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Вступ 

Розбудова національної системи освіти на основі компетентнісного 

підходу є одним з пріоритетних напрямів державної політики. У Національній 

доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що модернізація управління 

освітою передбачає підвищення компетентності управлінців усіх рівнів. 

Сучасні вимоги, що поставлені суспільством, державою, потребують 

переосмислення професійної компетентності керівників навчальних закладів. 

Знання, вміння та навички, які потрібні для здійснення професійної діяльності, 

безперечно, є важливими. Проте нині актуальним є поняття компетентності 

керівника, оскільки саме компетентність, на думку багатьох міжнародних 

експертів, є тим індикаторами, що дозволяє визначити професійність та 

готовність до здійснення результативної діяльності. 

Якість вищої освіти залежить від багатьох чинників, серед яких і якість 

організації роботи та управління навчальним закладом та його структурних 

підрозділів. Тому керівники факультетів та інститутів вищих навчальних 

закладів повинні мати високий рівень розвитку управлінської компетентності. 

У сучасній науковій педагогічній літературі немає єдності щодо змісту поняття 

компетентності керівника вищого навчального закладу. Тому визначення 

системи компетенцій директорів інститутів (деканів факультетів) ВНЗ є 

актуальною проблемою. 

Необхідність розвитку у керівника професійних управлінських 

компетенцій обумовлена новими організаційними форми побудови освітніх 

установ, переходом ВНЗ до автономії;  новими економічними аспектами 

діяльності освітньої установи; застосуванням законів і закономірностей 



менеджменту в управлінській діяльності освітньої установи; формуванням 

інформаційного середовища освітньої установи; встановленням взаємодії з 

іншими суб'єктами освіти, партнерами ВНЗ (соціальне партнерство). З іншого 

боку, якість вищої освіти залежить від багатьох чинників, серед яких і якість 

організації роботи та управління навчальним закладом та його структурних 

підрозділів. Тому керівники факультетів та інститутів вищих навчальних 

закладів повинні мати високий рівень розвитку управлінської компетентності. 

У сучасній науковій педагогічній літературі немає єдності щодо змісту поняття 

компетентності керівника вищого навчального закладу. Тому визначення 

системи компетенцій деканів факультетів (директорів інститутів) ВНЗ є 

актуальною проблемою. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці 

структури та змісту професійної компетентності декана факультету (директора 

інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації.  

Відповідно до мети дослідження нами визначено основні завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з формування 

професійної компетентності керівника навчального закладу. 

2. Виокремити особливості й складові професійної компетентності 

декана факультету (директора інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації. 

3. Науково обґрунтувати зміст і структуру, розробити модель 

професійної компетентності декана факультету (директора інституту) ВНЗ III-

IV рівнів акредитації. 

Об’єкт дослідження: професійна компетентність керівників вищих 

навчальних закладів. 

Предмет дослідження: система професійно значущих компетенцій декана 

факультету (директора інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації, зміст та 

структура його професійної компетентності.  

 



1. Професійна компетентність декана факультету (директора 

інституту) ВНЗ  ІІІ-IV рівнів акредитації як проблема педагогічної теорії 

та практики 

Питанням компетентнісного підходу присвячені роботи Н. Бібік, 

Н. Гришанової, О. Локшиної, О. Овчарук, Р. Пастушенко, О. Пометун, 

О. Савченко, Дж Равена, А. Хуторського та ін. 

Такі автори,  як О. Ануфрієва, Є. Бачинська, С. Дю, Г. Єльникова, І. Зимня,  

О. Мармаза, В. Олійник, В. Семиченко, Г. Федоров та ін., свої дослідження 

присвятили визначенню та створенню моделей професійної компетентності 

спеціалістів, педагогів взагалі та керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів зокрема. 

У наукових працях Л. Булах, Н. Кузьміної, Т. Маслової, С. Молчанова, 

О. Субетто, Л. Троєльнікової та ін. розроблені основні підходи до 

конструювання моделей компетентності спеціалістів різних професій. 

Управлінська компетентність керівника освітнього закладу набуває в 

останні роки все більшої актуальності у зв'язку з тим, що постійно 

трансформується соціальний досвід, реконструюється сфера освіти, зростає 

рівень запитів соціуму до керівника. 

Проблема управлінської компетентності керівників загальноосвітнього 

навчального закладу знайшла відображення у роботах провідних науковців, 

таких як Л. Васильченко, Р. Вдовиченко, Л. Даниленко, Г. Єльникова, 

Л. Карамушка, О. Мармаза, В. Маслов, В. Мельник, Н. Островерхова, 

Є. Павлютенков, Г. Сухович, Г. Федоров, Р. Черновол-Ткаченко  та ін. 

Спираючись на роботи науковців можна зазначити, що управлінська 

компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу виступає як 

сукупність знань та вмінь необхідних для виконання посадових функцій, які 

відображають головні напрями змісту роботи педагогічного колективу та 

відповідні їм види і форми управлінської діяльності згідно з повноваженнями 

керівника. Втім, необхідно зазначити, що сучасний керівник для забезпечення 

результативності управління навчальним закладом у процесі професійної 



діяльності стикається з такими проблемами, як зростання обсягу та зміна змісту 

управлінської діяльності, зокрема збільшення кількості модернізованих 

функцій та видів діяльності; зростання вимог до управлінської кваліфікації та 

недосконалість нормативно-правової бази щодо її діагностування . 

На підставі аналізу типів поведінки М. Вієвська та Л. Красовська 

виокремлюють такі управлінські компетенції: з розробки та формування 

стратегії; з прийняття та реалізації управлінських рішень; з управління 

інноваційними процесами; з управління груповою динамікою; з упорядкування 

міжособистісних комунікацій та управління організаційними комунікаціями. 

Зміст означених компетенцій автори розкривають в роботі [3]. 

Дослідники Л. Даниленко, Л. Карамушка у структурі професійної 

компетентності керівника загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) 

виділяють такі компоненти:  знання, необхідні для педагогічної спеціальності 

або посади; уміння і навички, необхідні для успішного виконання 

функціонально-посадових обов’язків;  професійні, ділові та особистісно 

значущі якості, що сприяють всебічній реалізації власних сил, здібностей і 

можливостей у процесі виконання функціонально-посадових обов’язків; 

загальну культуру, необхідну для формування гуманістичного світогляду, 

визначення духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і етичних принципів 

особистості;  мотивацію професійної діяльності [20]. 

І. Чечель зазначає, що керівник освітнього закладу повинен: бути здатним 

управляти собою; мати розумні особистісні цінності; чіткі особисті цілі; 

потребу в особистому зростанні; знати сучасні підходи щодо управління; 

володіти навичками управління; навичками розв’язання проблем; здатністю 

впливати на оточуючих; бути здатним управляти; уміння навчати й розвивати 

підлеглих; здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи [27]. 

Управлінська компетентність керівника інноваційного освітнього закладу 

на думку О. Бєлової являє собою субкомпетентність, яка гармонійно інтегрує в 

собі професійну і соціально-особистісну складові. Дослідниця до складу 



професійної компетентності керівника інноваційного навчального закладу 

включає такі компоненти [1]:  

- інноваційну компетентність (володіння інтелектуальним, системно-

креативним, критичним мисленням, ініціативністю, здатністю до генерування 

ідей, схильністю до розумного ризику, здатністю і готовністю керувати змінами 

і мотивувати колектив на впровадження інновацій та реалізацію інноваційних 

проектів); 

- функціональну компетентність (реалізація основних функцій 

менеджменту в освіті: прогнозування і планування, організація та координація, 

мотивація персоналу, аналіз, контроль та облік; здатність і готовність 

вирішувати проблеми і вирішувати конфліктні ситуації, спираючись на наукові 

пізнання в галузі менеджменту в освіті, психології та етики ділового 

спілкування); 

- дослідницьку компетентність (володіння знаннями про нові досягнення в 

менеджменті, педагогічної та психологічної науці, науково-дослідними 

вміннями, здатністю і готовністю надавати науково-методичну підтримку 

педагогам, які залучені в експериментальну й дослідницьку діяльність); 

- інформаційну компетентність (вміння здобувати, диференціювати і 

трансформувати необхідну інформацію, здатність і готовність управління 

інформаційними потоками, використовувати в повсякденній управлінській 

діяльності сучасні інформаційно-комунікаційні технології); 

- правову компетентність (володіння знаннями сучасної законодавчої 

нормативної бази сфери освіти, здатність і готовність розробляти і ефективно 

застосовувати локально-нормативну базу установи для розвитку інноваційної 

діяльності); 

- економічну компетентність (володіння знаннями економіки сфери освіти 

та інноваційної діяльності, здатність і готовність розробляти і впроваджувати 

бізнес-плани та інноваційні проекти). 

- соціально-особистісну компетентність керівника інноваційного 

освітнього закладу, яка включає складові, пов'язані з психофізіологічними 



особливостями особистості керівника та його проявами в процесі взаємодії з 

іншими індивідами сучасного соціуму: 

- лідерські якості (володіння харизматичними якостями, здатність і 

готовність до лідерства); 

- волю і наполегливість (здатність і готовність до прояву сили волі, 

наполегливості в процесі розробки і реалізації управлінських рішень і 

досягненні поставлених цілей); 

- особистісну компетентність (здатність і готовність до прояву широти 

кругозору, високої концентрації і швидкості переключення уваги, 

працездатності, витривалості, швидкості виконання роботи та ініціативності, 

володіння хорошим об'ємом пам'яті, міцністю і швидкістю запам'ятовування і 

відтворення, словесної, асоціативної можливостями, вербальними чинниками); 

- стійкість до стресів  (володіння гнучкістю, врівноваженістю, рухливістю, 

динамічністю психічних процесів, витримкою, самовладанням); 

- людинознавчу компетентність (володіння сучасними знаннями психології 

людини, здатність і готовність керувати людьми на основі виявлення і розвитку 

особистісних здібностей, достоїнств і недоліків підлеглих, створення 

оптимальних умов для творчої діяльності в колективі); 

- соціально-комунікативну компетентність (вміння встановлювати і 

розвивати партнерські відносини з громадськими організаціями, соціальними 

інститутами, здатність і готовність взаємодіяти в колективі, вибудовувати 

зовнішні і внутрішні відносини на гуманно-особистісної основі, здатність до 

співпраці, міжкультурної комунікації, толерантність і емпатія). 

О. Бєлова у структурі управлінської компетентності виділяє чотири 

компоненти: когнітивний, організаційний, комунікативний та рефлексивний. 

Для кожного з компонентів визначено склад функцій, опанування способів 

виконання яких дозволить сформувати операційний комплекс педагогічної та 

управлінської діяльності, тобто, відповідні уміння, способи діяльності 

керівника навчального закладу, які при достатньому досвіді роботи повинні 



перетворитися у навички, а також в професійно значущі якості особистості, які 

сприятимуть ефективному розв’язанню управлінських проблем [2].  

На думку В. Кривоносової до складу професійної компетентності 

керівника вищого навчального закладу входять такі компоненти [18]: 

- управлінська компетентність: наявність професійних знань та 

практичного досвіду в сфері управління вищими навчальним закладом, 

організації колективної навчально-виховної, методичної, наукової та суспільної 

діяльності.  

- економічна компетентність: наявність економічних знань, вмінь 

користуватися економічними методами керівництва, досвід заробляння коштів 

та комерційної діяльності в умовах вищого навчального закладу.  

- наукова компетентність: наявність у керівника вищого навчального 

закладу знань у відповідних сферах науки, здатність до організації наукових 

досліджень, досвід самостійної науково-дослідницької праці. 

- педагогічна компетентність: наявність педагогічних знань та вмінь, 

досвід педагогічної діяльності в вищому навчальному закладі.  

- правова компетентність: знання господарського, трудового та інших 

видів законів, нормативно-правових основ функціонування та розвитку системи 

освіти, досвід та вміння використовувати ці знання в умовах вищого 

навчального закладу. 

Отже, управлінська компетентність керівника освітньої установи –  це 

готовність і здатність керівника освітньої установи виділяти, точно 

формулювати, цілісно й глибоко аналізувати проблеми навчального закладу і 

знаходити з більшого числа альтернативних підходів до їх вирішення найбільш 

доцільний і ефективний щодо конкретної ситуації установи професійної освіти 

[18]. 

Ми вважаємо, що у системі професійних компетенцій керівника вищого 

навчального закладу управлінська компетенція є визначальною, оскільки 

основною сферою діяльності декана факультету (директора інституту), 

незалежно від фахової спрямованості підготовки спеціалістів, є управлінська. 



Г. Чередніченко та Н. Тверезовська до структури управлінської 

компетентності включають такі компоненти [26]: мотиваційний – сукупність 

ціннісних орієнтацій, мотивів, адекватних цілям і завданням управління, 

сформованість важливих для управління особистісних якостей;  когнітивний – 

сукупність знань, умінь і навичок, необхідних для практичного розв’язання 

завдань управління ВНЗ; рефлексивний – аналіз, самоаналіз, осмислення, 

оцінка й рефлексія власної діяльності, поведінки, вчинків, спілкування, 

стосунків з оточенням, їх корекція, здатність до самоуправління 

(самоменеджменту). 

Отже, професіоналізм управлінської діяльності керівника навчального 

закладу – це сукупність компетенцій, які формуються й дають суб’єкту 

(керівнику) змогу професійно виконувати управлінську діяльність у сучасних 

соціально-економічних умовах з урахуванням особливостей об’єкта управління, 

пов’язаних із вирішенням педагогічних завдань  

До структури професійної компетентності керівника навчального закладу 

більшість сучасних науковців відносять такі компоненти:  

1) когнітивний компонент: законодавчо-нормативні знання; 

загальнотеоретичні знання (менеджмент, психологія, педагогіка, фінанси, 

економіка, соціологія, право, філософія); методологічні знання (дидактика, 

методика виховання, методика навчання дорослих, методика викладання 

окремих предметів, технології і методика аналізу та контролю, технологія 

планування діяльності, знання методів управління організацією, 

закономірностей розвитку колективу, методика наукових досліджень); 

2) операційний компонент: діагностичні вміння (аналіз, діагностика, 

моніторинг); прогностичні вміння (прогнозування, визначення стратегічних 

цілей, управління маркетингом); організаційні вміння (організація 

інструктивно-регулятивної діяльності, управління інноваційною діяльністю, 

організація взаємодії з зовнішнім середовищем, батьками, громадськістю, 

організація державно-громадського управління, самоврядування, координація й 

узгодження діяльності структурних підрозділів, посадових осіб); оціночні 



вміння (організація внутрішньо-шкільного контролю, оцінювання результатів 

діяльності навчального закладу, роботи педагогічного колективу, діяльності 

окремих структурних підрозділів); інформаційна компетентність; 

3) особистісний компонент: самоактуалізація (знання особистих 

властивостей, адекватність самооцінки); здатність до впливу на інших; 

сформованість особистої Я-концепції на засадах загальнолюдських цінностей, 

моральність, громадянська позиція; критичність мислення, здатність до аналізу, 

синтезу, узагальнення; мотивація досягнення успіху, соціально спрямована 

орієнтація особистості; сформованість досвіду емоційно-ціннісних відносин, 

особистісних ставлень і орієнтацій; комунікативна культура, здатність до 

аргументованого дискутування, сформованість комунікативних навичок 

(установлення контакту, комунікативна ініціатива, культура мовлення); 

креативність, здатність до творчої діяльності, інноваційної діяльності, науково-

дослідницької роботи. 

Крім того, до структури професійної компетентності керівника 

загальноосвітнього навчального закладу входять такі складові: 1) управлінська 

(наявність професійних знань та практичного досвіду у сфері управління, 

організації колективної навчально-виховної, методичної, наукової та 

громадської діяльності); 2) економічна (наявність економічних знань, умінь 

користуватися економічними методами керівництва, досвід заробляння коштів 

та комерційної діяльності в умовах навчального закладу); 3) наукова (наявність 

у керівника навчального закладу знань у відповідних сферах науки, здатність до 

організації наукових досліджень, досвід самостійної науково-дослідницької 

праці); 4) педагогічна (наявність педагогічних знань та вмінь, досвід 

педагогічної діяльності в навчальному закладі); 5) правова (знання 

господарського, трудового та іншого законодавства, нормативно-правових 

основ функціонування та розвитку системи освіти, досвід та вміння 

використовувати ці знання в умовах навчального закладу). 

Отже, управлінська компетентність керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів розглядається як складова професійної компетентності і є 



основним фактором професійної діяльності керівників. Але в наукових 

джерелах управлінська компетентність керівника розглядається тільки з 

позицій директора загальноосвітнього навчального закладу. Поза увагою 

залишається професійна компетентність директора інституту (декана 

факультету) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Відтак постає проблема визначення 

змісту та структури професійної управлінської компетентності директора 

інституту (декана факультету) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. 

Узагальнюючи зазначене вище, має сенс зауважити, що компетентність 

виступає мірою та головним критерієм відповідності фахівця вимогам 

професійної діяльності. 

 

2. Теоретичне обґрунтування змісту та структури професійної 
компетентності директора інституту (декана факультету) ВНЗ ІІІ-IV рівнів 
акредитації 

Кожна професія вимагає від фахівця своєрідної системи професійно 

важливих якостей.  Професійно значущі якості – це індивідуальні ознаки 

особистості, які виступають факторами формування певної професійної 

компетенції. Вони належать до психологічної структури особистості, наряду із 

спрямованістю (потреби, мотиви, інтереси, нахили, переконання тощо), 

можливостями (здібності, здатності, таланти тощо), і належать до такої 

компоненти цієї структури як характер. 

Досліджуючи сутнісні характеристики професіонала системи «людина-

людина» І. Зимня [15] виділяє три аспекти. Перший аспект спрямований на 

схильність або придатність здійснювати таку діяльність. Здатність виявляється 

біологічними, анатомо-фізіологічними та психічними особливостями людини. 

Придатність передбачає відсутність протипоказань до цієї діяльності та норму 

інтелектуального розвитку, позитивний емоційний тон, нормальний рівень 

розвитку комунікативно-пізнавальної активності. Другий передбачає готовність 

до здійснення діяльності та відрефлексовану спрямованість на професію типу 

«людина-людина», світоглядну зрілість, широку та системну професійно-

предметну компетентність, а також комунікативну та дидактичну потребу. 



Третій передбачає легке включення у взаємодію з іншими людьми, у 

педагогічне, управлінське спілкування. Це передбачає адекватність 

встановлення контакту зі співрозмовником та уміння відстежувати його 

реакцію на розмову. 

Отже, сутнісними характеристиками професійної компетентності є 

схильність та придатність здійснювати діяльність, професійно-предметну 

обізнаність у ній, спроможність комунікативного спілкування. 

Так, Є. Климов зазначав [16], що професійно значущі якості не 

рядоположні, а утворюють систему, в якій важливими є такі складові: 

громадянські якості – ідейні, моральний образ людини як члена колективу, 

суспільства; ставлення до праці, професії, інтереси і схильності до певної 

діяльності (добросовісність, інтерес до роботи);  дієздатність – фізична й 

розумова дієздатність, самодисципліна, розвинений самоконтроль, 

ініціативність, активність, фізична витривалість, сила та ін.; спеціальні 

здібності – це такі особистісні якості, що важливі для певної роботи, професії 

чи для відносно вузького їх кола;  навички, звички, знання, досвід. 

Х. Столярук сформулювала перелік професійно значущих якостей для 

фахівця з управління персоналом, до якого входять такі якості: адаптаційна 

мобільність – схильність до творчих форм діяльності, ініціативність, прагнення 

нововведень, розширення кола своїх повноважень, діловитість; контактність – 

здатність слухати, розуміти і переконувати людей, здатність приваблювати 

людей, бачити себе зі сторони; стійкість до стресів – інтелектуальна й 

емоційна захищеність у проблемних ситуаціях, самовладання, володіння 

навичками саморегуляції стану; домінантність – владність, честолюбство, 

прагнення до особистої незалежності, лідерство, уміння впливати на підлеглих, 

упевненість у собі; моральні та вольові якості – наполегливість, почуття 

відповідальності та обов’язку, розміркована сила волі, енергійність, витримка, 

рішучість, упевненість у собі, віра в справу; інтелектуальні якості – глибина, 

критичність, гнучкість, широта розуму, оригінальність, швидкість, 

допитливість. Запропонований перелік професійно значущих якостей фахівця з 



управління персоналом може слугувати базою для формування інноваційних 

моделей компетенцій наряду із іншими факторами [23]. 

Л. Троєльнікова [24], аналізуючи сучасний стан менеджменту професійної 

діяльності керівних кадрів, констатує, що концептуальна модель керівника має 

визначатися трьома взаємопов’язаними компонентами. Перший орієнтований 

на ефективний розвиток професіоналізму особистості, другий − на розвиток 

професіоналізму діяльності, третій − професіоналізму самовдосконалення. 

Ми погоджуємося з авторкою, що складовими професійної компетентності 

управлінця мають бути: професійні якості особистості, які включають 

управлінські здібності (індивідуальні якості керівника, що зумовлюють успішне 

виконання ним своїх професійних обов'язків), саму управлінську 

компетентність (уміння керівника як суб'єкта управлінського впливу, 

здатного по-новому структурувати наукові і практичні знання з управління) та 

управлінську спрямованість (інтерес до професії керівника, схильність 

займатися нею, усвідомлення своїх здібностей, характеру і мотивів вибору цієї 

професійної діяльності); професійну діяльність, що передбачає володіння 

сучасними методами наукового управління і новими технологіями соціально-

культурного програмування; самовдосконалення, яке забезпечує створення 

динамічної управлінської ситуації в роботі керівника. Останнє стосується не 

тільки знань, умінь, методів управління і управлінського впливу, а й власної 

оцінки керівником своєї діяльності [24]. 

Спираючись на зазначене вище, можна констатувати, що на рівень 

професійної діяльності (професійної компетентності) навчального закладу 

впливають, по-перше, його особистісні якості, по-друге, його теоретична та 

практична обізнаність в професії, по-третє, спроможність постійного 

професійного зростання, підвищення рівня професійної компетентності. 

В. Зелюк у структурі професійної компетентності керівника вищого 

навчального закладу виділив два основні блоки: 1) базові компетентності; 2) 

функціонально-посадові компетентності. Кожен із них є комплексом 

взаємообумовлених і взаємодоповнюючих компетентностей та відповідних 



компетенцій. До базових автор відносить загальнокультурну, громадянську, 

інформаційно-комунікативну та соціально-психологічну. До функціонально-

посадових – адміністративно-управлінську, нормативно-правову, дослідницьку, 

підприємницьку та презентаційну [14]. 

Основою роботи декана є, перш за все,  організаційно-управлінська сфера 

діяльності, яка потребує від нього ефективно реалізованих у діяльності 

професійної компетенції (управлінської, економічної, правової, педагогічної, 

наукової, комунікативної, інформаційної) та сформованості таких особистісних 

якостей: організаторських (лідерство, комунікабельність, уміння організовувати 

спільну діяльність, … репутація, авторитет), високих моральних  (культура 

поведінки, толерантність, духовність)  та ділових якостей (уміння стратегічно 

мислити, підприємництво (тактика діяльності), особиста організованість), 

політичної культури (уміння розуміти та враховувати суспільні (держави, ВНЗ, 

факультету) та  особисті  (викладачів, студентів, співробітників) інтереси), 

працездатність (емоційно-вольовий та фізіологічний потенціал). 

С. Рєзник на основі емпіричних досліджень виділив базові якості в 

організаційно-управлінській діяльності деканів: професійна компетентність, 

організаторські якості; моральні та ділові якості; політична культура, 

працездатність. За результатами дослідження С. Рєзника професійна 

компетентність для сучасних деканів факультетів є найбільш важливим блоком 

якостей і має найбільшу вагу у загальній моделі якостей (22 %). На другому 

місці – організаторські якості (20%), на третьому – моральні якості – 17%, на 

четвертому – ділові (16%), на п’ятому місці – політична культура (15%), на 

шостому – працездатність (10%) [21].  

З моделі видно, що 70% компетентнісних якостей стосуються знань і 

досвіду управлінської, економічної діяльності та діяльності у галузі права. Це 

означає, що декан повинен бути, перш за все, менеджером у галузі освіти. 

Г. Єльникова визначає, що сутність управління в освіті можна трактувати 

як цілеспрямований вплив суб’єктів управління на всі ланки освіти з метою 

гармонійного розвитку підростаючого покоління, життєдіяльність якого 



забезпечить збереження і подальший розвиток соціального організму та 

культури суспільства [13, с. 9]. Також дослідниця зазначає, й ми повністю 

підтримуємо, що на сьогодні в науковій літературі немає вичерпного 

визначення поняття «управління в освіті». Проте, основним в управлінні є 

цілеспрямований вплив всіх суб’єктів на об’єкт з метою досягнення результату. 

Ґрунтовний аналіз становлення поняття управління навчальним процесом 

проведено Т. Сорочан [22]. Найбільш значущими функціями управління 

вважаються: науково-теоретична та контрольно-оцінювальна. Науково-

теоретична реалізується за допомогою формування в педагогічного колективу 

методологічної, нормативно-законодавчої, загальнотеоретичної обізнаності. 

Друга функція забезпечує регулювання та оцінювання педагогічної діяльності в 

процесі управління. Для забезпечення цього директор інституту (декан 

факультету) ВНЗ III-IV рівнів акредитації повинен створити умови для 

безперервної освіти викладачів, їх стимулювання до самовдосконалення та 

розвитку професійної компетентності. Тобто основним напрямом діяльності 

директора інституту (декана факультету) ВНЗ є створення 

висококваліфікованого професорсько-викладацького колективу навчального 

закладу для забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх 

спеціалістів. 

У цьому зв’язку ми виділяємо необхідні для директора інституту (декана 

факультету) ВНЗ знання й уміння з позицій компетентнісного підходу:   

− теоретичні знання: основних урядових документів та нормативних актів 

щодо організації навчального процесу у ВНЗ; загальної теорії управління; 

основ теорії управління навчальним процесом; можливостей комп’ютерної 

техніки щодо збирання, зберігання й використання інформації з організації 

навчально-виховного процесу. 

− організаційно-технологічні знання: для планування власної діяльності; 

для планування освітньої діяльності інституту (факультету); для планування 

роботи з кадрами. 

− уміння й навички: використання комп’ютерної техніки та інформаційних 



технологій у своїй управлінській діяльності. 

− організаційно-регулятивні та контрольно-коригувальні вміння: 

забезпечення власної безперервної освіти та освіти професорсько-

викладацького складу та студентів інституту (факультету); здійснення 

поточного контролю за закріпленими напрямками діяльності інституту 

(факультету); встановлення комунікативних зв’язків; забезпечення 

результативності здійснення координаційної та регулятивної діяльності в 

закріплених напрямках роботи інституту (факультету). 

 

3. Модель системи професійно значущих компетенцій директора 

інституту (декана факультету) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації 

У процесі визначення поняття та структури професійної компетентності 

директора інституту (декана факультету) ВНЗ III-IV рівнів акредитації будемо 

виходити з таких положень. 

1. Компетенція – це сукупність взаємозв’язаних якостей особи (знань, 

умінь, способів діяльності, досвіду), заданих стосовно певного кола предметів і 

процесів та необхідних для якісної продуктивної діяльності відносно них. 

Компетенція – це відчужена, наперед задана соціальна і професійна вимога до 

підготовки спеціаліста, необхідна для його ефективної професійної діяльності 

(А.В. Хуторський). Так, у професійній діяльності компетенція суб’єкта 

визначається посадовими обов’язками й посадовою інструкцією, а в системі 

освіти – цілями навчальної діяльності суб’єкта освіти і навчальним планом. 

2. Компетентність – це інтегративне утворення особистості, що поєднує в 

собі знання, уміння, навички, досвід і особистісні якості, які обумовлюють 

прагнення, готовність і здатність розв’язувати проблеми і завдання, що 

виникають в реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому 

значущість предмету і результату діяльності. Поняття “компетентний” 

стосується особи, яка володіє компетенцією, і є оцінною категорією щодо 

ефективного виконання своїх повноважень або функцій. Компетентність 

виступає в українській і російській мовах як якість, яка дозволяє їй (або навіть 



дає право) вирішувати певні завдання, виносити рішення, судження у певній 

галузі. Основою цієї якості є знання, обізнаність, досвід соціально-професійної 

діяльності людини. Компетентність виявляється в успішно реалізованій у 

діяльності означеної компетенції [4, 6, 8, 10]. 

3. Професійна компетентність – це інтегративне утворення особистості, що 

поєднує в собі сукупність знань, умінь, навичок, досвіду і особистісних 

якостей, які обумовлюють готовність і здатність особистості діяти у складній 

ситуації та вирішувати професійні завдання з високим ступенем 

невизначеності; здатність до досягнення більш якісного результату праці, 

ставлення до професії як до цінності [5]. 

4. Управлінська компетентність є складовою професійної компетентності. 

Враховуючи наявний доробок сучасних авторів у визначенні поняття 

професійної компетентності, а також складність і поліфункціональність 

професійної управлінської діяльності, особливості й специфіку її організації, 

слід підкреслити, що структура та зміст професійної компетентності керівника 

освітнього закладу включає не тільки рівень професійних знань, а й систему 

професійних якостей. Вони є важливою основою особистісно-професійного 

зростання керівників та їх професійного успіху. 

5. Під управлінською компетентністю директора інституту (декана 

факультету) ВНЗ  будемо розуміти його готовність і здатність цілісно і глибоко 

аналізувати, виявляти та формулювати проблеми факультету й знаходити 

найбільш доцільні й ефективні стосовно даної ситуації підходи щодо їх 

розв’язання.  

При формуванні складу і змісту компетенцій слід мати на увазі, що кожна 

компетенція має когнітивну (знання і розуміння), діяльнісну (практичне і 

оперативне застосування знань) і мотиваційно-ціннісну (цінності як органічна 

частина способу сприйняття і життя з іншими людьми в соціальному контексті) 

складові. Компетенції повинні бути поділені на окремі групи, за певною 

ознакою класифікації.  



За основу розробки моделі системи компетенцій директора інституту 

(декана факультету) ВНЗ ми вибрали бінарну класифікацію компетенцій [5]:  

− першу групу складають компетенції, які є загальними для всіх 

спеціалістів різних профілів (загальні або ключові компетенції); 

− другу групу складають професійні компетенції, які є базовими для 

всіх спеціальностей ВНЗ та компетенції, що обумовлені предметною областю 

діяльності. 

Загальні (ключові) компетенції є ядром моделі випускника будь-якого 

ВНЗ, оскільки вони виявляються не лише у розв’язанні професійних завдань, 

але й завдань поза межами своєї професії. Ключові компетенції мають двоїсту 

природу. З одного боку, вони не є професійно обумовленими, цими 

компетенціями повинні володіти сучасні спеціалісти незалежно від сфери їх 

діяльності. З іншого – ключові компетенції є професійно значущі, оскільки 

вони складають основу, базу для професійних компетенцій, дозволяють їм 

більш повноцінно реалізовуватися. 

Виділення професійних компетенцій будемо здійснювати виходячи з кола 

повноважень, функцій, обов’язків директора інституту (декана факультету) 

ВНЗ. Серед загальних компетенцій виділимо такі три групи: загальнонаукові, 

загальнокультурні та соціально-особистісні. 

Загальнонаукові компетенції виявляються в умінні аналізувати, 

синтезувати, порівнювати і співставляти, систематизовувати, узагальнювати, 

генерувати ідеї, набувати нові знання. Ці компетенції характеризують рівень 

інтелектуального розвитку особистості. Інтелект відіграє вирішальну роль 

практично у всіх видах діяльності фахівця. 

Загальнокультурні компетенції означають загальну освіченість особи, 

культуру її стосунків, здатність вести здоровий спосіб життя, здатність до 

саморозвитку і самовдосконалення, здатність використовувати інформацію з 

різних джерел тощо. Загальнокультурна компетенція включає різноманітні 

культурні сфери, в яких проходить життєдіяльність людини, а також цінності і 



традиції національної культури і прояви ціннісних орієнтацій і якостей 

особистості. 

Соціально-особистісні компетенції означають систему знань про 

соціальну дійсність і про себе, а також систему складних соціальних умінь і 

навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в типових соціальних ситуаціях, які 

дозволяють швидко і адекватно адаптуватися і зі знаннями справи приймати 

рішення за різних обставин. До цієї групи компетенцій віднесемо компетенції 

особистісні (комунікабельності, відповідальності, цілеспрямованості, 

ініціативності, здатність до саморозвитку і самовдосконалення) та 

міжособистісні (толерантності, громадянськості, гуманності, соціальної 

взаємодії, соціальної відповідальності, високої виконавської здатності, 

організованості, тощо). Соціально-особистісна складова загальної 

компетентності фахівця забезпечує життєдіяльність людини в усіх сферах 

життя і адекватність її взаємодії з іншими людьми, групою, колективом. 

Професійні компетенції співвідносяться з вимогами до професійної 

підготовленості спеціаліста, визначають його здатність ефективно діяти у 

відповідності з вимогами справи, методично організовано і самостійно 

розв’язувати задачі і проблеми, а також оцінювати результати своєї діяльності. 

Професійні компетенції поділяють на загально-професійні у відповідності 

з видами діяльності і професійно-посадові компетенції. Загально-професійні 

компетенції окреслюють коло здатностей особистості до теоретичного, 

методологічного використання теоретичних основ їх професійної діяльності. 

Професійно-посадові – відбивають професійний профіль фахівця, 

ідентифікують його професійну діяльність на конкретній посаді.  

Загально-професійні компетенції: методологічна, навчально-методична, 

дослідницька, психолого-педагогічна. Професійно-посадові компетенції: 

нормативно-правова, управлінська, адміністративно-організаційна, 

підприємницька, прогностична, контрольна, презентаційна, безпеки 

життєдіяльності. Ієрархічна структура компетенцій директора інституту (декана 

факультету) ВНЗ III-IV рівнів акредитації наведено в табл. 1. 



Таблиця 1. 

Ієрархічна структура компетенцій декана факультету ВНЗ III-IV 

рівнів акредитації 

За
га

ль
ні

 (к
лю

чо
ві

) к
ом

пе
те

нц
ії 

Загальнонаукові 

Сприймати та аналізувати світоглядні соціально й 
особисто значущі аспекти філософських проблем, 
пов’язаних зі своєю сферою професійної діяльності;  

Розуміти причинно-наслідкові зв’язки  розвитку 
суспільства та уміти використовувати їх у професійній і 
соціальній діяльності. 

Здатність використовувати математичні методи в 
професійній діяльності.  

Здатність здійснювати операції аналізу, синтезу, 
порівняння, систематизації, узагальнення генерувати ідеї, 
набувати нові знання 

Загальнокультурні 

Сповідувати цінності і традиції національної 
культури.  

Бути здатним аналізувати й оцінювати досягнення 
національної та світової науки й культури, орієнтуватися в 
культурному та духовному контекстах сучасного 
українського суспільства. 

Ставлення без упередженості та національних 
стереотипів, але  свідомої культурної спадщини на засадах 
демократії і суспільної згуртованості. 

Соціально-
особистісні 

Особистісні (комунікабельності, відповідальності, 
цілеспрямованості, здатність до саморозвитку і 
самовдосконалення. 

Міжособистісні (ініціативності, толерантності, 
громадянськості, гуманності, соціальної взаємодії, 
соціальної відповідальності) 

П
ро

ф
ес

ій
ні

 к
ом

пе
те

нц
ії 

Загально-
професійні 

Методологічна, навчально-методична, дослідницька, 
психолого-педагогічна,  

Професійно-
посадові 

Нормативно-правова, Предметна, Підприємницька, 
Презентаційна, Безпеки життєдіяльності, 

Управлінська: Адміністративно-організаційна 

 Інформаційно-аналітична 

 Прогностична 

 Планувальна 

 Контрольно-оцінювальна 

 Комунікативно-регулятивна 

 Прийняття рішень 

 



Згідно робіт [4-11] внутрішня структура професійної компетентності 

директора інституту (декана факультету) ВНЗ III-IV рівнів акредитації , на наш 

погляд, містить мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, ціннісно-

рефлексивний, емоційно-вольовий компоненти. Виділені компоненти існують 

не ізольовано один від одного, вони тісно взаємопов’язані між собою.  

Охарактеризуємо зміст кожного з виділених компонентів. 

Мотиваційний компонент відбиває ставлення особи до професійної 

діяльності, виражене в цільових установках. До складу мотиваційного 

компоненту входить потреба у професійній діяльності; прагнення до творчої 

наукової та навчально-методичної діяльності; інтерес до управлінської 

діяльності; пізнавальні, професійні і творчі мотиви, які впливають на 

цілепокладання в процесі професійної діяльності. Потреба визначає мотив 

(мотиви) як предмет, який відповідає даній потребі, тобто виступає як засіб її 

задоволення, організує і певним чином спрямовує поведінку. Мотив визначає 

ціль або деяку множину цілей, на яку в даний момент спрямована поведінка. 

Кожна з потреб (матеріальна, соціальна, духовна) може бути реалізована в 

багатьох мотивах (задоволена за допомогою різних предметів), а кожний мотив 

(пізнавальний, професійний, творчий) може бути задоволений різною 

сукупністю взаємозв’язаних послідовно досягнутих цілей (індивідуальна 

спрямованість, навчальна успішність, особистісний розвиток, усвідомлення 

соціальної престижності, самостійність, прагнення до саморозвитку). В свою 

чергу поведінка, спрямована на задоволення потреби, розділяється на окремі 

види діяльностей, що відповідають окремим мотивам, а кожний вид діяльності 

– на низку дій, відповідних специфічним цілям. Мотиваційна функція 

поділяється на цілепокладання і смислоутворення. Функція цілепокладання 

пов’язана із спонукальним змістом свідомості, який сприймається як 

безпосередньо очікуваний результат його діяльності. Ціль є основним об’єктом 

уваги, займає короткострокову і оперативну пам'ять і з нею пов’язані 

мислительний процес і більша частина емоційних переживань, що 

розгортаються у даний момент часу. Функція смислоутворення пов’язана з 



довгостроковою пам’яттю людини, і емоційні переживання не мають суттєвого 

впливу на мислительний процес. В рамках даного дослідження  основна увага 

приділена духовним потребам мотиваційної сфери учня таким як, пізнавальна, 

творча і професійна мотивація. 

Пізнавальна мотивація (спрямованість) особистості тісно пов’язана з 

індивідуальною спрямованістю пізнавальної діяльності і потребою досягнень у 

цій сфері. Творча спрямованість реалізується у прагненні до самостійності і 

саморозвитку (самовдосконаленню), професійна – в особистісному розвитку і 

встановленні (визначенні) соціального статусу.  Таким чином, в мотиваційній 

сфері особистості явно виділяються частинні цілі, обумовлені названими вище 

мотивами: самостійність, визнання оточуючих, соціальна значущість 

професійної діяльності, особистісний розвиток та ін. Ці частинні цілі мають 

єдину спрямованість – теоретичну і практичну діяльність. Реалізація названих 

цілей в процесі навчання та самонавчання активізує розвиток інших складових 

професійної компетентності особистості. 

Таким чином, основу мотиваційного компонента складає мотивація 

досягнень, показники управлінського самовизначення та професійної 

спрямованості. 

Когнітивний компонент включає знання теоретичного (декларативного) і 

технологічного (процедурного) характеру: сукупність знань, необхідних 

директора інституту (декана факультету) ВНЗ для здійснення управлінських 

дій; знання, які складають нормативно-правову основу діяльності директора 

інституту (декана факультету) ВНЗ;  теоретичні знання фахової наукової 

дисципліни; знання інформаційних технологій, їх можливостей для розв’язання 

задач з інших галузей знань; креативність, гнучкість, критичність, системність, 

мобільність, оперативність мислення в ситуаціях наукового пошуку та 

управлінській діяльності. 

Когнітивний компонент забезпечує інформаційну обізнаність керівника 

про зміст управлінської діяльності, особливості і умови здійснення 

управлінських функцій, відображає зміст і спрямованість його мислительної 



діяльності (більшою мірою базується на інтелектуальних особливостях 

особистості). У структурі когнітивного компонента об'єктивно повинні бути 

представлені командно-адміністративні, організаційно-методичні, соціально-

психологічні, психолого-педагогічні групи знань; не менш важливі системність, 

аналітичність, гнучкість мислення, що дозволяють відмовлятися від звичних 

стереотипів поведінки при зміні склалася. Когнітивний компонент відбиває 

процеси опрацювання даних на основі мислительних операцій аналізу, 

формалізації, порівняння, узагальнення, синтезу з наявними базами знань, 

розробки варіантів використання інформації і прогнозування наслідків 

реалізації розв’язку проблемної ситуації, генерування і прогнозування 

використання нової інформації і взаємодії її з наявними базами знань, 

організації зберігання її в пам’яті.  

Діяльнісний компонент включає досвід пізнавальної діяльності, 

зафіксований у формі його результатів – знань у фаховій науковій галузі; досвід 

здійснення відомих способів діяльності у формі умінь діяти за зразком; досвід 

творчої діяльності у формі умінь приймати ефективні рішення в проблемних 

ситуаціях; досвід здійснення емоційно-ціннісних ставлень у формі 

особистісних орієнтацій; уміння працювати з апаратним та програмним 

забезпеченням на рівні кваліфікованого користувача; уміння спілкуватися з 

використанням інформаційних засобів і технологій; уміння орієнтуватися в 

інформаційному середовищі. 

Діяльнісний компонент ґрунтується на загальних прийомах і способах 

інтелектуальної діяльності (аналізу, синтезу, порівнянні, абстрагуванні, 

узагальненні, конкретизації), загальних і специфічних (опосередкованих 

комп’ютером) уміннях роботи з даними, які у своїй сукупності складають 

інформаційні уміння. Діяльнісний компонент являє собою взаємопов'язаний 

комплекс управлінських умінь і навичок, що забезпечують якісну реалізацію 

управлінських функцій. 

Ціннісно-рефлексивний компонент включає сукупність особисто значущих 

і цінних прагнень, ідеалів, переконань, поглядів, ставлень до продукту і 



предмету діяльності у професійній сфері і сфері стосунків; розуміння 

професійної компетентності як однієї з провідних професійних і соціальних 

цінностей; адекватну самооцінка власних можливостей у професійній 

діяльності,  упевненість у виборі та реалізації способів діяльності; наявність 

власної позиції щодо прийнятих рішень у професійній діяльності; прагнення до 

самоактуалізації, саморозвитку, постійної роботи над собою у професійній 

сфері; прагнення до професійного самовдосконалення; здатність адекватно 

орієнтуватися в інноваціях; здатність брати на себе відповідальність за 

прийняті рішення професійної діяльності; здатність до рефлексії у професійній 

діяльності; самоаналіз і самооцінка професійної діяльності; здатність адекватно 

оцінювати власні досягнення у професійній сфері, свій рівень професійної 

компетентності; уміння визначати переваги і недоліки своєї власної 

компетентності у професійній сфері; уміння визначати резерви свого 

подальшого професійного зростання; уміння регулювати свою професійну 

діяльність і ставлення до неї. Рефлексія характеризує осмислення, самоаналіз і 

самооцінку особою власної діяльності і її результатів, уточнення шляхів її 

організації, визначення на основі свого власного досвіду оптимальних методів і 

прийомів роботи. Рефлексією регулюються усі компоненти професійної 

компетентності. Завдяки рефлексії людиною відстежуються цілі, процес і 

результат своєї діяльності щодо набуття компетенцій у професійній сфері, а 

також усвідомлення тих внутрішніх змін, які в ній відбуваються, усвідомлення 

себе як особистості, що змінюється. Рефлексія дозволяє виявити і подолати 

протиріччя, що виникають в житті людини між знаннями і поведінкою, 

бажаним, можливим і дійсним. Завдяки рефлексивному механізму людина 

переходить на нові рівні свого розвитку. 

Емоційно-вольовий компонент включає здатність розуміти власний 

емоційний стан у різноманітних професійних ситуаціях; здатність достойно 

переживати відсутність результату, невдачі в роботі; цілеспрямованість дій у 

професійному середовищі; терпіння і володіння собою в ситуаціях 

невизначеності; наполегливість в досягненні поставленої мети у професійній 



сфері; наполегливість у досягненні цілей самоактуалізації та саморозвитку;  

прояв вольових зусиль у розв’язанні навчальних і професійних проблем; прояв 

ініціативності, сміливості, принциповості в розробці і здійсненні навчальних і 

професійних проектів. Потреби, інтереси виражають компетентність у плані 

змісту, а вольові процеси з боку форми. Потреби і інтереси відіграють ведучу 

роль, але якщо вони не набули достатнього розвитку, то особа повинна 

проявити волю. Компетентність не здійсниться без сформованих вольових рис. 

Емоційно-вольовий компонент характеризується прагненням до подолання 

особою труднощів і наявністю емоційного настрою, пов’язаного з успішністю 

діяльності, оскільки радість власної інтелектуальної праці, яка пройшла через 

ряд успішно переборених труднощів, створює бадьорий настрій, почуття 

потреби і навіть жадоби до діяльності. Прагненням близькі такі характеристики 

як потяг, бажання, хотіння. Вони є передумовами, ступенями до стану 

прагнення. Останнє відрізняється від попередніх усвідомленістю, 

опредмеченістю. Основою розвитку прагнення є морально-вольові процеси, а 

емоційні процеси підсилюють і збагачують і мислительні, і вольові процеси. 

Таким чином, емоційно-вольовий компонент охоплює такі якості 

особистості, як наполегливість у подоланні труднощів, старанність, 

вдумливість, прагнення до самовдосконалення, самокритичність, впевненість у 

собі, відсутність остраху помилитися, цілеспрямованість у роботі, почуття 

власної гідності. 

Змістова сутність системи управлінських компетенцій декана факультету 

вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації наведена в табл. 2. 

Таким чином, склад і зміст компетенцій в структурі моделі декана 

факультету ВНЗ III-IV рівнів акредитації визначено нами у відповідності з 

положеннями компетентнісного підходу, вимогами до претендентів на посаду 

декана факультету (директора інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також 

на основі наукового опису аспектів праці декана факультету (директора 

інституту) ВНЗ і багаторічного власного досвіду роботи на посаді декана, з 

урахуванням особливостей і специфіки діяльності ВНЗ. 



Таблиця 2. 

Матриця професійної компетентності декана факультету ВНЗ III-IV рівнів акредитації 

К
ом

пе
те

нц
ії 

за
 

ви
да

м
и 

ді
ял

ьн
ос

ті
 

Структурні компоненти професійної компетентності як особистісного утворення 

Мотиваційний Когнітивний Діяльнісний Ціннісно-
рефлексивний 

Емоційно-
вольовий 

Загально-професійні 

М
ет

од
ол

ог
іч

на
 

Прагнення до 
опанування 
наукових теорій та 
методів наукового 
пізнання 

Знання загальних 
підходів, принципів, 
закономірностей 
розвитку, навчання і 
виховання студентської 
молоді; теоретичні 
знання фахової наукової 
дисципліни, підходи і 
методи наукових 
досліджень 

Здатність розробляти 
концепцію побудови 
власної наукової та 
навчально-методичної та 
виховної діяльності, 
розуміти її принципи та 
смисли; володіння 
методами пізнання, уміння 
обґрунтовувати та 
передавати досвід 

Здатність критично 
оцінити сукупність 
особисто значущих 
прагнень, ідеалів, 
переконань, поглядів, 
ставлень до продукту і 
предмету діяльності у 
професійній сфері і сфері 
стосунків 

Здатність розуміти 
власний емоційний 
стан у різноманітних 
професійних 
ситуаціях 



Н
ав

ча
ль

но
-м

ет
од

ич
на

 
Прагнення до 
пошуку найбільш 
раціональних 
методів, прийомів та 
форм навчання, 
залежно від змісту 
навчального 
матеріалу та 
особливостей 
студентської 
аудиторії з метою 
активізації 
навчального процесу 

Володіння спеціальними 
знаннями за фахом 
навчальної дисципліни, 
знання методів, 
прийомів, 
організаційних форм та 
засобів навчання 

Здатність розробляти 
навчально-методичне 
забезпечення дисципліни, 
застосовувати та 
переносити у нові ситуації 
спеціальні знання 
навчальної дисципліни, 
володіння різними 
методами та прийомами 
навчання та вміння 
застосовувати їх у 
педагогічній практиці 

Здійснювати критичний 
аналіз та контроль за 
якістю навчальної 
діяльності; коригувати 
навчальний процес 
залежно від різного роду 
внутрішніх факторів і 
зовнішніх обставин 

Здатність проявити 
терпіння і володіння 
собою в ситуаціях 
невизначеності 

Д
ос

лі
дн

иц
ьк

а 

Система 
мотиваційно-
ціннісних та 
професійно-
значущих мотивів 
дослідницької 
діяльності та 
емоційно-вольових і 
ціннісних ставлень 
до наукової 
діяльності, до своїх 
здібностей та їх 
розвитку 

 

Знання як результат 
науково-пізнавальної 
діяльності людини в 
предметній галузі науки, 
знання методів та 
методики дослідження 

Уміння виявляти проблему, 
формулювати цілі та 
гіпотезу дослідження, 
здійснювати добір й аналіз 
необхідних даних для 
дослідження, підбирати 
відповідні методи 
проведення дослідження та 
обробки даних, фіксувати 
проміжні та остаточні 
результати дослідження, 
проводити обговорення та 
інтерпретацію результатів 
дослідження, 
використовувати їх на 
практиці 

Усвідомлення й 
оцінювання ходу й 
результатів самостійної 
дослідницької діяльності; 
здатність адекватно 
орієнтуватися в 
інноваціях; адекватно 
планувати й реалізовувати 
програму наукового 
дослідження 
 
 

Здатність прояву 
вольових зусиль у 
розв’язанні 
навчальних і 
наукових проблем; 
прояв ініціативності, 
сміливості, 
принциповості в 
розробці і здійсненні 
навчальних і 
наукових проектів 
 



П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
іч

на
 Уміння 

пробуджувати та 
розвивати у 
студентів стійкий 
інтерес до вибраної 
спеціальності та 
навчальної 
дисципліни, що 
викладається 
 

Основні знання з 
психології та педагогіки, 
які складають основу 
педагогічної діяльності 
викладача ВНЗ 

Володіння методами 
навчання та виховання 
молоді; 
володіння педагогічною 
діагностикою 

Уміння усвідомлювати 
цілі, смисл, зміст і 
результати власної 
діяльності, своїх 
здібностей; знання про 
способи професійного 
самовдосконалення; 
уміння бачити причини 
недоліків в своїй роботі, в 
собі; бажання 
самовдосконалюватися  

Здатність визначати і 
враховувати 
емоційний стан; 
грамотно будувати 
взаємостосунки з 
керівниками, 
колегами, 
студентами  
 

Професійно-посадові 

Н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
а Прагнення 

дотримуватися знань 
нормативно-правової 
бази, що забезпечує 
та регулює 
професійну 
діяльність 

Знання основних 
урядових та 
нормативних документів 
щодо організації 
навчального процесу у 
ВНЗ 

Здатність застосовувати 
знання нормативно-
правової бази, що 
забезпечує та регулює 
професійну діяльність 

Ставлення до 
верховенства закону, 
поваги до людини як 
найбільшої цінності 
держави; здатність брати 
на себе відповідальність 
за прийняті рішення у 
професійної діяльності; 

Прояв поваги і  
принциповості у 
дотриманні 
законності положень 
нормативно-правової 
бази, що регулює 
професійну 
діяльність і соціальні 
відносини між 
людьми. 

П
ре

дм
ет

на
 

Прагнення і 
готовність до 
набуття нових знань, 
умінь і навичок у 
галузі предмету, що 
викладається 

Знання та досвід 
діяльності в межах 
навчальної дисципліни, 
що викладається 

Володіння теорією та 
практикою навчальної 
дисципліни достатньою для 
проведення наукових 
досліджень та навчання 
студентів 

Уміння визначати резерви 
свого подальшого 
професійного зростання у 
предметній галузі; уміння 
регулювати свою 
професійну діяльність і 
ставлення до неї; 

Наполегливість в 
опануванні знань у 
галузі предмету, що 
викладається; прояв 
вольових зусиль у 
розв’язанні 
навчальних і 
професійних 
проблем 



П
ід

пр
иє

мн
иц

ьк
а 

Прагнення до 
творчого пошуку та 
реалізації нових 
бізнес-ідей з метою 
вирішення 
різноманітних 
проблеми в 
повсякденному, 
професійному, 
соціальному житті. 

Знання фінансово-
господарської діяльності 
освітніх установ 

Здатність організовувати 
власну та колективну 
трудову й підприємницьку 
діяльність, розробляти 
бізнес-проекти економічної 
діяльності колективу 

Здатність аналізувати й 
оцінювати власні 
професійні можливості, 
здібності та співвідносити 
їх з потребами ринку 
праці; уміння вибирати 
ефективні 
бізнес-ідеї, вибирати 
форми підприємницької 
діяльності, планувати та 
прогнозувати результати 
діяльності 

Здатність розуміти 
власний емоційний 
стан в ситуації 
пошуку та реалізації 
бізнес-проектів; 
прагнення до 
подолання 
труднощів у 
досягненні 
виробничого 
завдання. 

П
ре

зе
нт

ац
ій

на
 Прагнення до 

морально-етичного 
розвитку; 
демонструвати 
етично гідну 
поведінку. 

Знання наукової та 
педагогічної етики, 
правил та норм 
поведінки  

Уміння публічно 
представляти навчальні та 
наукові результати 
факультету; формувати 
імідж факультету та свій 
власний 

Уміння регулювати свою 
професійну діяльність і 
ставлення до неї 

Здатність 
контролювати свій 
емоційний стан та 
демонструвати  гідну 
поведінку 

Бе
зп

ек
и 

ж
ит

тє
ді

ял
ьн

ос
ті

 Прагнення до 
здоров’я фізичного, 
соціального, 
психічного і 
духовного (власного 
та здоров’я 
оточуючих); 
бережне ставлення 
до здоров’я свого, 
співробітників та 
студентів 
факультету   

Знання про здоровий 
спосіб життя, гармонійне 
поєднання праці та 
відпочинку; знання 
правил охорони праці та 
пожежної безпеки 

Уміння раціонально 
організувати роботу 
працівників факультету, 
навчання студентів і свою 
працю без перевантажень; 
запобігання та 
попередження 
професійного стресу та 
вигорання 

Створювати атмосферу 
продуктивно-
пізнавального 
співробітництва в процесі 
взаємодії з працівниками 
та  студентами 

Виявляти 
наполегливість у 
процесі формування 
та підтримки 
безпечного 
середовища та 
доброзичливої 
атмосфери в 
колективі 



У
пр

ав
лі

нс
ьк

а:
 

Прагнення та інтерес 
до планування, 
організації та 
контролю 
навчально-
виховного процесу 
факультету і своєї 
власної діяльності з 
метою досягнення 
прогнозованого 
результату 

Знання теорії та методів 
управління освітніми 
системами 

Здатність застосовувати на 
практиці знання і уміння 
освітнього менеджменту 
для ефективного 
управління діяльністю 
факультету 

Усвідомлення соціальної 
престижності, та 
важливості управління 
діяльністю факультету і 
власною діяльністю 

Здатність до прояву 
наполегливості  
зусиль у процесі 
досягнення цілей 
діяльності 
факультету і своєї 
власної діяльності 

ад
мі

ні
ст

ра
ти

вн
о-

ор
га

ні
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ці
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Прагнення до 
організації роботи на 
факультеті згідно 
засад наукової 
організації праці 

Знання основ наукової 
організації праці;  
Знання способів 
діяльності, необхідних 
декану факультету для 
здійснення 
адміністративної та 
організаційної 
діяльності. 

Здатність організовувати 
роботу щодо з розробки та 
реалізації основних освітніх 
програм на основі 
державних освітніх 
стандартів та створення 
науково-методичного та 
навчально-методичного 
забезпечення освітнього 
процесу; організовувати і 
проводити навчально-
методичні наради, семінари  
та  конференції; 
здійснювати  
діяльність факультету 
відповідно до Статуту ВНЗ. 

Критично оцінювати стан 
власної адміністративно-
організаційної діяльності 
на  основі свідомого 
постійного нарощування 
власного потенціалу через 
систематичне 
самовдосконалення, 
формування високо рівня 
розвитку з метою власної 
самореалізації. 

Здатність визначати і 
враховувати 
емоційний стан; 
грамотно будувати 
взаємостосунки з 
керівниками, 
колегами, 
студентами. 
 



ін
фо

рм
ац

ій
но

-
ан

ал
іт

ич
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Знання методів 
якісного та 
кількісного аналізу 
інформації 

Знання інформаційних 
технологій, їх 
можливостей для 
розв’язання задач з 
предметної галузі та 
навчальному процесі 

Уміння працювати з 
різними джерелами 
інформації, включаючи 
новітні інформаційні 
технології та бази даних 

Уміння оцінювати 
ефективність 
використання 
інформаційних технологій 
у наукових дослідженнях 
та  навчальних цілях 

Здатність до 
подолання остраху 
та прояву вольових 
зусиль в опануванні 
новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
можливостями їх 
використання для 
аналізу інформації   

пл
ан

ув
ал

ьн
а 

Прагнення до 
здійснення 
планомірної 
діяльності 

Знання особливостей 
стратегічних, тактичних і  
оперативних планів; 
знання відмінностей 
планування і 
прогнозування; 
знання сильних і слабких 
сторін організації  
навчально-виховного 
процесу  
знання актуального 
стану ринку освітніх 
послуг у  
регіоні  

Уміння й навички складати 
плани оперативного,  
тактичного рівнів у 
контексті організації  
навчальної, виховної і 
наукової роботи на 
факультеті; 
вміння проводити аналіз 
мікро- і макросередовища  
із участю в колегіальній 
розробці стратегічного  
вектору розвитку; 
вміння планувати 
пропозиції щодо 
оптимізації  
навчально-виховного 
процесу   

Уміння здійснювати 
критичний аналіз планів 
діяльності, уміння 
розподіляти обов’язки і 
організовувати їх 
реалізацію 

Прагнення до 
підвищення 
ефективності 
наукового та 
навчально-
виховного процесу 
на основі 
планування своєї 
власної діяльності і 
діяльності колективу 



пр
ог

но
ст

ич
на

 
Прагнення до 
побудови та 
досягнення цілей у 
професійній 
діяльності. 

Знання про методи за 
засоби наукового та 
педагогічного 
проектування; знання 
про методи 
прогнозування 

Здійснювати перспективне 
планування, правильно 
ставити стратегічні, 
тактичні, оперативні 
завдання і вибирати 
способи і методи їх 
вирішення; 

Усвідомлення процесу 
прогнозування як 
інструменту розробки 
перспектив розвитку 
інституту (факультету) на 
основі аналізу тенденцій 
його попередньої 
діяльності; 
здатність проектувати свій 
подальший професійний 
розвиток; 

Наполегливість у 
досягненні 
поставленої мети у 
професійній сфері; 

ко
нт

ро
ль

но
-о

ці
ню
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 Знання законів та 

принципів контролю 
та оцінювання і 
закономірностей їх 
реалізації 

Знання видів, функцій, 
методів і засобів 
контролю та оцінювання 
діяльності співробітників 
факультету та 
навчальних досягнень 
студентів, особливостей 
різних їх форм 

Уміння розробляти критерії 
для оцінювання 
ефективності навчальної, 
методичної, наукової та 
виховної роботи; навички з 
усіх різновидів контролю та 
оцінювання 

Здатність адекватно 
оцінювати досягнення у 
професійній сфері 
співробітників факультету 
та свої власні і навчальні 
досягнення студентів 

Через функції та 
види контролю та 
оцінювання 
докладати зусилля 
для мотивування 
творчої діяльності 
студентів і 
співробітників 
факультету та 
підвищувати їх 
зацікавленість 
досягненні біль 
високих результатів 
діяльності.  
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Прагнення 
викликати та 
підтримувати 
інтерес у процесі 
спілкування 

Знання закономірностей 
риторики, знання мови 
жестів; знання методик 
ефективного 
психологічного впливу 
на аудиторію за 
допомогою інструментів 
вербальної і 
невербальної комунікації 

Уміння встановлювати 
педагогічно доцільні 
контакти, вибудовувати 
доброзичливі  взаємини зі 
студентами та 
співробітниками; 
підтримувати широкі, 
активні, творчі контакти з 
питань своєї наукової та 
викладацької діяльності 

Домінування 
демократичного стилю 
спілкування, суб’єкт-
суб’єктних стосунків зі 
студентами та 
співробітниками  

Здатність 
підтримувати 
доброзичливий тон 
спілкування, уміння 
докладати зусилля 
для запобігання 
конфліктів 

пр
ий

ня
тт

я 
рі

ш
ен
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Прагнення приймати 
виважені та 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення 

Знання методів аналізу 
управлінських проблем, 
знання джерел і методів 
збирання інформації 
щодо розробки і 
прийняття рішення; 
знання правил і методик 
розробки оптимальних 
рішень 

Володіння методами 
вироблення стратегічних, 
тактичних і оперативних 
рішень в управління 
діяльністю факультету; 
володіння навичками 
колективних технік 
прийняття рішень 

Уміння оцінювати 
альтернативні рішення, 
розуміти ступінь впливу 
прийнятих рішень та їх 
наслідків на діяльність 
колективу факультету 

Здатність брати на 
себе 
відповідальність за 
наслідки прийнятих 
рішень 

 
 



Отже, професійно управлінська компетентність керівника ВНЗ – це 

складне інтегративно-динамічне особистісне утворення, що складається з 

ієрархічно взаємопов'язаних функціонально-особистісного і структурно-

особистісного ресурсів, що виявляються у рівні розвитку основних 

(когнітивного та діяльнісного) і підтримуючих (мотиваційного, емоційно-

вольового та ціннісно-рефлексивного) компонентів , що дозволяють керівнику 

впевнено реалізовувати управлінські функції адекватно ситуації.  

Побудована компетентнісна модель декана факультету (директора 

інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації не є вичерпною, залишається 

відкритою, але містить основоположні компетенції, якими повинен володіти 

декан факультету (директор інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації. 

Подальшого дослідження потребує проблема розробки критеріїв та системи 

оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності декана 

факультету (директора інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації.  

Критеріальну основу оцінки становлення та розвитку професійної 

управлінської компетентності, на нашу думку, складають особистісний 

(мотиваційний, емоційно-вольової та ціннісно-рефлексивний) і діяльнісний 

(операціональні і когнітивний) критерії, індикаторами стану яких виступають 

такі показники: 

а) при дослідженні мотиваційного компонента: 

• наявність інтересу керівника до діяльності управлінського типу; 

• рівень мотивації досягнень та управлінського самовизначення; 

б) при дослідженні емоційно-вольового компонента: 

• рівень розвитку загальної здібності до управлінської діяльності 

(комунікативних, організаторських, лідерських, педагогічних, евристичних 

якостей, якостей внутрішньої організованості); 

• рівень відповідальності; рівень імпульсивності і нерішучості в 

управлінських рішеннях і діях; 

в) при дослідженні ціннісно-рефлексивного компонента: 

• рівень професійної спрямованості керівника; 



• ступінь задоволеності умовами та результатами праці; 

г) при дослідженні когнітивного компонента: 

• когнітивна повнота образу управлінської діяльності (рівень розвитку 

адміністративних, правових, економічних, соціально-психологічних, 

психолого-педагогічних, організаційно-методичних груп знань); 

• інтелектуальна гнучкість, логічність, швидкість мислення; 

д) при дослідженні операціонально-діяльнісного компонента: 

• рівень становлення управлінських умінь, що становлять основу 

нормативно-функціонального профілю успішного управлінця; 

• результативність вирішення конкретних організаторських завдань. 

Вивчення проблеми професійної компетентності на теоретико-

методологічному рівні дає підстави стверджувати, що у процесі її розвитку 

доцільно дотримуватися таких підходів: 

• діяльнісного підходу, оскільки розвиток особи відбувається тільки в 

діяльності; 

• компетентнісного підходу, який передбачає створення умов для 

опанування комплексу компетенцій; акцентуванні уваги на способах і 

характерові дій, укріплення взаємозв’язку між мотиваційною і ціннісно-

рефлексивною сферою особистості. 

• особистісно орієнтованого підходу до процесу навчання, який сприяє 

включенню осіб, що навчаються у навчально-пізнавальну діяльність і 

зорієнтований на розвиток внутрішньої мотивації особистості, формування 

активної позиції тих, хто навчається студента, формування професійного 

інтересу, забезпечення оптимального педагогічного спілкування, 

індивідуального підходу до студентів, організацію зворотного зв'язку, 

заснованого на інформованості. 

• системного підходу, враховуючи, що професійна компетентність і процес 

її розвитку є складними системами. 

Отже, професія директора інституту (декана факультету) ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації належить до тих, що здійснюються в системі «людина – людина». 



Це обумовлює першу особливість його професійної компетентності, що полягає 

в умінні встановлювати суб’єкт-суб’єктні стосунки, впливати на мотиваційну та 

рефлексивну сферу викладачів та, опосередковано, студентів. Управління 

навчальним процесом окреслює другу і третю особливості професійної 

компетентності директора інституту (декана факультету) ВНЗ − це необхідність 

сформованості дидактичної та управлінської культур. Професійна 

компетентність має емоційне забарвлення діяльності й включає професійні 

якості особистості, професійну діяльність, професійне самовдосконалення. 

Особливості та складові професійної компетентності директора інституту 

(декана факультету) ВНЗ можна виділити як інтеграційні характеристики типу 

професії, яка належить до системи «людина-людина», безпосередньо 

особистісних якостей, теоретичної обізнаності як в педагогічній науці, так і в 

науці управління, практичною готовністю до здійснення діяльності та здатності 

постійного самовдосконалення. 

Ми вважаємо, що професійна компетентність директора інституту (декана 

факультету) ВНЗ означає володіння сукупністю відповідних професійних 

компетенцій.  

Беручи за основу зміст функціональних обов’язків директора інституту 

(декана факультету) ВНЗ, складові управлінської діяльності та зміст 

професійної діяльності директора інституту (декана факультету) ВНЗ, ми 

розробили модель змісту його професійної компетентності, яка складається з 

ієрархічно взаємопов'язаних функціонально-особистісного і структурно-

особистісного ресурсів, що виявляються у рівні розвитку основних 

(когнітивного та діяльнісного) і підтримуючих (мотиваційного, емоційно-

вольового та ціннісно-рефлексивного) компонентів, що дозволяють керівнику 

впевнено реалізовувати професійні та управлінські функції адекватно ситуації. 

Висновки 

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки та узагальнення: 

1. Компетентнісно орієнтований підхід в освіті став новим 

концептуальним орієнтиром для реформування вітчизняної системи освіти, але 



на сьогодні він породжує безліч дискусій як на міжнародному, так і на 

національному рівнях різних країн. 

Результатом роботи є уточнення сутності та структури вихідних термінів 

«компетентність» та «компетенція». У ході дослідження з’ясовано, що на 

сьогодні існують два підходи до розуміння їх сутності, їх виокремлення або 

об’єднання. Один підхід ототожнює ці два терміни й визначає як одне поняття 

компетентності (компетенції). Другий підхід наголошує на категоричному 

розмежуванні цих понять. Ми підтримуємо точку зору щодо розмежування 

даних дефініцій. 

Нами було встановлено, що в педагогічній теорії та практиці існують 

чотири моделі визначення компетенцій для побудови компетентнісно 

орієнтованої системи освіти. Спираючись на їх сутнісні характеристики, ми 

підтримуємо вирізнення таких видів компетенцій: загальні (ключові) 

компетенції та професійні компетенції. Усі вони складають основу професійної 

компетентності. 

Професійні компетенції ми поділили на загально-професійні у 

відповідності з видами діяльності і професійно-посадові. Загально-професійні 

компетенції окреслюють коло здатностей особистості до теоретичного, 

методологічного використання теоретичних основ їх професійної діяльності. 

Професійно-посадові компетенції відбивають професійний профіль фахівця, 

ідентифікують його професійну діяльність на конкретній посаді відповідного 

кваліфікаційного рівня.  

До загально-професійних компетенцій ми віднесли: методологічна, 

навчально-методична, дослідницька, психолого-педагогічна.  

Професійно-посадові компетенції: нормативно-правова, управлінська, 

адміністративно-організаційна, підприємницька, прогностична, контрольна, 

презентаційна, безпеки життєдіяльності. 

Внутрішня структура професійної компетентності директора інституту 

(декана факультету) ВНЗ III-IV рівнів акредитації , на наш погляд, містить 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, ціннісно-рефлексивний, емоційно-



вольовий компоненти. Виділені компоненти існують не ізольовано один від 

одного, вони тісно взаємопов’язані між собою.  

2. Особливості та складові професійної компетентності декана 

факультету (директора інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації можна виділити 

як інтеграційні характеристики типу професії, яка належить до системи 

«людина-людина», безпосередньо особистісних якостей, теоретичної 

обізнаності як у педагогічній науці, так і в науці управління, практичної 

готовності до здійснення діяльності та здатності постійного 

самовдосконалення. 

3. Під професійною управлінською компетентністю керівника розуміємо 

складне інтегративно-динамічне особистісне утворення, що складається з 

ієрархічно взаємопов'язаних функціонально-особистісного і структурно-

особистісного ресурсів, що виявляються у рівні розвитку основних 

(когнітивного та діяльнісного) і підтримуючих (мотиваційного, емоційно-

вольового та ціннісно-рефлексивного) компонентів , що дозволяють керівнику 

впевнено реалізовувати управлінські функції адекватно ситуації. 

4. Побудована компетентнісна модель декана факультету (директора 

інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації не є вичерпною, залишається 

відкритою, але містить основоположні компетенції, якими повинен володіти 

декан факультету (директор інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації.  

5. Подальшого дослідження потребує:  проблема розробки критеріїв та 

системи оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності декана 

факультету (директора інституту) ВНЗ III-IV рівнів акредитації; проблема 

побудови методичної системи формування професійної управлінської 

компетентності у процесі підвищення кваліфікації деканів факультетів 

(директорів інститутів) ВНЗ III-IV рівнів акредитації; проблема побудови 

моделі та механізмів управління якістю процесу формування професійної 

управлінської компетентності у процесі підвищення кваліфікації деканів 

факультетів (директорів інститутів) ВНЗ III-IV рівнів акредитації. 

 



Література: 

1. Белова Е. Н. Развитие управленческой компетентности 
руководителей нового типа для новой школы / Е. Н. Белова  // Вестник ТГПУ. – 
2010. – №12(102). – с. 19-24. (URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-
upravlencheskoy-kompetentnosti-rukovoditeley-novogo-tipa-dlya-novoy-shkoly 
(дата обращения: 18.04.2013)). 

2. Белова Е. Н. Управленческая компетентность руководителя как 
фактор развития инновационной деятельности в образовательном учреждении 
/ Е. Н. Белова. // Инновации в непрерывном образовании – 2010. № 1. С. 32–39. 

3. Вієвська М. Г. Стратегія формування управлінських компетенцій та 
методичні умови її реалізації [Електронний ресурс] / М. Г. Вієвська, 
Л. І. Красовська // Інформаційні технології і засоби навчання. –  2009. –  №5 
(13). – Режим доступу до журналу : http://www.ime.edu-ua.net/em.html. 

4. Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія 
досвіду // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – с.23-30. 

5. Головань М. С. Система компетенцій випускника вищого 
навчального закладу напряму підготовки “фінанси і кредит” / Микола Головань 
// Вища школа. – 2011. – № 9. – с. 27-38. 

6. Головань М. С. Компетенція та компетентність: порівняльний 
аналіз понять / М. С. Головань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка,  2011. –  
№ 8(18). –  с.224-234. 

7. Головань М. С. Особливості реалізації компетентнісного підходу у 
процесі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / 
М. С. Головань // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до вип. 27, том VII (40) : 
Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору» [Текст]. – К.: Гнозис, 2012. – с. 79-88.  

8. Головань Н. С. Компетенция и компетентность: терминологический 
анализ понятий. / Н. С. Головань // Актуальные вопросы современного 
образования: материалы II Международной научной конференции. – 
Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2012. – 255 с. – с.188-191. 

9. Головань М. С. Компетентнісний підхід у процесі професійної 
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / Микола Головань // 
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей 
майбутнього фахівця. Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної 



конференції 5-6 грудня 2012 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, 2012. – с. 21-23. 

10. Головань М. С. Компетенція та компетентність: семантико-
термінологічний аналіз понять / М. С. Головань // Тенденції розвитку вищої 
освіти України: європейський вектор [Текст] : Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, Ялта (15-16 березня, 2012 року) / Республіканський 
вищий навчальний заклад “Кримський гуманітарний університет” . – Ялта, 
РВНЗ КГУ, 2012. – с. 66-70. 

11. Головань М. С. Зміст та структура професійної компетентності 
директора інституту (декана факультету) вищого навчального закладу / 
М. С. Головань // Якість технологій – якість життя  [Текст] : Тези VI 
міжнародної науково-практичної конференції, Харків (30-31 травня 2013 року) / 
Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, УІПА, 2013. – с. 65-57. 

12. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище / Ж. Делор. – 
UNESCO, 1996. 

13. Єльникова Г. В. Компетентнісний підхід до моделювання 
професійної діяльності керівника вищого навчального закладу / Г. В. Єльникова 
// [Електронний ресурс]: Теорія та методика управління освітою. Київ, 2010. № 
4. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10elneel.pdf. 

14. Зелюк В. Професійна компетентність керівного складу вищого 
навчального закладу: теорія та практика / Віталій Зелюк // Наукові записки 
ПОІППО: Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного 
працівника, Полтава, 2012. – с. 3-8. 

15. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 
основа компетентностного подхода в образовании : материалы ко второму 
заседанию методологического семинара / И. А. Зимняя. – М. : 
Исследовательский. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 
38 с. 

16. Климов Е.А. Психология профессионала / Е.Климов. – М.: 
Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 
«МОДЭК»,1996. – 400 с. 

17. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та 
українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. 
О.В.Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с. 

18. Кривоносова В. А. Професійна (управлінська) компетентність 
керівника вищого навчального закладу як складова якісного управління вищим 



навчальним закладом / В. А. Кривоносова // [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN15/11kvavnz.pdf 

19. Оліфіра Л. Проблема формування професійної управлінської 
компетентності керівників закладів освіти в психолого-педагогічних 
дослідженнях [Електронний ресурс] / Л. Оліфіра // Теорія та методика 
управління освітою, – 2010. – № 3. – с. 1-10. Режим доступу до журналу:  
http://tme.umo.edu.ua/ docs/3/ 10olippr.pdf 

20. Освітній менеджмент : навчальний. посібник / За ред. Л. Даниленко, 
Л. Карамушки. – К. : Шкільний світ, 2003. – 400 с. 

21. Резник С.Д. Новые приоритеты деятельности и моделирование 
качеств руководящих кадров высших учебных заведений [Текст] / С. Д. Резник, 
О. А. Сазыкина // Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 
6. – С. 57–61. 

22. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської 
діяльності : теорія та практика: монографія / Т. М. Сорочан. – Луганськ : 
Знання, 2005. – 384 с. 

23. Столярук Х. С. Критерії формування набору компетенцій фахівця у 
сфері управління персоналом / Столярук Х. С. // Соціально-трудові відносини: 
теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голова редкол. А. М. 
Колот. – 2012. – № 1(3). – С. 153–159. 

24. Троєльнікова Л. О. Сучасний стан менеджменту професійної 
діяльності керівних кадрів [Електронний ресурс] / Л. О. Троєльнікова. – Режим 
доступу : http://www.knukim.edu.ua/articles_troyelnikova.htm 

25. Хуторской А.В. Компетенции в образовании: опыт проектирования: 
сб. научных трудов. / Под ред. А.В. Хуторского. – М.: Научно-внедренческое 
предприятие «ИНЭК», 2007. – 327 с. 

26. Чередніченко Г. А. Управлінська компетентність, керівник вищого 
навчального закладу, сутність, структура / Г. А. Чередніченко, 
Н. Т. Тверезовська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і 
психологія. – Зб. Статей. Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Вип. 31. – Ч. 2 – с. 63-68. 

27. Чечель И.Д. Профессиональная компетентность руководителя 
общеобразовательного учреждения [Электронный ресурс] / И. Д. Чечель // 
Управление образованием: теория и практика. Научно-методический сетевой 
журнал. – 2012. – № 3. – с. 93-101. – Режим доступа : http://iuorao.ru/2012-03-
22/187-2012-03-24-07-36-18. 

http://www.knukim.edu.ua/

