; 48; 49; 72; 74; 81; 82-84; 94; 110; 

123; 135; 136; 138; 141; 142] 

№ Заклад вищої освіти Місто Область 

1 2 3 4 

1.  Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Київ  

2.  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Київ  
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1 2 3 4 

3.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» 

Київ  

4.  Державний вищий навчальний заклад 

«Університет менеджменту освіти» 

Київ  

5.  Київський університет імені Бориса Грінченка Київ  

6.  Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти 

Біла Церква Київська 

область 

7.  Донецький національний університет імені Василя 

Стуса 

Вінниця Вінницька 

область 

8.  Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара 

Дніпро Дніпропетровс

ька область 

9.  Бердянський державний педагогічний університет Бердянськ Запорізька 

область 

10.  Класичний приватний університет Запоріжжя Запорізька 

область 

11.  Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Івано-

Франківськ 

Івано-

Франківська 

область 

12.  Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

Кропивницький Кіровоградська 

область 

13.  Державний заклад «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 

Старобільськ Луганська 

область 

14.  Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 

Дрогобич Львівська 

область 

15.  Національний університет «Львівська політехніка» Львів Львівська 

область 

16.  Ізмаїльський державний гуманітарний університет Ізмаїл Одеська 

область 

17.  Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка 

Полтава Полтавська 

область 

18.  Національний університет водного господарства 

та природокористування 

Рівне Рівненська 

область 

19.  Рівненський державний гуманітарний університет Рівне Рівненська 

область 

20.  Комунальний заклад Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Суми Сумська 

область 

21.  Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

Тернопіль Тернопільська 

область 

22.  Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

Харків Харківська 

область 

23.  Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 

Харків Харківська 

область 

24.  Українська інженерно-педагогічна академія Харків Харківська 

область 

25.  Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Кам'янець-

Подільський 

Хмельницька 

область 
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продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 

26.  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький Хмельницька 

область 

27.  Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Умань Черкаська 

область 

28.  Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького 

Черкаси Черкаська 

область 

 

У роботі області України розподілено за регіонами – Західний, Південний, 

Північний, Східний та Центральний. З таблиці 3.2 зрозуміло, що кількість 

програм і бюджетних місць для підготовки управлінців критично мала для 

забезпечення відповідної кількості шкіл за регіонами компетентними 

управлінськими кадрами, формування кадрового резерву.  

Таблиця 3.2 

Кількісні параметри щодо підготовки керівників закладів освіти в Україні   

[15; 19; 24; 25; 34; 37; 44; 48; 49; 72; 74; 81; 82-84; 94; 110; 123; 135; 136; 138; 

141; 142] 

Регіон 
Кількість 

ЗСО 

Кількість 

програм 

підготовки 

управлінців для 

ЗСО 

Ліцензований 

обсяг 

К-ть студентів 

бюджетної форми 

навчання 

1 2 3 4 5 

Західний 4947 5 175 79 

Південний  2976 6 163 57 

Північний (вкл. м. Київ) 2829 7 239 194 

Східний 1547 5 445 337 

Центральний 3222 6 194 173 

 

Розглянемо характеристики такої підготовки відповідно до профілів 

освітньо-професійних програм підготовки за спеціалізацією «Управління 

навчальним закладом», представлених на сайтах вищезазначених університетів 

(Додатки Г-Е). 
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Критерії вступу. Вступниками на дану програму можуть бути бакалаври, 

спеціалісти та магістри будь-якої спеціальності, які успішно складуть вступні 

випробовування (за спеціальністю та з іноземної мови). 

Структура програм. Програми складаються з обов’язкових навчальних 

дисциплін, вибіркових навчальних дисциплін (за вибором університету та за 

вибором студента), практичної підготовки та захисту магістерської роботи. 

Основою програм є обов’язкові навчальні дисципліни. Вибіркові навчальні 

дисципліни поділяються на дисципліни за вибором університету та дисципліни 

за вибором студента. Кількість кредитів ЄКТС, що виділяються на обов’язкові 

дисципліни у 1,5 – 2,5 разів більше ніж на дисципліни за вибором (в залежності 

від закладу вищої освіти). На практичну підготовку та захист магістерської 

роботи виділяється від 3 до 16 кредитів. 

Програми розроблені відповідно до галузі знань – 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальність – 073 «Менеджмент», перелік компетентностей 

випускника у програмах поділяють на інтегральну, що відповідає опису 7 

кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій, загальні (корелюються 

із визначеними загальними компетентностями Проєкту ЄС Тюнінг) та фахові 

(найчастіше спрямовані на розвиток навичок управління персоналом, освітньою,  

виховною, фінансово-економічною діяльністю, адміністративного та 

стратегічного менеджменту). 

Визначено, що в рамках магістерської програми «Управління навчальним 

закладом» університети пропонують спеціалізації для закладів загальної 

середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Зміст такої підготовки 

відрізняється лише 1-2 вибірковими дисциплінами. Як правило, випускники 

програм отримують диплом магістра зі спеціальності «Менеджмент».  

Щодо підвищенна кваліфікації управлінців у сфері освіти, то згідно з 

наказом МОН України від 13.12.2018 р. № 1392 затверджено Типову освітню 

програму організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів 

закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова 

українська школа» [101]. 
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Метою типової програми є модернізація управлінських компетентностей 

керівних кадрів закладів загальної середньої освіти для ефективного  управління 

відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» з урахуванням 

основних напрямів державної політики у галузі освіти, її європейського вектору 

розвитку, особливостей соціально-економічного розвитку територій в процесі 

децентралізації влади в Україні [101]. Обсяг основної складової програми – 5 

кредитів ЄКТС та додаткові навчальні модулі відповідно до потреб регіону. 

Типова програма спрямована на розвиток управлінських компетентностей 

професійної діяльності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти з 

таких питань:  

– «нормативно-правове забезпечення функціонування ЗЗСО; 

– впровадження нових освітніх програм і стандартів прозорість 

фінансової діяльності ЗЗСО; 

– створення сучасного освітнього середовища в ЗЗСО; 

– кадрове забезпечення та вимоги до професійних компетентностей 

педагогічних працівників управління освітнім процесом, його навчально-

методичне забезпечення та науково-методичний супровід; 

– електронний документообіг; 

– взаємодія влади та громади у створенні умов розвитку ЗЗСО;  

– створення умов для здійснення державно-приватного партнерство в 

освіті побудови демократичної моделі управління ЗЗСО» [101]. 

Професійні вимоги до директора закладу освіти  визначають у посадовій 

інструкції. Загальні програмні компетентності:  

– застосовувати отриманні знання у професійній діяльності; 

– комунікаційні навички: здатність ефективно спілкуватися; 

– мислити стратегічно, критично; 

– передавання інформації: уміння представити складну інформацію у 

стислій усній або письмовій формі; 

– конструктивне висловлювання своїх думок; 

– сприймати нове, генерувати нововведення;  
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– проявляти ініціативу і рішучість; 

– виявляти та вирішувати проблеми;  

– приймати обґрунтовані рішення;  

– розробляти та управляти проєктами;  

– працювати у команді, мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети;  

– сприймати думки інших людей, їхнє право на власну позицію;  

– мати активну громадянську позицію;  

– професійно викладати та аргументувати свою позицію;  

– навчатися самостійно;  

– володіти навичками підприємницької діяльності;  

– Критично оцінювати власні професійні знання та вміння;  

– володіти сучасними інформаційними та web-технологіями [101]. 

Фахові компетентності (предметно орієнтовані) керівника НУШ 

згруповані у 5 модулів:  

– Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через 

призму освіти Концепція «Нова українська школа»,  

– Державний стандарт початкової освіти та програми (освітні та 

навчальні) початкової школи  

– Документаційний супровід функціонування закладу загальної 

середньої освіти в умовах реформування галузі освіти  

– Управління кадровою роботою закладу загальної. середньої освіти, 

соціальні гарантії працівникам  

– Державно-громадське управління закладом загальної і середньої 

освіти в умовах реформування галузі освіти України [101].  

За кожним модулем потрібно буде скласти тест.  

Програмними результатами навчання визначено: 

− знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, 

забезпечення якості освіти, рівного доступу до неї здобувачів освіти з 
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особливими потребами, реалізація можливостей профільного, 

індивідуалізованого навчання; 

− готовність до ефективного використання в практичній діяльності 

основних принципів, методів та підходів до управління закладом загальної 

середньої освіти в умовах суспільних трансформацій; 

− забезпечення реалізації принципів педагогіки партнерства;  

− створення умов для роботи піклувальної ради та органів 

громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти;  

− налагодження взаємодії з владою та громадами різних рівнів;  

− отримання знань теорії та практики прийняття управлінських рішень, 

вміння визначати проблемні питання в професійній діяльності колективу та 

роботі закладу загальної середньої освіти та віднаходити шляхи їх вирішення, 

запобігання та вирішення конфліктів, досягнення компромісів; 

− формування громадянських та соціальних компетентностей, 

пов'язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробутом та здоровим способом життя, усвідомлення рівних прав і 

можливостей для всіх учасників освітнього процесу; 

− самостійне планування та прогнозування стратегії розвитку закладу 

загальної середньої освіти, розроблення та впровадження освітніх проєктів, 

інноваційних, інформаційних і web-технологій освіти; 

− самостійне готування та подання на розгляд нормативних документів 

щодо утворення, реорганізації та функціонування закладу загальної середньої 

освіти: статут, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, 

тарифікація тощо; 

− ефективне використання годин інваріантної та варіативної складової 

навчального плану, розподіл педагогічного навантаження, тарифікація;  

− здатність вирішувати кадрові питання: пошук персоналу, прийом на 

роботу, звільнення працівників, їх мотивація та накладення стягнень; 

− ефективна робота в команді, делегування повноважень, розподіл 

функціональних обов'язків, тайм-менеджмент у роботі керівника; 
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− забезпечення прозорості в роботі закладу загальної середньої освіти 

та його фінансів, організація самостійного бухгалтерського обліку закладу 

загальної середньої освіти, формування бюджету, складання кошторисів, 

підготовка документації й участь у тендерних торгах, відкриття рахунків, 

підготовка фінансових звітів; 

− здатність орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, 

отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і потреб 

закладу загальної середньої освіти, вимог сучасного інформаційного 

суспільства, ефективного використання можливостей інформаційних  і web-

технологій; 

− критичне оцінювання результатів власної професійної діяльності, 

бачення помилок і шляхів їх усунення, принцип соціальної відповідальності за 

свою професійну діяльність» [101]. 

У 2019 р. Міністерство освіти і науки України представило методичні 

рекомендації «Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи» [76].  

За новим Законом України «Про освіту» (стаття 1) автономія закладів 

освіти визначається як «право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, 

яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті 

рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та 

інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених 

законом» [76]. 

Розробники методичних рекомендацій визначають, що освітній 

менеджмент базується на «основних законах та принципах науки про управління 

в цілому, хоча і має ряд суттєвих особливостей. Особливостями освітнього 

менеджменту в Україні є те, що він є порівняно молодою галуззю і власне до 

недавнього часу заклади вищої освіти не готували освітніх управлінців, а ними 

ставали звичайні педагоги, які або виявляли організаторські здібності, або були 

успішними вчителями-предметниками. Прийняття ними управлінських рішень, 

здійснення менеджменту закладом здійснювалося, базуючись на вивченні 

досвіду попередників, який не завжди був успішним або за вказівками органів 
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управління освітою, або на інтуїтивному рівні. Такий шлях не завжди був 

успішним, часто він давав збої, призводив до неефективності, зберігав стару 

радянську форму управління, не давав можливості впроваджувати нові сучасні 

форми та методи менеджменту. Разом з тим прямі норми Закону щодо 

автономності закладів освіти не дають прямих відповідей на те, як ефективно 

впровадити та реалізувати цю (автономну) модель їх управління і 

функціонування» [76, с.4].  

Законом України «Про освіту» [105] визначено поняття, види та обсяг 

автономії. Статтею 6 цього Закону однією із засад державної політики у сфері 

освіти та принципів освітньої діяльності визначено фінансову, академічну, 

кадрову та організаційну автономію закладів освіти у межах, визначених 

Законом. Стаття 23 Закону встановлює державні гарантії академічної, 

організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти, а також 

констатується, що обсяг автономії закладів освіти визначається цим Законом, 

спеціальними законами та установчими документами закладу освіти. Стаття 25 

визначає, що засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в 

діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, 

визначених Законом та установчими документами, а також встановлює, що 

засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої 

повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій 

(піклувальній) раді закладу освіти [105]. 

«Організаційна автономія закладу дозволяє його адміністрації шляхом 

самостійного формування власної структури й впровадження відповідних 

організаційних процедур у діяльність створити умови для ефективної і творчої 

реалізації завдань головного освітнього документу - освітньої програми. Вдала 

організація діяльності закладів загальної середньої освіти сприяє ефективному 

залученню та використанню ними усіх ресурсів: адміністративних, матеріально-

технічних, методико-педагогічних, комунікативних, інноваційних, 

технологічних, партнерських та інших» [76].  
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Кадрова ж автономія закладу освіти об’єднує право на самостійні 

управлінські рішення щодо: 

– формування та затвердження штатного розпису закладу освіти;  

– призначення працівників; 

– розподілу годин тижневого навантаження. 

Створення системи професійного становлення, підвищення кваліфікації, 

вдосконалення педагогічного колективу в цілому – так само є завданнями, що 

вирішує кадрова автономія [76]. 

Фінансова автономія поєднує у собі окремі елементи академічної, 

організаційної та кадрової автономії. Вона є одним із шляхів підвищення якості 

надання освітніх послуг. Успішна реалізація академічної, організаційної та 

кадрової автономії дозволяє успішно імплементувати фінансову автономію.  

Для вирішення завдань дослідження важливо розглянути питання щодо 

академічної автономії. Проте, до її впровадження в повному обсязі готові не всі 

заклади середньої освіти. «Впровадження закладом академічної автономії 

можливе за дотримання певних умов. Першою умовою, як і в інших 

реформаторських процесах є лідерство керівника закладу. Усі освітні заклади 

мають керівників, але не всі керівники цих закладів є лідерами. Саме лідерство, 

особистий приклад готовності до змін є запорукою цих змін та запорукою успіху. 

Лише керівник-лідер може сформувати мотивації до змін в усього колективу. 

Саме педагогічний колектив та його колегіальний орган – педагогічна рада є 

механізмом впровадження та реалізації академічної автономії закладу освіти як 

запоруки майбутнього успіху. Саме керівник-лідер має сприяти залученню до 

процесу впровадження академічної автономії усіх стейкхолдерів освітнього 

процесу. Лише інституційно спроможний педагогічний колектив здатний до 

якісних змін освітнього процесу на засадах академічної автономії. Тому 

першочерговим завдання місцевих органів управління освітою, інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, громадських, міжнародних структур є 

формування інституційної спроможності освітніх закладів» [76].  



167 

На рис. 3.1 представлені умови [76] впровадження академічної автономії у 

закладах освіти, одним із елементів якого є лідерство керівника – його фахові 

компетентності та професійна підготовленість. 

 

Рис. 3.1. Умови впровадження академічної автономії [76]. 

 

Таким чином, наявні підстави зробити висновок, що система підготовки 

керівників закладів освіти до реалізації ними права на автономію закладу 

потребує модернізації.  

«Поряд із існуванням обов’язковості призначення керівників закладів 

освіти на відповідні посади на конкурсній основі, незважаючи на проблему у 

наявності потреби у педагогічних працівниках, існує реальна необхідність 

розробки типових або локальних положень про конкурсний відбір педагогічних 

працівників у заклади освіти. Це дасть можливість керівникам закладів освіти 

формувати високопрофесійні, творчі педагогічні колективи. Цьому також 

сприятиме застосування норм трудового права про призначення працівників (у 

тому числі й педагогічних) на посади на умовах строкових трудових угод. 

Практика призначення на посади на умовах строкових трудових угод є загально 

виправданою нормою формування конкурентоспроможних колективів» [76]. 

Отже, з’ясовано, що на керівників закладів освіти відповідно до Законів та 

їх діяльності, покладений великий обсяг професійних обов’язків, проте 
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підготовка керівників закладів освіти в Україні не є системною. Недосконалість 

підготовки керівників закладів середньої освіти полягає у неякісному відборі 

студентів на програму «Управління навчальним закладом» через відсутність 

вимог до середнього балу попереднього диплома та практичного досвіду роботи; 

недоцільності введення спеціалізації для підготовки керівників закладів вищої 

освіти, адже Законом України «Про вищу освіту» визначено, що керівник 

закладу вищої освіти повинен мати вчене звання та науковий ступінь; 

обмеженості вибору навчальних дисциплін і недостатньою кількістю кредитів 

ЄКТС, що призначаються на практичну підготовку та захист магістерської 

роботи; відсутності у змісті програм дисциплін, спрямованих на розвиток 

лідерських компетентностей керівників закладів освіти, управління освітнім 

процесом з урахуванням вікових особливостей учнів, співпраці з місцевою 

громадою та іншими стейкхолдерами. Іншими факторами негативного впливу на 

якість підготовки керівників закладів середньої освіти є відсутність відповідного 

професійного стандарту, системи визнання результатів навчання неформальної 

освіти та відповідної сертифікації попереднього навчання.  

 

3.2. Модель підготовки керівників закладів освіти в системі вищої 

освіти України в контексті євроінтеграції 

Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною, зумовлює 

необхідність реформаційних процесів в освітній галузі, спрямованих на 

досягнення найкращих освітніх стандартів, розроблення нової моделі 

управління освітою – відкритої, демократичної, орієнтованої на розвиток 

самостійності та самодостатності особистості, її творчої активності з метою 

зміцнення демократичних основ громадянського суспільства. Така позиція 

потребує від сучасної освіти серйозних реформаційних кроків щодо оновлення 

механізмів управлінської діяльності [27]. 

За твердженням В. Лугового «…управління освітою – це цілеспрямована 

зміна її стану. Ефективне і результативне управління потребує знання природи 



169 

об’єкта управління, наявності відповідної інформації для прийняття 

управлінських рішень, механізмів та ресурсів їх реалізації» [68].  

Реформування системи освіти України передбачає зміну вимог до 

керівників сфери освіти. «Як наслідок, мають змінитися завдання й зміст 

професійної підготовки управлінців. Актуальною сьогодні стає переорієнтація 

підготовки керівників сфери освіти на компетентністну модель навчання. 

Головним аргументом на користь запровадження компетентністного підходу є 

його практична зорієнтованість. Компетентний фахівець відрізняється тим, що 

не лише володіє певним рівнем знань, умінь і навичок, а й здатний реалізувати 

їх у своїй професійній діяльності. Крім того, запровадження компетентністної 

моделі навчання відкриває можливості щодо перевірки результативності, 

технологічності та ефективності навчання» [70].   

На сьогодні загальноприйнятим є поділ компетентностей на дві групи: 

предметно-спеціальні (фахові) компетентності (англ. subject specific 

competences) та загальні компетентності (англ. generic competences, transferable 

skills). Перші залежать від предметної області, саме вони визначають профіль 

освітньої програми та кваліфікацію випускника, роблять кожну освітню 

програму індивідуальною. Але існують й інші, не менш важливі, компетентності, 

якими студент оволодіває в процесі виконання даної освітньої програми, але 

вони носять універсальний, не прив’язаний до предметної області характер. Це, 

наприклад, здатність до навчання, самоосвіти, креативність, володіння 

іноземними мовами, інформаційними технологіями тощо. Загальні 

компетентності повинні бути збалансованими із фаховими компетентностями, а 

при розробленні освітніх програм їх розвиток обов’язково повинен бути 

запланований [77].  

Підготовка управлінців у сфері освіти, зокрема у Сполученому 

Королівстві, здійснюється на магістерському рівні. Нижче наведено опис 

основних загальних компетентностей та їх характеристика для другого циклу 

вищої освіти (згідно з Дублінськими дескрипторами) [248]:  
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1. Знання і розуміння: забезпечують основу, або можливості, для 

розроблення певної новизни в процесі розвитку або застосування ідей, часто в 

контексті досліджень.  

2. Застосування знань і розуміння: демонструється через можливості 

розв’язувати проблеми у нових або маловідомих сферах у рамках більш 

широкого (або міждисциплінарного) контексту.  

3. Формулювання суджень: засвідчує здатність інтегрувати знання та 

обговорювати їх комплексність (складність), формулювати судження на основі 

неповних даних.  

4. Комунікації: як обмін науковими знаннями й науковими висновками та 

їхнє донесення (в обмеженому масштабі) до фахівців і не фахівців (у формі 

монологу).  

5. Здатність до навчання (навчальні вміння і навички): розвинуті до такої 

міри, за якої можливе здійснення самокерованого чи самостійного навчання 

[113, 248].  

Рівень Національної рамки кваліфікацій [100], якому відповідають 

кваліфікації магістерського освітнього рівня, має таку характеристику: здатність 

розв’язувати складні задачі та проблеми у певній галузі професійної діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Варто також зазначити, що у серпні 2020 р. на сайті Міністерства освіти і 

науки України було розміщено проєкт Професійного стандарту за професією 

«Керівник закладу загальної середньої освіти» [108]. У документі передбачено, 

що така підготовка буде провадитися на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти. Також є можливість продовжити навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії або 

пройти підвищення кваліфікації без присвоєння кваліфікації нового рівня освіти. 

У такому випадку керівник закладу загальної середньої освіти (крім приватного 

закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду 

пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не 
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менше 90 навчальних годин (три кредити ЄКТС). Стандарт включає два виміри 

професійної діяльності: керівник-лідер та керівник-менеджер [108]. 

Отже, відповідно до українського законодавства та інших окреслених 

документів, чітко прослідковується необхідність структуризації та визначення 

підходів та інших складових підготовки керівників закладів освіти в Україні. 

Відповідно до вищезазначеного, а також результатів аналізу стану 

підготовки керівників закхадів освіти в Україні, досвіду такої підготовки у 

Сполученому Королівстві, визначено концептуальні засади підготовки 

керівників закладів вищої та професійної освіти, в основі якої лежить 

підвищення кваліфікації шляхом розроблення системи вузькопрофільних 

тренінгів. Під час такої підготовки (вузькопрофільні тренінги) визначаються 

ключові компетентності та результати навчання; методи, технології навчання та 

викладання визначаються відповідно до спрямування підготовки з урахуванням 

визначених функцій управлінської діяльності певного рівня. Прослідковується 

змістовий зв'язок з суспільними потребами в міжнародному, національному, 

локальному/місцевому вимірах, а навчання ґрунтується на кращих практиках і з 

використанням практичного досвіду. Усі тренінги спрямовані також на розвиток 

лідерських компетентностей. Це дозволяє визначити, що підготовка керівників 

закладів вищої і професійної освіти ґрунтується на таких підходах: 

компетентнісному; індивідуальному; функціональному; соціально 

спрямованому; практико орієнтованому; лідерському. 

Така підготовка ґрунтується на принципах системності (урахування 

міжнародного, національного та інституційного контекстів і багатовимірності 

управлінської діяльності), гнучкості (урахування потреб конкретного закладу 

вищої освіти, індивідуальних потреб), адаптивності (врахування інституційних 

особливостей закладів освіти, індивідуальних можливостей та здатностей 

керівників), неперервності (послідовність, наступність та взаємозв’язок змісту 

підготовки відповідно до професійного досвіду керівника), автономності 

(вільний вибір організації, форм, програм, тренінгів для підвищення 

кваліфікації), різноманітності (широкий спектр навчальних модулів/курсів 
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тренінгів, форм), циклічності (визначений певний цикл підготовки та регулярне 

забезпечення нового рівня складності та модернізації за актуальною тематикою 

й періодичність пропозицій), відкритості (актуалізація змісту з урахуванням 

зворотного зв’язку, новацій, трендів, запитів). 

Програми підвищення кваліфікації є системно побудованими та 

включають цикли тренінгів (до 3-х місяців) за змішаною (очно-дистанційною) 

формою навчання та окремі тренінги (1-3 дні) за очною формою навчання (в 

умовах сучасних викликів пандемії COVID-19 – за дистанційним / змішаним 

форматом) та засновані на принципах гнучкості, адаптивності, автономності.. 

Зміст таких тренінгів будується на основі принципів досконалості та 

практичної актуальності, а також на функціональному підході до визначення 

напрямів і тематики підготовки, компетентністному підході до запланованих 

ключових результатів навчання та індивідуальному підході до вибору методів 

навчання та викладання. Підготовку керівників закладів вищої та професійної 

освіти спрямовано на індивідуальний професійний розвиток керівників задля 

удосконалення їх здатності до розбудови організаційного потенціалу закладу 

освіти. Формат і зміст програм і тренінгів співвіднесено з основними аспектами 

ролі керівника закладу вищої освіти та його функцій в організаційній структурі 

закладу, визначено відповідні напрями, зокрема: стратегічне планування  та 

механізми прийняття рішень у закладах вищої освіти за участі внутрішніх і 

зовнішніх стейкхолдерів; стратегії управління комунікаціями з підлеглими; 

механізми уникнення ризиків; результат-орієнтоване управління закладом вищої 

освіти; розроблення та модернізація освітніх програм; управління фінансами 

закладу вищої освіти; а також розвиток лідерських та управлінських 

компетентностей, критичного мислення.  

За принципом автономності керівником закладу вищої освіти здійснюється 

вільний вибір організації – заклад вищої освіти, наукова установа, профільна 

громадська організація, галузева фундація/асоціація тощо – що забезпечує 

підвищення кваліфікації і має дотримуватися чотирьох обов’язкових складових 

підготовки керівників закладу вищої освіти, спрямованих на: (1) розвиток 
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здатності формувати майбутнє закладу на основі існуючого потенціалу, (2) 

удосконалення компетентностей з підвищення ефективності діяльності закладу 

вищої освіти, (3) розвиток здатності забезпечувати професійний розвиток 

академічного та адміністративного персоналу закладу, (4) формальне визнання 

результатів навчання керівників закладів вищої освіти задля мотивації до 

навчання впродовж життя.  

Також розроблено модель підготовки керівників закладів середньої освіти 

на основі досвіду Сполученого Королівства, що ґрунтується на 

компетентнісному, студентоцентрованому, практико орієнтованому підходах, на 

принципах стандартизації, гнучкості, адаптивності та досконалості.   

Представлена на рис. 3.2 модель підготовки керівників закладів середньої 

освіти, побудована на основі вище зазначених принципів і підходів, передбачає 

освітню програму, що складається з обов’язкових (30 кредитів ЄКТС), 

вибіркових навчальних дисциплін (30 кредитів ЄКТС) та індивідуального 

дослідницького проєкту (магістерської роботи) (30 кредитів ЄКТС), та 

передбачає три траєкторії навчання: за формальною ступеневою освітою – для 

вступника з попередньою освітою бакалаврського рівня, для вступника з 

попередньою освітою магістерського рівня; за неформальною освітою – для 

вступника-магістра з досвідом управління.  

Для перших двох категорій вступників обов’язковими критеріями відбору 

на програму є мінімальний досвід роботи у закладі освіти (2 роки) та визначений 

поріг щодо належного рівня досягнень за попередньою вищою освітою. 

Опанувавши 90 кредитів ЄКТС, кожен із вступників може отримати ступінь 

магістра, для вступників-магістрантів є опція визнання та перезарахування 

кредитів за результатами попереднього навчання. Також, можна отримати 

сертифікат або свідоцтво у разі опанування 60 або 30 кредитів ЄКТС за 

освітньою програмою, відповідно, без захисту магістерської роботи.  

За умови накопичення кредитів і відповідних курсів, гнучка траєкторія 

навчання доцільна для вступників-магістрів, які є діючими керівниками закладів 

середньої освіти та потребують підвищення кваліфікації. Залежно від кількості 
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обраних та опанованих модулів освітньої програми підготовка може 

завершуватися наданням або ступеня магістра, або сертифікату про підвищення 

кваліфікації освіту (2/3 обсягу кредитів ECTS відповідного навчального 

матеріалу), або свідоцтва (1/3 обсягу кредитів ECTS відповідного навчального 

матеріалу). 

Дослідження теоретичних засад підготовки керівників закладів освіти у 

Сполученому Королівстві дало змогу сформулювати рекомендації щодо такої 

підготовки в Україні на таких рівнях: 

Дослідження теоретичних засад підготовки керівників закладів освіти у 

Сполученому Королівстві дало змогу сформулювати рекомендації щодо такої 

підготовки в Україні на таких рівнях: 

національному:  

− розроблення законодавчої бази – національного професійного 

стандарту для керівників закладів середньої освіти;  

− запровадження визнання часткових кваліфікацій (сертифікат, 

свідоцтво) у межах формальної та неформальної освіти керівників закладів 

середньої освіти;  

− фінансово-організаційне сприяння розвитку системи професійного 

розвитку керівників закладів освіти на основі мережі організацій, що 

пропонують програми підвищення кваліфікації; 

інституційному:  

− розроблення та реалізація профільних магістерських програм 

підготовки керівників закладів середньої освіти згідно з розробленим 

національним професійним стандартом;  

− запровадження різних типів підготовки в межах здобуття ступеня 

магістра за профільною освітньою програмою на основі індивідуальної освітньої 

траєкторії (сертифікат, свідоцтво, ступінь магістра) з визнанням і 

перезарахуванням результатів навчання та відповідних кредитів ЄКТС за 

попередньою магістерською освітою за іншим профілем підготовки, за 

неформальною освітою. 
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Заклад вищої освіти

Вимоги до вступника:

· Магістр

· Мінімальний досвід роботи у закладі 

освіти – 2 р.

· Визначений поріг рівня досягнень 

попереднього диплому (середній бал)

Вимоги до вступника:

· Бакалавр

· Мінімальний досвід роботи у закладі 

освіти – 2 р.

· Визначений поріг рівня досягнень 

попереднього диплому (середній бал)

Стандарт вищої освіти 

зі спеціальності 

011 «Освітні, 

педагогічні науки»

Професійний стандарт 

для керівників 

закладів середньої 

освіти

Національна рамка кваліфікацій

Освітня програма з підготовки управлінців 

закладів середньої освіти:

· Обов'язкові навчальні дисципліни (Модуль 

1…Модуль N – 30 ECTS)

· Дисципліни за вибором (Модуль 1…Модуль N 

– 30 ECTS)

· Індивідуальний дослідницький проект 

(магістерська робота) – 30 ECTS

*Для студентів , які вступають на програму зі ступенем 

магістра можуть бути визнані та перезараховані 

частина дисциплін

Профіль випускника

Вимоги до вступника:

· Магістр, що потребує підвищення 

кваліфікації (слухач курсів ПК)

· Керівник закладу середньої освіти

Диплом магістра з управління закладом 

середньої освіти (90 ECTS)

Сертифікат з управління закладом 

середньої освіти (60 ECTS, без захисту 

магістерської роботи)

· Курси

· Навчальні дисципліни 

· Модулі

Свідоцтво з управління закладом середньої 

освіти (30 ECTS, без захисту магістерської 

роботи)

Диплом магістра з управління закладом 

середньої освіти (90 ECTS з можливим 

частковим презарахуванням дисциплін)

Організації, що пропонують підвищення 

кваліфікації керівників закладів середньої 

освіти
 

Рис. 3.2. Модель підготовки керівників закладів середньої освіти у системі вищої освіти України на основі досвіду 

Сполученого Королівства 
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Висновки до третього розділу 

Установлено, що підготовку керівників закладів середньої освіти за 

спеціалізацією «Управління навчальним закладом» в Україні здійснюють 30 

закладів вищої освіти у 15 областях України та м. Києві. Така підготовка 

здійснюється на другому (магістерському) рівні вищої освіти, як правило, за 

спеціальністю «073 Менеджмент» галузі знань «07 Управління та 

адміністрування». Університети у 7 областях не пропонують освітні програми за 

вищезазначеною спеціалізацією. 

Здійснено аналіз профілів освітньо-професійних програм за спеціалізацією 

«Управління навчальним закладом» та виявлено такі характеристики такої 

підготовки в Україні: (1) вступниками на можуть бути бакалаври, спеціалісти та 

магістри за будь-якою спеціальністю, які успішно складуть вступні іспити (із 

спеціальності та з іноземної мови), проте не вимагається наявність професійного 

досвіду; (2) обсяг освітньо-професійних програм складає 90 кредитів ЄКТС; (3) 

програми розробляються відповідно до стандарту вищої освіти та складаються з 

обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін (за вибором закладу та за 

вибором студента), практичної підготовки та підготовки і захисту магістерської 

роботи; (4) кількість кредитів ЄКТС для обов’язкових навчальних дисциплін у 

1,5 – 2,5 рази більша, ніж для вибіркових, залежно від закладу вищої освіти, 

наявні суттєві розбіжності щодо обсягу кредитів на підготовку та захист 

магістерської роботи – від 3 до 16 кредитів ЄКТС; (5) перелік компетентностей 

випускника за програмами поділяють на загальні та фахові (найчастіше 

спрямовані на управління персоналом, освітню, фінансово-економічну 

діяльність, адміністративний та стратегічний менеджмент); (6) університети 

пропонують поглиблену спеціалізацію для управління закладами загальної 

середньої, професійної та вищої освіти, проте зміст такої підготовки 

відрізняється лише 1-2 вибірковими дисциплінами; (7) випускники освітніх 

програм отримують кваліфікацію магістра з менеджменту. 

З’ясовано, що підготовка керівників закладів освіти в Україні є 

несистемною, що полягає, зокрема, у відсутності вимог до середнього балу 
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попереднього диплома про вищу освіту та практичного досвіду роботи при 

відборі студентів на програму «Управління навчальним закладом»; 

недоцільності введення спеціалізації для підготовки керівників закладів вищої 

освіти у межах магістерської програми, адже Законом України «Про вищу 

освіту» визначено, що керівник закладу вищої освіти повинен мати вчене звання 

та науковий ступінь; обмеженості вибору навчальних дисциплін і недостатньою 

кількістю кредитів ЄКТС, що призначаються на практичну підготовку та захист 

магістерської роботи; відсутності у змісті програм дисциплін, спрямованих на 

розвиток лідерських компетентностей керівників закладів освіти, управління 

освітнім процесом з урахуванням вікових особливостей учнів, співпраці з 

місцевою громадою та іншими стейкхолдерами. Іншими факторами негативного 

впливу на якість підготовки керівників закладів середньої освіти є відсутність 

відповідного професійного стандарту, системи визнання неформального 

навчання та його сертифікації.  

З урахуванням досвіду Сполученого Королівства та національних 

напрацювань розроблено модель підготовки керівників закладів середньої освіти 

на основі досвіду Сполученого Королівства та концептуальні основи підготовки 

керівників закладів вищої та професійної освіти України з урахуванням досвіду 

Сполученого Королівства. 

Основний зміст третього розділу дисертації відображено в таких 

публікаціях [129; 131]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення досвіду 

підготовки керівників у сфері вищої, професійної та середньої освіти у 

Сполученому Королівстві. Реалізація мети і завдань дослідження дала змогу 

сформулювати такі висновки та рекомендації. 

1. Аналіз стану розробленості теоретичних основ підготовки керівників 

закладів освіти засвідчує, що вчені трактують підготовку таких управлінців як 

багатоаспектний процес. У працях українських і зарубіжних учених розглядаються 

питання розвитку окремих компетентностей (управлінської, правової, інноваційної 

тощо), основні поняття та терміни, принципи та підходи до такої підготовки, а 

також функції та професійні якості керівників закладів освіти. У фокусі сучасних 

наукових досліджень також знаходяться питання управління закладами освіти в 

контексті парадигми лідерства, що передбачає переосмислення та модернізацію 

цілей, завдань, методів і результатів підготовки управлінців освіти. Аналіз також 

засвідчив актуальність дослідження питання системної підготовки керівників 

закладів освіти як наукової проблеми та відсутність комплексного дослідження 

міжнародного досвіду такої підготовки в Україні.  

2. На основі аналізу змісту тренінгових програм для керівників закладів 

вищої та професійної освіти, стандартів для директорів шкіл у Англії, Шотландії, 

Північній Ірландії, Уельсі та змісту програм підготовки управлінців у сфері освіти 

в університетах Сполученого Королівства доведено, що компетентністний підхід є 

основним у підготовці таких фахівців.  

Визначено особливості підготовки керівників закладів освіти у Сполученому 

Королівстві: (1) диференціація підходів у підготовці керівників закладів вищої, 

професійної та середньої освіти (для керівників закладів вищої та професійної 

освіти – неформальна освіта через короткотривалі тренінгові програми; для 

керівників закладів середньої освіти – формальна освіта через магістерські 

програми та неформальна освіта); (2) наявність неурядової організації (Advance 

HE), що реалізує підвищення кваліфікації керівників закладів вищої освіти; (3) 
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наявність асоціацій, що здійснюють підтримку закладів професійної освіти, а також 

надають послуги з професійного розвитку керівників таких установ; (4) 

стандартизація професійної діяльності керівників закладів середньої освіти – 

наявність регулярно оновлюваних професійних Стандартів, у яких визначені 

компетентності директорів шкіл, в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі; 

(5) наявність спеціальних критеріїв відбору на магістерську програму з управління 

закладом освіти – високий рівень освітніх досягнень за попереднім ступенем та 

обов’язковий досвід роботи в закладі освіти; (6) система визнання попереднього 

досвіду навчання – визнання неформального навчання та його акредитація з 

наданням сертифікату, визнання та перезарахування кредитів у магістратурі; (7) 

діяльність Національної асоціації керівників шкіл, що здійснює організацію 

регулярних конференцій, тренінгів, семінарів, консультації для керівників шкіл; (8) 

наявність різних траєкторій навчання та відповідних типів документів про освіту 

(сертифікат, диплом про вищу освіту та ступінь магістра) в залежності від 

кваліфікації випускника програми; (9) практична зорієнтованість магістерських 

програм підготовки керівників шкіл відповідно до стандартів професійної 

діяльності; (10) урізноманітнення форм навчання – запровадження змішаного та 

дистанційного (онлайн) навчання для підготовки керівників закладів освіти. 

Виявлено тенденцію до розширення освітнього контенту вузькопрофільних 

магістерських програм підготовки керівників закладів середньої освіти у 

Сполученому Королівстві з фокусом на розвиток загальних компетентностей 

управлінців, зокрема з лідерства в освіті, розподіленого лідерства та управління 

колективом, стратегічного планування діяльності закладу освіти. 

3. Здійснений аналіз магістерських програм підготовки керівників закладів 

середньої освіти і програм для управлінської вертикалі закладів вищої та 

професійної освіти та узагальнення результатів надав змогу визначити основні 

компетентності для керівників закладів вищої, професійної та середньої освіти.  

З’ясовано, що пріоритетними напрямами для керівників закладів вищої та 

професійної освіти у Сполученому Королівстві є діяльність у міжнародному 

контексті; управління проектами, фінансами; планування часу та бюджету; 
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розроблення стратегії розвитку закладу; впровадження маркетинг і бізнес-стратегії 

через підприємницькі та інноваційні підходи; власний безперервний професійний 

розвиток згідно з вимогами сучасності в університетському, місцевому, 

національному та глобальному контекстах.  

Визначено, що програми для підвищення кваліфікації керівників закладів 

професійної освіти спрямовані на розбудову здатності реагувати на зміни у 

внутрішньому організаційному та зовнішньому середовищах; оцінювання ризиків; 

імплементації інновацій; орієнтованість на майбутні тенденції; стратегічне 

планування; управління фінансами; розвиток критичного мислення та лідерських 

компетентностей. Адже управління закладами професійної освіти безпосередньо 

пов'язане з контекстом і потребами професійного розвитку, тож лідери закладів 

професійної освіти повинні максимально швидко пристосовуватися до мінливості 

середовища.  

Діяльність керівника закладу середньої освіти передбачає впровадження 

місцевої і національної освітньої політики з урахуванням особливостей розвитку 

окремої школи; впровадження інновацій та змін у школі; розроблення стратегії 

розвитку та планування; управління освітнім процесом з урахуванням вікових 

особливостей учнів; мотивацію персоналу тощо.  

З’ясовано, що компетентність з управління закладом освіти в контексті 

парадигми лідерства є актуальною як для керівників закладів вищої та професійної, 

так і середньої освіти із незначними змістовними відмінностями. Розвиток 

лідерського потенціалу управлінців є спільною тенденцією у підготовці керівників 

наведених вище категорій.  

4. З урахуванням досвіду Сполученого Королівства та національних 

напрацювань визначено концептуальні засади підготовки керівників закладів 

вищої та професійної освіти та розроблено й обґрунтовано модель підготовки 

керівників закладів середньої освіти.  

З’ясовано основні принципи, на основі яких здійснюється така підготовка: для 

керівників закладів вищої та професійної освіти – системності, гнучкості, 

адаптивності, неперервності, автономності, різноманітності, циклічності, 
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відкритості; для керівників закладів середньої освіти – стандартизації, гнучкості, 

адаптивності, досконалості. Визначено основні підходи до підготовки: для 

керівників закладів вищої та професійної освіти – компетентнісний, 

функціональний, індивідуальний, соціально спрямований, практико орієнтований, 

лідерський; для керівників закладів середньої освіти – компетентнісний, 

студентоцентрований, практико орієнтований. 

Модель підготовки керівників закладів середньої освіти включає обов’язкові 

та вибіркові навчальні дисципліни, індивідуальний дослідницький проєкт 

(магістерську роботу) та передбачає три траєкторії навчання: за формальною 

ступеневою освітою – (1) для вступника з попередньою освітою бакалаврського 

рівня, (2) для вступника з попередньою освітою магістерського рівня; (3) за 

неформальною освітою – для вступника-магістра з досвідом управління.  

Серед концептуальних засад підготовки керівників закладів вищої та 

професійної освіти, окрім вище зазначених принципів і підходів, визначено 

організаційні форми підвищення кваліфікації – системно побудовані програми, що 

включають цикли вузькопрофільних тренінгів за змішаною (очно-дистанційною) 

формою навчання та окремі тренінги за очною або змішаною формами навчання. 

Формат і зміст програм і тренінгів для керівників закладів вищої та професійної 

освіти побудовані на характеристиках їх ролі та функцій керівників закладів вищої 

освіти в організаційній структурі закладу. Підвищення кваліфікації передбачає такі 

складові підготовки керівників закладу вищої освіти: розвиток здатності 

формувати майбутнє закладу на основі існуючого потенціалу, удосконалення 

компетентностей з підвищення ефективності діяльності закладу вищої освіти, 

розвиток здатності забезпечувати професійний розвиток академічного та 

адміністративного персоналу закладу, формальне визнання результатів навчання. 

Дослідження теоретичних засад підготовки керівників закладів освіти у 

Сполученому Королівстві дало змогу сформулювати рекомендації щодо такої 

підготовки в Україні на таких рівнях: 

національному: розроблення законодавчої бази – національного 

професійного стандарту для керівників закладів середньої освіти; запровадження 
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визнання часткових кваліфікацій (сертифікат, свідоцтво) у межах формальної та 

неформальної освіти керівників закладів середньої освіти; фінансово-організаційне 

сприяння розвитку системи професійного розвитку керівників закладів освіти на 

основі мережі організацій, що пропонують програми підвищення кваліфікації; 

інституційному: розроблення та реалізація профільних магістерських 

програм підготовки керівників закладів середньої освіти згідно з розробленим 

національним професійним стандартом; запровадження різних типів підготовки в 

межах здобуття ступеня магістра за профільною освітньою програмою на основі 

індивідуальної освітньої траєкторії (сертифікат, свідоцтво, ступінь магістра) з 

визнанням і перезарахуванням результатів навчання та відповідних кредитів ЄКТС 

за попередньою магістерською освітою за іншим профілем підготовки, за 

неформальною освітою. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Характеристики програм підготовки керівників закладів середньої освіти у Сполученому Королівстві 

№ Назва університету 
Назва програми підготовки 

керівників у сфері освіти 
Термін навчання 

Кількість 

кредитів 

Документи про вищу освіту, що 

видаються після закінчення курсу 

1.  University of Warwick 
MA in Educational Leadership and 

Management 

1 р. (full-time) 

 
90 Master of Arts diploma 

2.  University of Leicester Educational Leadership MSc 
2 р. (distance 

learning) 
90 Master of Science diploma 

3.  Newcastle University Educational Leadership 
9 місяців (part-

time) 
60 Postgraduate Certificate 

4.  
University of  

Buckingham 
MEd Educational Leadership 

18 місяців (full-

time) 
  

5.  
University of 

Huddersfield 

Education (Leadership and 

Management) MA 

1 р. (full-time) 

2 р. (part-time) 
90 Master of Arts diploma 

6.  
Northumbria 

University 
Education Leadership MA 

1 р. (full-time) 

3 р. (part-time) 
90 Master (of education)  diploma 

7.  University of Chester Educational Leadership 3 р. (part-time) 90 

Master of Arts diploma 

Postgraduate Diploma 

Postgraduate Certificate 

8.  
University of 

Gloucestershire 
Educational Leadership  Full/part-time 90 

Postgraduate Certificate  

Postgraduate Diploma  

Master of Arts diploma 

9.  Bath Spa University 
MA Education (Leadership and 

Management)  

1 р. (full-time) 

2 р. (part-time) 
90 Master of Arts diploma 

10.  
Sheffield Hallam 

University 

MA/PgDip/PgCert Educational 

Leadership 
3 р. (part-time) 

30 Postgraduate Certificate 

60 Postgraduate Diploma 

90 Master of Arts Diploma 

11.  
Birmingham City 

University 

Global Education Management - 

MA 
1 р. (full-time) 

30 Postgraduate Certificate 

60 Postgraduate Diploma 

90 Master of Arts Diploma 
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Продовження дод. А 

12.  
York St John 

University 

Educational Leadership & 

Management  
1-2 р. (part-time)  

University Certificate in School 

Leadership 

13.  
Roehampton 

University 

Education Leadership and 

Management 

1 р. (full-time) 

4-6 сем. (part-time) 

30 Postgraduate Certificate 

60 Postgraduate Diploma 

90 Master of Arts Diploma 

14.  
University of 

Worcester 

Leadership and Management 

(Education) 
 

30 
Postgraduate certificate Education 

(Leadership and Management) 

60 
Postgraduate Diploma Education 

(Leadership and Management) 

90 
MA Education (Leadership and 

Management) 

15.  University of Cumbria Educational Leadership MBA 

1 р. (full-time) 

2-3 р. (part-time, 

distance learning) 

90 MBA Diploma 

16.  
Staffordshire 

University 

Educational Leadership and 

Management 

3р. (part-time only) 

course.  

30 Postgraduate certificate 

60 Postgraduate Diploma 

90 MA Diploma 

17.  

Manchester 

Metropolitan 

University 

MSc Educational Leadership and 

Management 

1 р. (full-time) 

 
90 Master of Science diploma 

18.  
Anglia Ruskin 

University 

Educational Leadership and 

Management (MBA) 

1 р. (full-time)  

2-3 р. (part-time, 

distance learning) 

90 MBA Diploma 

19.  University of Bolton 
Educational Management MA 

 

1 р. (full-time)  

3 (part-time) 

 

30 Postgraduate certificate 

60 Postgraduate Diploma 

90 MA Diploma 

20.  
Cardiff Metropolitan 

University 

Education (with pathways) - 

MA/PgD/PgC  

Pathways: 

3 р. (part-time) 

1 р. full-time (MA 

Education only) 

30 Postgraduate certificate in Education 

60 Postgraduate Diploma in Education 

90 MA in Education 

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Arts


Продовження дод. А 

· Education - MA/PgD/PgC 

· Leadership and Management 

- MA 

· Managing Community 

Practice – MA 

· Educational Research and 

Practice - MA 

  

21.  
University of South 

Wales 

MA Leadership & Management 

(Education) 

1 р. (full-time) 

2-5 р. (part-time) 

30 Postgraduate Сertificate  

60 Postgraduate Diploma  

90 MA  

22.  University of Stirling 

Educational Leadership and 

Educational Leadership (SQH) 

SQH = Scottish Qualification of 

Headship 

3-5 р. (part-time) 

30 Postgraduate Сertificate 

60 Postgraduate Diploma  

90 MSc 

23.  
Queen's University, 

Belfast 
Educational Leadership 

1 р. (full-time) 

3 р. (part-time) 
90 MSc Educational Leadership  

 

 



    

 

Додаток Б 

Зміст програм підготовки керівників керівників закладів середньої освіти у Сполученому Королівстві 

№ 
Назва 

університету 

Назва програми 

підготовки 

керівників у сфері 

освіти 

Умови прийому на навчання Компоненти освітньої програми 

1.  University of 

Warwick 

MA in Educational 

Leadership and 

Management 

· Диплом 2:2 ступеня або його 

еквівалент. 

· Характеристика. 

· Мотиваційний лист 

· Сертифікати тестів з 

англійської мови IELTS рівнем 6.5 

або вище (non-native speakers) 

2 обов’язкові (core) модулі: 

· Leading Educational Change and 

Improvement; 

· Foundation Research Methods. 

2 додаткові (optional) модулі за власним 

вибором. 

· Early Intervention 

· Intercultural Approaches to Childhood 

· Understanding Global Education and 

International Development 

· Enacting Global Education and International 

Development (Professional Placement) 

· Special Educational Needs and Evidence-

based Practices 

· Education for Sustainable Development 

· Foundations of Islamic Education 

· The Young Child in Context 

· Education and Society 

· Education Inequalities Around the World 

· Teachers and Teaching; International 

Evidence, Policy and Practice 

· Global Challenges or Higher Education 

· Leading Educational Change and 

Improvement 

· Policy, Strategy and Resources in Education 



Продовження дод. Б 

· 4 assignments of 5000 words each 

Індивідуальний дослідницький проєкт. 

Dissertation of 20,000 words 

2.  University of 

Leicester 

Educational 

Leadership MSc 
· Досвід викладання (або 

еквівалентного професійного статусу 

в освітній установі) – не менше 3 

років. 

· На момент вступу – робота у 

освітній організації або установі 

(школа, коледж, уряд тощо). 

· Диплом ступеня 2:2 від 

визнаного університету або його 

еквівалент   

· (UK Qualified Teacher Status 

(статус сертифікованого вчителя) 

або еквівалент професійного статусу 

у освітній організації). 

· Сертифікати тестів з 

англійської мови IELTS рівнем 6.5 

або вище (для тих, у кого англійська 

мова не є рідною). 

Обов’язкові модулі: 

· Educational Leadership, Learning and 

Change; 

· External Influences on Educational 

Leadership; 

· Organisational Effectiveness, Improvement 

and Transformation; 

· Research methods; 

Індивідуальний дослідницький проєкт. 

 

* Accreditation of Prior Learning – акредитація 

попереднього навчання. 

Якщо у є кредити, завершені протягом останніх 

п'яти років, можна право подати заявку на 

отримання 30 або 60 кредитів для завершення 

ступеня магістра.  

3.  Newcastle 

University 

Educational 

Leadership 
· Диплом бакалавра та 

відповідний професійний досвід 

роботи у освітній установі. 

· Під час навчання – робота у 

освітній установі (не обов’язково на 

керівній посаді). 

Обов’язковий  модуль: 

· Investigating Educational Leadership. 

Додаткові модулі: 

· Leadership and Strategic Management; 

· Critical Reflection on Professional Practice. 

 

4.  University of 

Buckingham 

MEd Educational 

Leadership 
· Кандидатами, як правило,  є 

керівники освітніх установ з 

досвідом викладання не менше 4 

років. 

 

 

5.  University of 

Huddersfield 

Education (Leadership 

and Management) MA 
· Диплом рівня 2:2.  Обов’язкові модулі: 

· Developing Effective Leadership 
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· Сертифікати тестів з 

англійської мови IELTS рівнем 6.0 

 

· Methods of Enquiry 

· Індивідуальний дослідницький проєкт 

Додаткові модулі: 

· Managing Learning and Development in 

Organisations 

· Education Society and Development 

· Comparative Approaches to Learning 

·  Mentoring and Coaching 

·  Exploring Teaching and Learning 

·  International Approaches to Early Childhood 

Education 

·  Critical Social Policy in Education and Public 

Services 

·  Education, Extremism and Community 

Cohesion 

·  Management in Professional Practice 

·  Special Educational Needs and Disability: 

Evaluating Policy and Practice 

·  Understanding Educational Statistics 

·  Understanding E-Learning 

·  E-Tutoring 

6.  Northumbria 

University 

Education Leadership 

MA 
· Диплом з відзнакою або його 

еквівалент.  

· Сертифікати тестів з 

англійської мови  IELTS 6.5 (або 

вище); Pearson Academic – 62 (або 

вище). 

Основний модуль: 

· Educational Leadership and Management 

Додаткові модулі за власним вибором: 

· Research Skills: Approaches, Desidhnes and 

Methods 

· Empirical Project  

· Systematical Appraisal  

· Project Feasibility Study Dissertation  

· Education System  

· Inclusive Practice  

· Leading Learning 
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· Reviewing Educational Literature: A 

negotiated study  

· Work-Based Project  

· Work-Based Dissertation  

· Preparing For Project management  

7.  University of 

Chester 

Educational 

Leadership 

a. Досвід роботи у освітній 

організації або установі (школа, 

коледж, уряд тощо). 

 

 

APEL 

You will complete a series of modules which you will 

be able to select in order to meet your needs and 

interests. The modules will develop your 

understanding of leadership and your ability to 

respond to the variety of leadership situations that 

you will find yourself in. 

Teachers working in a faith-based context may take 

Leading in Faith Schools and gain a named award: 

Educational Leadership (Faith Schools). 

Модулі за вибором: 

· Research design 

· Professional Development Review 

· Coaching Principles, Processes and Skills 

· Leading in Faith Schools 

· Leadership Theory into Practice 

· Power, Politics and Policy in Educational 

Leadership  

· Creativity, Innovation and Leadership  

· The Psychology of Leadership  

· Leading Change in Schools  

· Leading Governance in Schools  

· Globalisation of Education 

· Systems Leadership 

· Leading Change in Faith Schools  

· An introduction to the skills, principles and 

practice of effective mentoring/coaching  

· Developing client, knowledge, skills and 

expertise through effective dialogue  
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· Co-ordinating Mentoring and Coaching 

Programmes.  

· Negotiated Study 1  

· Negotiated Study 2  

Обов’язковим є тільки індивідуальний 

дослідницький проєкт 

8.  University of 

Gloucestershire 

Educational 

Leadership 
· Диплом рівня 2.2 або його 

еквівалент.  

· Досвід роботи. 

· Сертифікат тесту з 

англійської мови  IELTS 6.0 

Обов’язковий модуль: 

Leadership and Context (30 CATs) 

Індивідуальний дослідницький проєкт 

Додаткові  модулі за власним вибором: 

· Contemporary Issues in Early Years  

· Leading and Managing change  

· Advanced Practice in Coaching and Mentoring 

in Educational Organisations 1 

· Advanced Practice in Coaching and Mentoring 

in Educational Organisations 2 

· The Role of the Special Educational Needs 

Coordinator (SENCo) in the Mainstream School 1  

· The Role of the Special Educational Needs 

Coordinator (SENCo) in the Mainstream School 2  

· Inclusive Education: Supporting Children and 

Young People with Social Emotional and Mental 

Health Needs  

· Small Scale Investigations to improve 

teaching, Learning and Assessment 

· Education and Sustainability: A values based 

approach 

· Research in Education  

9.  Bath Spa 

University 

MA Education 

(Leadership and 

Management)  

· Попередній диплом бакалавра 

рівня 2.2. 

· Сертифікат з англійської мови 

IELTS 6.5. 

Обов’язкові модулі: 

· Leadership in Practice  

· Education and Society 

· Leading, Coaching and Mentoring 

· Research Methods in the Social Sciences 
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· Ideally, you’ll be working 

within an educational context and have 

some professional experience of 

leadership, either formally or 

informally, to inform your academic 

study. 

Індивідуальний дослідницький проєкт  

10.  Sheffield Hallam 

University 

MA/PgDip/PgCert 

Educational 

Leadership 

· Диплом з відзнакою або його 

еквівалент.  

· Сертифікати тестів з 

англійської мови  IELTS 6.5. 

· Досвід роботи.  

Модулі: 

· Educational Leadership of change; 

· Leading in Partnership and network; 

· Leadership of Learning Through Data; 

· Reflecting on Professional Practice; 

· Educational Enquiry.  

11.  Birmingham City 

University 

Global Education 

Management - MA 
· Диплом з відзнакою від 

університету Великобританії / 

Диплом Першого ступеня від 

закордонного університету. 

· Успішне проходження 

підготовки до вступу в магістратуру 

у Birmingham City University. 

· Успішне проходження  курсу 

магістра у іншому університеті 

Великобританії. 

· IELTS 6.0 (5.5 за всіма 

компонентами) або еквівалент. 

Postgraduate Certificate  

Обов’язкові модулі: 

· Strategic Marketing  

· Managing People  

2 додаткові модулі за власним вибором  

Postgraduate Diploma  

Обов’язкові модулі: 

· Managing Finance  

· Global Business Strategy  

2 додаткові модулі за власним вибором  

Master of Arts Diploma  

Або: 

Модулі за вибором: 

· Research Methods/Subject context  

· Management Research Project (includes a 

research proposal)  

Або: 

Індивідуальний дослідницький проєкт  

12.  York St John 

University 

Educational 

Leadership & 

Management  

· Попередній диплом бакалавра 

рівня 2.1. 

· Досвід роботи. 

Модулі: 

· The Role of the Middle Leader  

· Managing Change  

https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Arts
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· Managing Teams  

· Managing Pupils’ Learning  

13.  Roehampton 

University 

Education Leadership 

and Management 
· Диплом рівня 2.2 

· IELTS 6.0  

· Досвід роботи від 2 років 

Обов'язкові модулі для MA: 

· Індивідуальний дослідницький проєкт 

· Leading Educational Organizations 

· Leading Teaching, Improving Learning 

·  Developing Staff and Leading Teams 

· Strategic Leadership and Educational 

Excellence  

Обов'язковий модуль для MA та  Postgraduate 

Diploma: 

· Understanding Social and Educational 

Research  

Додатковий модуль для MA та  Postgraduate 

Diploma: 

· Key Concepts and Current Debates in Global 

Education Policy 

 Обов'язкові модулі для Postgraduate Diploma: 

· Leading Educational Organizations 

· Leading Teaching, Improving Learning 

· Understanding Social and Educational 

Research 

· Key Concepts and Current Debates in Global 

Education Policy 

· plus another 40-credits from the programme. 

Обов'язкові модулі для Postgraduate Certificate: 

· Leading Educational Organizations 

· Leading Teaching, Improving Learning 

· plus one other 20-credit module from the 

programme. 

 

Акредитація попереднього 

експериментального навчання (APEL) 



Продовження дод. Б 

APEL доступна для студентів, які бажають 

отримати допуск до роботи. Навчання 

здійснюється в рамках їх професійної діяльності як 

складова безперервного професійного розвитку 

або частини курсу (наприклад, кваліфікації 

Національного коледжу; на основі шкільного 

проєкту тощо).  

14.  University of 

Worcester 

Leadership and 

Management 

(Education) 

· Диплом не менше рівня 2.2.  

· Досвід роботи. 

· Сертифікати тестів з 

англійської мови  IELTS 6.5 (для 

студентів із закордону) 

Postgraduate certificate Education 

· 2 модулі на вибір  

· Leading and Managing in Church 

Schools або Creative Approaches to Educational 

Leadership  

Postgraduate Diploma Education 

· 4 модулі на вибір  

· Contemporary Issues in Education: theory, 

policy and practice 

· один модуль за вибором з наявних модулів 

MA Education  

MA Education 

· 3 модулі на вибір  

· Leading and Managing in Church 

Schools або Creative Approaches to Educational 

Leadership  

· Contemporary Issues in Education: theory, 

policy and practice  

· Research Methods  

· Індивідуальний дослідницький проєкт  

 

Обов’язкові модулі: 

· Contemporary Issues in Education: theory, 

policy and practice (MA and PG Diploma); 

· Research Methods (MA); 

· Dissertation (МА). 

Модулі за вибором: 
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· Personal and Professional Development  

· Creative Approaches to Educational 

Leadership  

· Policy and the Management of Change  

· Performance Management  

· Leading and Managing in Church Schools  

· Leadership for Quality and Sustainability  

· Organisational Improvement through Action 

Research  

· Mentoring and Coaching  

· Negotiated Learning  

15.  University of 

Cumbria 

Educational 

Leadership MBA 
· Диплом 2.1 або 2.2 

· Досвід роботи не менше 2 

років 

·  

MBA Diploma 

· Organisational Behaviour 

· Marketing Management 

·  Financial Management  

· Money Management  

· Models and Theories of Educational 

Leadership  

· Strategic Management  

· Tackling Global-Local Challenges in Ethics, 

Responsibility and Sustainability  

· Dissertation 

16.  Staffordshire 

University 

Educational 

Leadership and 

Management 

· An Honours Degree (Level 6); 

· Під час навчання – робота у 

освітній установі (мінімум 4 години 

на день). 

PgC Education (2 модулі на вибір): 

· Learning and Assessment OR Education, 

Culture and Society; 

· Educational Leadership and Management OR 

Interprofessional Working; 

· Mentoring and Coaching in Education 

Settings OR Independent Study Project. 

PgD Education (2 модулі на вибір): 

· Learning and Assessment OR Education, 

Culture and Society; 
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· Educational Leadership and Management OR 

Interprofessional Working; 

· Mentoring and Coaching in Education 

Settings OR Independent Study Project. 

MA Education (виконання індивідуального 

дослідницького завдання у 2 частинах): 

· Dissertation Part 1 - Research Proposal & 

Literature Review; 

· Dissertation Part 2 - Research Findings & 

Analysis. 

17.  Manchester 

Metropolitan 

University 

MSc Educational 

Leadership and 

Management 

· Диплом з відзнакою. 

· Для вчителів - кваліфікований 

статус вчителя (QTS). 

· Під час навчання – робота у 

освітній установі. 

Обов’язкові модулі: 

· Dissertation 

· Effectiveness and Improvement in 

Educational Settings 

· Leading Change in Learning Organisations 

· Practitioner Research Methodology 

· Resource Management in Educational Settings 

Модулі за вибором: 

· Curicculum Project 

· EducationalContext 

· Policy and Organisation in Education 

· Effective Coaching and Mentoring Skills 

· Resourse 

· The Consultancy Project 

· Tutored Study 

18.  Anglia Ruskin 

University 

Educational 

Leadership and 

Management (MBA) 

· Диплом І ступеня. 

· Досвід роботи – 2 роки (не 

обов’язково на керівній посаді). 

 

Обов’язкові модулі: 

· Strategic Management in Education 

· Leading Educational Change and 

Improvement 

· Developing Effective Management Systems 

· Professional Enquiry in Education 

· Research Methodology 

· Major Project 
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19.  University of 

Bolton 

Educational 

Management MA 

 

· Диплом 2.1 з відзнакою або 

його еквівалент. 

· IELTS 6.5 (для студентів із 

закордону). 

Обов’язкові модулі: 

· Research Awareness and Support Skills  or, 

where more appropriate, Research Methods - Field 

Studies 

· Organisational Management 

· Curriculum Studies 

Додаткові модулі: 

· Human Resource Management 

· Marketing  

· Work-Based Module B Developments  

· Work-Based Module B Case Study  

· Research Methods - Field Studies 

· Vocational Education and Development  

· The Concept and Implementation of Design 

and Technology  

· Competency-based Training in Vocational 

Education  

· Staff Development and Appraisal in 

Vocational Education  

· Information Technology - the Impact on 

Technical Education  

· ICT in Education  

· Computer-supported Collaborative Leaning 

and E-tutoring  

· The Struggle for Inclusive Education 

· Transformative Education in an Inclusive  

Індивідуальний дослідницький проєкт 

20.  Cardiff 

Metropolitan 

University 

Education (with 

pathways) - 

MA/PgD/PgC  

Pathways: 

· Education - 

MA/PgD/PgC 

· Диплом 2.2 або вище. 

· Мінімум 2 роки професіної 

діяльності 

• A Certificate of Attendance is awarded after 

attendance at one Master's level module (no written 

assessment required) 

• Postgraduate Certificate in Education awarded 

after completion of two Master's level modules  

• Postgraduate Diploma in Education awarded after 
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· Leadership and 

Management - MA 

· Managing 

Community Practice – 

MA 

· Educational 

Research and Practice 

- MA 

 

completion of four Master's level modules  

• MA is awarded on completion of all necessary 

modules plus a dissertation (12,000 words)  

Модулі програми: 

· Researching Practice; 

· Independent Study 

· Educational Leadership and Management 

· Reflective Practice 

· School Improvement 

· Learning and Teaching Pedagogy 

· Mentoring and Coaching: Principles and 

Policies in Action 

· Managing and Leading Community Practice 

· The Community Context of Practice 

· Principles and Practice of Youth and 

Community Work 

· Literacy, Numeracy and Learner Needs 

· Effective Teaching for School Improvement 

· Managing Literacy and Numeracy 

· Education: Character and Context 

· Facilitating Reflective Practice and 

Supporting Workplace Learning 

· MA Dissertation* (double module) 

21.  University of 

South Wales 

MA Leadership & 

Management 

(Education) 

· Попередній диплом про 

освіту. 

· Досвід роботи. 

 

Awards are available at Postgraduate Certificate 

level (after completion of two taught modules) and 

Postgraduate Diploma level (after completion of 

four taught modules). 

To complete the full MA you will present a 17,000 

word research dissertation and a 3,000 word research 

dissemination plan. 

Обов’язковий модуль: 

· Research Methodology. 

Модулі за вибором: 
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· Managing, Teaching, Learning and 

Assessment; 

· Developing People in Organisations; 

· Strategic Management and Accountability. 

Індивідуальний дослідницький проєкт. 

22.  University of 

Stirling 

Educational 

Leadership and 

Educational 

Leadership (SQH) 

SQH = Scottish 

Qualification of 

Headship 

 

· Диплом 2.1 або вище. 

· Бажаний досвід роботи. 

· Для заявників SQH – 

реєстрація або право на реєстрацію у 

General Teaching Council for Scotland 

та досвід роботи не менше 5 років. 

· Сертифікати тестів з 

англійської мови  IELTS 6.5 або інші 

(для студентів із закордону). 

MSc in Educational Leadership 

· Exploring Leadership at all Levels; 

· Developing Leadership Practices; 

· Professional Learning through Coaching;  

· Mentoring and Evaluating Professional 

Learning; 

· Negotiating for Collaborative Professional 

Enquiry; 

· Conducting Collaborative Professional 

Enquiry. 

MSc in Educational Leadership (SQH) 

· Educational Leadership; 

· Developing Capability for Improvement; 

· Leading and Managing to Improve Learning 

Part One; 

· Leading and Managing to Improve Learning 

Part Two; 

· Exploring Leadership at all Levels; 

· Developing Leadership Practices; 

· Supporting Learning through Coaching and 

Mentoring; 

· Evaluating Professional Learning. 

 

23.  Queen's 

University, Belfast 

Educational 

Leadership 
· Диплом 2.1 або вище. 

· Якщо диплом рівня 2.2, то він 

має бути з відзнакою + досвід 

роботи не менше 2 років у галузі 

професійної підготовки; 

Модулі програми: 

· Leadership Theory and Practice: an overview 

(compulsory) 

· Leading School Improvement 

· Leadership for Change 
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· IELTS 6.5 (для студентів із 

закордону). 

· Theory and Practice in Educational 

Collaboration 

· Middle Management: The Role of the Head of 

Department 

· An Introduction to Research Methods: 

Children, Young People and Education (compulsory) 

Індивідуальний дослідницький проєкт 



    

 

Додаток В 

Програмні компетентності магістерських програм підготовки керівників закладів середньої освіти, Сполучене 

Королівство 
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Розуміння лідерства та 

менеджменту у 

освітньому аспекті 

                       

Збір, аналіз та 

використання даних 

                       

Розроблення стратегій та 

планування 

                       

Концептуальне мислення                        

Розуміння культурних і 

економічних структур та 

систем 

                       

Розуміння лідерства у 

контексті політики та 

соціальної 

відповідальності  

                       

Організаційне лідерство                        

Розуміння та застосування 

методів дослідження 
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Навички фінансового 

менеджменту  

                       

Розуміння психології та 

фізіологія навчання 

                       

Упровадження інновацій 

та змін в організації 

                       

Навички ділового 

спілкування  

                       

Уміння використовувати 

методи мотивації 

персоналу 

                       

Критичне мислення                        

Розуміння лідерства на 

індивідуальному рівні 

                       

Розуміння лідерства на 

організаційному рівні 

                       

Розуміння освіти у 

глобальному контексті 

                       

Здійснювати управління 

закладом освіти в 

контексті парадигми 

лідерства 

                       

Розуміння поточних 

проблем освіти, здатність 

визначити значення та 
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актуальність у навчальних 

закладах у національному 

та глобальному 

контекстах 

Можливість розробляти та 

керувати науково-

дослідним проєктом 

                       

Особиста ефективність, 

самосвідомість та 

самоуправління 

                       

Автономність в контексті 

прийняття рішень  

                       

Здатність критично 

оцінювати та 

застосовувати види 

бізнесу 

                       

Розуміння основних 

дисциплін маркетингу та 

бізнесу  

                       

Планування, 

вдосконалення та 

управління змінами 

                       

Дослідницькі навички                        

 



    

 

Додаток Г 

Характеристики магістерських програм підготовки керівників в Україні 

№ Заклад вищої освіти Місто Область 
Освітня 

програма 
Факультет 

Форма 

навчання 

Ліцензійний 

обсяг 

1.  

 

КИЇВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Київ  Управління 

закладом 

вищої освіти 

Освітньо-

наукова 

Факультет 

психології 

Денна 15 

Небюджетн

а 

Управління 

закладом 

вищої освіти 

Освітньо-

професійна 

Факультет 

психології 

Заочна 15 

Небюджетн

а 

2.  КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

Київ  Управління 

закладом 

освіти (за 

рівнями) 

Освітньо-

професійна 

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

управління 

Заочна 35 (10-к) 

3.  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АВІАЦІЙНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

  

Київ  Управління 

закладами 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Навчально-

науковий 

інститут 

неперервної 

освіти 

Денна / 

Заочна 

15/15 

4.  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

  

Київ  Управління 

навчальним 

закладом 

Освітньо-

професійна 

Гуманітарно-

педагогічний 

факультет 

Денна 15 (5-к) 



Продовження дод. Г 

5.  УНІВЕРСИТЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ, 

НАПНУ 

Київ  Управління 

навчальним 

закладом 

 

Навчально-

науковий 

інститут 

менеджменту 

та психології 

Заочна  

6.  ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

МИХАЙЛА 

КОЦЮБИНСЬКОГО 

 

Вінниця Вінницька  Менеджмент. 

Управління 

навчальним 

закладом (за 

типом) 

Освітньо-

професійна 

Навчально- 

науковий 

інститут 

педагогіки, 

психології, 

підготовки 

фахівців вищої 

кваліфікації 

Денна/Заочн

а 

40/40 

7.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Дніпро Дніпропетровськ

а 

Освітній 

менеджмент 

Освітньо-

професійна 

  18 (8-к) 

8.  ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ 

 

Маріуполь  Донецька Менеджмент 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Менеджменту Денна/Заочн

а 

-/10 

9.  МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Маріуполь  Донецька Менеджмент. 

Управління 

закладом 

загальної 

середньої 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Факультет 

іноземних мов 

Денна / 

Заочна 

30/20 



Продовження дод. Г 

10.  ЗАПОРІЗЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Запоріжжя Запорізька Менеджмент 

закладів 

освіти, 

культури та 

спорту 

Освітньо-

професійна 

 

Факультет 

менеджменту 

Денна/ 

Заочна 

15 (к) / 15 

(к) 

11.  МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

  

Мелітополь Запорізька Менеджмент 

підприємств і 

організацій. 

Управління 

навчальними 

закладами 

Освітньо-

професійна 

 

Факультет 

інформатики, 

математики та 

економіки 

Денна / 

Заочна 

20/- 

12.  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

  

Івано-

Франківськ 

Івано-

Франківська 

Управління 

навчальним 

закладом 

Освітньо-

професійна 

Інститут 

післядипломної 

освіти та 

довузівської 

підготовки 

Заочна 20 (19-к) 

13.  ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИ

Й ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА 

ВИННИЧЕНКА  

 

Кропивницький Кіровоградська Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

Педагогіки та 

психології 

Денна / 

Заочна 

20/15 

14.  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 

«ЛУГАНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

Старобільськ Луганська Управління 

навчальним 

закладом  

Навчально-

науковий 

інститут 

Денна / 

Заочна 

30 (к) / 50 

(48-к) 



Продовження дод. Г 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

Освітньо-

професійна 

публічного 

управління, 

адмініструванн

я та 

післядипломної 

освіти 

15.  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Львів Львівська Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

 

Інститут права, 

психології та 

інноваційної 

освіти 

Денна 50 

16.  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. 

УШИНСЬКОГО» 

 

Одеса Одеська Управління 

закладом 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Соціально-

гуманітарний 

факультет 

Денна / 

Заочна 

40 (38-к) /  

35 (33-к) 

17.  ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Ізмаїл Одеська Менеджмент. 

Управління 

навчальним 

закладом. 

Освітньо-

професійна 

 

Факультет 

управління, 

адмініструванн

я та 

інформаційної 

діяльності 

Денна / 

Заочна 

5/3 

18.  ПОЛТАВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. 

КОРОЛЕНКА 

 

Полтава Полтавська Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом) 

(Освітньо-

професійна) 

 

Природничий 

ф-т 

Денна 15 (13-к) 



Продовження дод. Г 

19.  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Рівне Рівненська Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

Навчально-

науковий 

інститут 

економіки та 

менеджменту 

 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

 

Денна/Заочна 

 

 

 

 

 

 

Заочна 

 

 

 

Заочна 

 

25 (25 – к) 

/25 (25 – к) /  

 

Небюджетн

а 1 (1) - 

заочна 

 

Небюджетн

а 1 (к) 

 

Небюджетн

а 5 (к) 

20.  РІВНЕНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

  

Рівне Рівненська Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

 

Психолого-

природничий 

факультет 

Денна/Заочн

а 

 

15/10 

21.  ГЛУХІВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 

 

Глухів Сумська Управління 

закладом 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Початкової 

освіти 

Денна 9 

22.  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. 

МАКАРЕНКА 

 

Суми Сумська Менеджмент 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Навчально-

науковий 

інститут 

педагогіки і 

психології 

 

Денна / 

Заочна 

40/40 



Продовження дод. Г 

23.  ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 

Тернопіль Тернопільська Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

Факультет 

педагогіки і 

психології 

Денна/Заочн

а 

 

10(8-к) / 

20(19-к) 

24.  УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

Харків Харківська Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

 

Міжнародних 

освітніх 

програм 

Заочна Небюджетн

а 

50 (к) 

25.  ХАРКІВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

Харків Харківська Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

Факультет 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Денна 255 

26.  КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ІВАНА ОГІЄНКА 

 

Кам'янець-

Подільський 

Хмельницька Управління 

навчальним 

закладом 

Освітньо-

професійна 

 

Педагогічний 

факультет 

Денна 20 

27.  ХМЕЛЬНИЦЬКА 

ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

Хмельницький Хмельницька Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

 

Дошкільної 

освіти та 

психології 

Денна 10 (5-к) 

28.  УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПАВЛА ТИЧИНИ 

Умань Черкаська Управління 

закладом 

освіти 

Факультет 

соціальної та 

психологічної 

освіти 

Денна/Заочн

а 

3/3 



Продовження дод. Г 

 

29.  ЧЕРКАСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

  

Черкаси Черкаська Управління 

навчальним 

закладом 

(Освітньо-

професійна) 

Навчально-

науковий 

інститут 

педагогічної 

освіти, 

соціальної 

роботи і 

мистецтва 

 

Денна/Заочн

а 

20/20 

30.  НІЖИНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

  

Ніжин  Чернігівська Менеджмент 

в освіті 

Освітньо-

професійна 

Факультет 

психології та 

соціальної 

роботи 

Денна / 

Заочна 

20/20 



    

 

Додаток Д 

Характеристики магістерських програм підготовки керівників в Україні 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

1.  КИЇВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Управління закладом 

вищої освіти 

Освітньо-наукова 

15 

Небюджетна 

/1р 9м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

 

Фахове випробування 

Управління закладом 

вищої освіти 

Освітньо-професійна 

15 

Небюджетна 

/1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

 

Фахове випробування 

2.  КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

  

Управління закладом 

освіти (за рівнями) 

Освітньо-професійна 

35 (10-к) / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

3.  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

Управління закладами 

освіти 

Освітньо-професійна 

15/15 /1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

ЗАЛІК 

Додаткове вступне 

випробування (вступ за 

іншою спеціальністю) 

Інші показники 

конкурсного відбору 

4.  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ  

Управління навчальним 

закладом 

Освітньо-професійна 

15 (5-к) / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Економічна теорія 

Інші показники 

конкурсного відбору 

5.  УНІВЕРСИТЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 

Управління навчальним 

закладом 

 

 90 / 1 р 6 м  

6.  ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

МИХАЙЛА 

КОЦЮБИНСЬКОГО 

 

Менеджмент. Управління 

навчальним закладом (за 

типом) 

 

Освітньо-професійна 

40/40 1р 4м /1р 4м ІСПИТ Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

7.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Освітній менеджмент 

Освітньо-професійна 

18 (8-к) / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

 Інші показники 

конкурсного відбору 

(k=1, min=3) 

8.  ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ 

 

Менеджмент освіти 

Освітньо-професійна 

-/10 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

9.  МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Менеджмент. Управління 

закладом загальної 

середньої освіти 

Освітньо-професійна 

30/20 90 кредитів ЄКТС, 

з них 27 кредитів 

загальної, 42 

кредити 

професійної та 21 

кредит практичної 

підготовки. 

/ 1р 4м 

ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Кваліфікаційна 

співбесіда 

Інші показники 

конкурсного відбору 

10.  ЗАПОРІЗЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Менеджмент закладів 

освіти, культури та спорту 

Освітньо-професійна 

15 (к) / 15 

(к) 

90/1р 6м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

додаткове фахове 

випробування 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

Інші показники 

конкурсного відбору 

11.  МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

  

Менеджмент підприємств і 

організацій, Управління 

навчальними закладами 

Освітньо-професійна 

20/- 90/1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

12.  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

  

Управління навчальним 

закладом 

Освітньо-професійна 

20 (19-к) 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Менеджмент 

Інші показники 

конкурсного відбору 

13.  ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА 

ВИННИЧЕНКА 

  

Управління навчальним 

закладом 

(Освітньо-професійна) 

20/15 90 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

14.  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ЛУГАНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

Управління навчальним 

закладом  

Освітньо-професійна 

30 (к) / 50 

(48-к) 

/ 1р 5м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

15.  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Управління навчальним 

закладом 

(Освітньо-професійна) 

50 90 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Інші показники 

конкурсного відбору 

16.  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. 

УШИНСЬКОГО» 

  

Управління закладом 

освіти 

Освітньо-професійна 

40 (38-к) /  

35 (33-к) 

/ 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

Фахове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

17.  ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Менеджмент. Управління 

навчальним закладом. 

Освітньо-професійна 

5/3 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

Фахове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

18.  ПОЛТАВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. 

КОРОЛЕНКА 

 

Менеджмент (Управління 

навчальним закладом) 

(Освітньо-професійна) 

15 (13-к) /1р 4м Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Додаткове вступне 

випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

19.  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Управління навчальним 

закладом 

(Освітньо-професійна) 

25 (25 – к) 

/25 (25 – к) /  

 

Небюджетна 

1 (1) - 

заочна 

 

 

 

Небюджетна 

1 (к) 

 

 

 

Небюджетна 

5 (к) 

/ 1р 4м 

 

 

З 1.09.2020 

 

 

 

 

 

З 15.09.2020 

 

 

 

 

З 15.11.2020 

 

З 1.09.2020 

З 15.09.2020 

З 15.11.2020 

 

ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Вступний іспит (залік) 

Інші показники 

конкурсного відбору 

 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

20.  РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

  

Управління навчальним 

закладом 

(Освітньо-професійна) 

15/10 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Додаткове випробування 

Інші показники 

конкурсного відбору 

21.  ГЛУХІВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 

 

Управління закладом 

освіти 

Освітньо-професійна 

9 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Педагогіка 

Інші показники 

конкурсного відбору 

22.  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. 

МАКАРЕНКА 

  

Менеджмент освіти 

Освітньо-професійна 

40/40 /1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Педагогіка (додаткове  

Інші показники 

конкурсного відбору 

23.  ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

Управління навчальним 

закладом 

10(8-к) / 

20(19-к) 

/ 1р 4м ІСПИТ 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 

(Освітньо-професійна) Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Фаховий іспит 

(додатковий) 

Інші показники 

конкурсного відбору 

24.  УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

Управління навчальним 

закладом 

(Освітньо-професійна) 

Небюджетна 

50 (к) 

/ 1р 5м  

25.  ХАРКІВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

  

Управління навчальним 

закладом 

(Освітньо-професійна) 

255 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Співбесіда 

Інші показники 

конкурсного відбору 

26.  КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 

ОГІЄНКА 

 

Управління навчальним 

закладом 

Освітньо-професійна 

20 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

Додаткове фахове 

випробування 

(тестування) 

Інші показники 

конкурсного відбору 

27.  ХМЕЛЬНИЦЬКА 

ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

Управління навчальним 

закладом 

(Освітньо-професійна) 

10 (5-к) / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Додаткове вступне 

випробування 

28.  УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПАВЛА ТИЧИНИ 

  

Управління закладом 

освіти 

3/3 /1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Основи школознавства 

Інші показники 

конкурсного відбору 

29.  ЧЕРКАСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

  

Управління навчальним 

закладом 

(Освітньо-професійна) 

20/20 / 1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Співбесіда 



Продовження дод. Д 

№ Заклад вищої освіти Освітня програма 
Ліцензійний 

обсяг 
Термін навчання Умови вступу 

Інші показники 

конкурсного відбору 

30.  НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

  

Менеджмент в освіті 

Освітньо-професійна 

20/20 /1р 4м ІСПИТ 

Іноземна мова 

(англійська, німецька, 

французька або 

іспанська) 

Фахове випробування 

ЗАЛІК 

Для вступників з інших 

спеціальностей 

Інші показники 

конкурсного відбору 
 

 



 

Додаток Е 

Кількісні характеристики програм підготовки керівників в Україні 

Область 
Кількість 

ЗСО 

Кількість 

програм 

підготовки 

управлінців 

для ЗСО 

Ліцензований 

обсяг 

К-ть 

студентів 

бюджетної 

форми 

навчання 

Регіон 

Вінницька 795 1 80 80 Центральний 

Волинська 629 0 0 0 Західний 

Дніпропетровська 906 1 18 10 Центральний 

Донецька 521 2 60 50 Східний 

Житомирська 667 0 0 0 Північний 

Закарпатська 665 0 0 0 Західний 

Запорізька 557 2 50 20 Південний 

Івано-Франківська 705 1 20 1 Західний 

Київська 706 0 0 0 Північний 

Кіровоградська 325 1 35 35 Центральний 

Луганська 280 1 80 32 Східний 

Львівська 1208 1 50 50 Західний 

Миколаївська 500 0 0 0 Південний 

Одеська 809 2 83 12 Південний 

Полтавська 619 1 15 2 Центральний 

Рівненська 608 2 75 25 Західний 

Сумська 443 2 89 89 Північний 

Тернопільська 726 1 30 3 Західний 

Харківська 746 2 305 255 Східний 

Херсонська 428 0 0 0 Південний 

Хмельницька 682 2 30 25 Південний 

Черкаська 577 2 46 46 Центральний 

Чернівецька 406 0 0 0 Західний 

Чернігівська 508 1 40 40 Північний 

м. Київ 505 4 110 65 Північний 

Загальна к-ть 15521 29 1216 840   



 

 

Додаток Ж 

 
 

 



 

 

Додаток И 

 



 

Додаток К 
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Додаток М 

 

  



Продовження дод. М 



 

 

Додаток Н 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

1. Ткаченко В. П. Підготовка керівників навчальних закладів в 

університетах Сполученого Королівства. Вища освіта України: теорет. та 

наук.-метод. часопис. Темат. випуск «Європейська інтеграція вищої освіти 

України у контексті Болонського процесу». Київ, 2014. № 3. Дод. 1. С. 168-171. 

2. Ткаченко В. П. Підготовка магістрів бізнес-адміністрування у сфері 

освіти в Сполученому Королівстві. Вища освіта України: теорет. та наук.-

метод. часопис. Темат. випуск «Наука і вища освіта». Київ, 2015. № 2. Дод. 1. 

С. 129-134. 

3. Ткаченко В. П. Якісні характеристики підготовки управлінців у сфері 

освіти в Сполученому Королівстві. Вища освіта України: теорет. та наук.-

метод. часопис. Темат. випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у 

контексті Болонського процесу». Київ, 2015. № 3. Дод. 2. С. 48-53. 

4. Ткаченко В. П. Забезпечення якості вищої освіти в контексті підготовки 

управлінців у сфері освіти: досвід Сполученого Королівства. Вісник 

Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. 

наук. пр. 2016. Вип. 2 (9). С. 144-151. 

5. Ткаченко В.П. Теоретичні основи підготовки фахівців з управління у 

галузі освіти. Збірник наукових праць Херсонського державного університету: 

Педагогічні науки. Херсон, 2017. Вип. 77. Том 1. С. 175-181. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації  

6. Ткаченко В.П. Тенденції у підготовці керівників закладів освіти в 

університетах Сполученого Королівства. Інноваційний менеджмент у закладах 

освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Житомир, 27.03.2017). 2017. 

С. 191-195. 



Продовження дод. М 

7. Tkachenko V. Training managers in education: the United Kingdom 

experience. Scientific pedagogical internship “Education in the field of pedagogy and 

psychology: prospective and priority direction of scientific research”. Lublin, 2017. P. 

188-192. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

8. Ткаченко В.П. Регіональний вимір програм підготовки керівників в 

системі освіти Сполученого Королівства. Вища освіта України: теорет. та 

наук.-метод. часопис. Темат. випуск «Європейська інтеграція вищої освіти 

України у контексті Болонського процесу». Київ, 2016. № 4. Дод. 2. С.40-44. 

9. Ткаченко В.П. Розвиток врядування та кадрової автономії в контексті 

підготовки управлінців у сфері освіти. Автономія та врядування у вищій освіті: 

монографія / за ред. В.І. Лугового, Ж.В. Таланової. Київ, 2015, С. 140-159. URL: 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Avtonomiya-ta-vryaduv-

VO_monogr_IVO-2015-192p_avtors-kolektiv.pdf 

10. Ткаченко В. Забезпечення якості підготовки керівників закладів освіти 

в контексті європейської інтеграції. Аналіз провідного вітчизняного та 

зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості: 

препринт (аналітичні матеріали) / за ред. В.І. Лугового, Ж.В. Таланової . Київ, 

2016. С. 98-109. URL: https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Analitichni_Gumanizatsiya-VO-yak-zasib-yakosti_IVO-

2017-111p_avtors-kolektiv.pdf 

11. Ткаченко В.П. Підготовка керівників закладів освіти у контексті 

європейської інтеграції. Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти: 

монографія / за ред. В.І. Лугового, Ж.В. Таланової. Київ, 2017. C. 191-202. URL: 

https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2018/09/mon_Svitogl_prior_gum_vish_Osv_IVO-2017-

229p_avtors-kolektiv.pdf 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Avtonomiya-ta-vryaduv-VO_monogr_IVO-2015-192p_avtors-kolektiv.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Avtonomiya-ta-vryaduv-VO_monogr_IVO-2015-192p_avtors-kolektiv.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Analitichni_Gumanizatsiya-VO-yak-zasib-yakosti_IVO-2017-111p_avtors-kolektiv.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Analitichni_Gumanizatsiya-VO-yak-zasib-yakosti_IVO-2017-111p_avtors-kolektiv.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Analitichni_Gumanizatsiya-VO-yak-zasib-yakosti_IVO-2017-111p_avtors-kolektiv.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/mon_Svitogl_prior_gum_vish_Osv_IVO-2017-229p_avtors-kolektiv.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/mon_Svitogl_prior_gum_vish_Osv_IVO-2017-229p_avtors-kolektiv.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/mon_Svitogl_prior_gum_vish_Osv_IVO-2017-229p_avtors-kolektiv.pdf


 

 

Додаток П 

Апробація результатів дослідження 

Основні положення, висновки й попередні результати дослідження 

обговорено на засіданнях відділу політики та врядування у вищій освіті 

Інституту вищої освіти НАПН України (2014-2018 рр.), а також апробовано на 

науково-практичних заходах: 

–  міжнародних: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» 

(12.11.2014 р., м. Київ); ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» 

(10.11.2015 р., м. Київ); V Міжнародна науково-практична конференція 

«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» 

(23.11.2016, м. Київ); «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та 

пріоритетні напрями наукових досліджень» (27.11 – 01.12.2017р., м. Люблін, 

Республіка Польща); 

– всеукраїнських: Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (21.03.2017, м. Житомир); 

– щорічних звітних: звітні наукові конференції Інституту вищої освіти 

НАПН України «Наука і вища освіта»  (03.06.2015 р., 7-9.06.2016 р., 8-12.06.2017 

р., 5-7.03.2018 р., м. Київ).  


