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ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
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СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 
 

Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню принципів системи формування готовності майбутнього 

керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури, а саме 

системності й систематичності, науковості, зв’язку з життям і практикою, свідомості й активності 

навчання, міцності знань, гуманізації, індивідуалізації навчання, контролю і корекції знань магістрантів, 

професійної спрямованості, орієнтації на майбутню професійно-стратегічну діяльність. Обґрунтовано 

сутність поняття «готовність майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до 

стратегічного управління». Зазначено специфічні особливості згаданих принципів. Доведено, що лише за умови 

їх дотримання можна досягти позитивних результатів у формуванні готовності майбутнього керівника 

загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. 
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Постановка проблеми. У даний час система 

управління загальноосвітнім навчальним 

закладом (далі – ЗНЗ), як правило, не 

характеризується чітко вираженою стратегіч-

ною спрямованістю. Це дуже ускладнює 

процес своєчасної адаптації ЗНЗ до швидко 

змінюваних та важко передбачуваних ринко-

вих умов. В свою чергу, сучасні умови поси-

лення конкуренції вимагають від ЗНЗ пошуку 

нових можливостей досягнення конкурентних 

переваг. Одним із шляхів досягнення цих 

переваг є впровадження ідей стратегічного 

управління. Саме цей вид управління є 

запорукою підвищення ефективності та 

результативності діяльності ЗНЗ, тому вимагає 

детального вивчення і аналізу. 

Отже, стратегічне управління є кроком у 

майбутнє і застосовується для переходу ЗНЗ 

від того, яким він є зараз, до того, яким він 

хоче бути. При цьому основним завданням 

керівника є розробка нових можливостей ЗНЗ, 

наприклад, зміна профілю закладу освіти, 

впровадження інформаційних технологій то-

що. Керівники ЗНЗ, які володіють стратегією і 

запроваджують стратегічне управління, завжди 

мають можливість поводитись послідовно і 

системно в управлінській діяльності, збільшує 

імовірність досягнення ними поставленої мети. 

З огляду на це, доцільно буде навести 

визначення поняття «готовність майбутнього 

керівника ЗНЗ до стратегічного управління». 

На нашу думку, готовність майбутнього керів-

ника ЗНЗ до стратегічного управління – осо-

бистісне інтегративне динамічне утворення, 

що являє собою єдність ціннісно-мотиваційно-

го ставлення до стратегічних змін, прагнення 

до розширення й поглиблення професійних 

знань і вмінь з теорії стратегічного управління, 

володіння методами й технологіями розробки і 

реалізації стратегії розвитку, спрямованість на 

вдосконалення індивідуальних якостей, 

необхідних, щоб стати успішним стратегом. 

Методологія формування готовності май-

бутнього керівника ЗНЗ до стратегічного 

управління в умовах магістратури реалізується 

при дотриманні певних принципів навчання, які 

є взаємообумовленими та взаємопов’язаними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Стратегічне управління ЗНЗ як проблема 

наукового дослідження в цілому є новою для 

педагогічної науки. У дослідженнях В. Віно-

градова, Г. Дмитренка, Г. Єльникової, С. Нат-

рошвілі, О. Прікота, О. Родіонова, Л. Щоголє-

вої тощо, висвітлено ключові питання 

стратегічного управління в системі освіти. 

Актуальні проблеми стратегічного управ-

ління ЗНЗ досліджувалися Н. Благун, В. Григо-

рашем, Л. Грицяк, Л. Калініною, М. Навроць-

кою, Б. Ренькас та ін. Але, все ж частина 

повʼязаних з цим питань на даний момент 

залишається не до кінця вирішеною. 
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Вивчаючи проблему готовності майбут-

нього керівника ЗНЗ до стратегічного 

управління ми зрозуміли, що поняття 

«готовність до стратегічного управління» 

практично не розглядалося в психолого-

педагогічній, економічній та управлінській 

літератури. Для того, щоб зрозуміти зміст і 

компоненти готовності майбутнього керівника 

ЗНЗ до стратегічного управління ми 

проаналізуємо дослідження науковців, які 

розкривали різні аспекти проблеми готовності 

до стратегічного управління. Наприклад, 

готовність менеджерів середньої освіти до 

управління змінами в освітніх організаціях 

(В. Івкін); формування стратегічної компетен-

ції (М. Давер, О. Михайленко, Т. Тімофєєва, 

Н. Толстова, О. Цепкало); формування 

стратегічної компетентності (О. Антонова, 

В. Рябоконь); формумання стратегічної 

культури (А. Рачинський); формування 

стратегічної компетентності керівника ЗНЗ 

(Б. Ренькас); готовність керівників освітніх 

організацій до змін в основі стратегічного 

управління (А Кандаурова) та інші. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що 

система принципів формування готовності 

майбутнього керівника ЗНЗ до стратегічного 

управління в умовах магістратури не 

визначена чітко. Тому метою нашої публікації 

є визначення принципів формування 

готовності майбутнього керівника ЗНЗ до 

стратегічного управління в умовах 

магістратури та їх обґрунтування. 

Основні результати дослідження. 

Принцип – це керівні ідеї, нормативні вимоги 

до організації та проведення дидактичного 

процесу. Вони носять характер самих 

загальних вказівок, правил, норм, що 

регулюють процес навчання. Принципи 

народжуються на основі наукового аналізу 

навчання і співвідносяться із закономірностя-

ми процесу навчання, встановлюваними 

дидактикою [4, с. 200]; центральне поняття, 

основоположна ідея, що пронизує систему 

будь-яких знань і субординує його [1, с. 76]; 

початок, що покладений в основу сукупності 

фактів науки, що включає вихідні, об’єктивні 

за змістом ідеї теоретичних положень і 

концепцій [5, с. 135]. 

Принципи навчання – це вихідні дидактичні 

положення, які відображають перебіг 

об’єктивних законів і закономірностей процесу 

навчання й визначають його спрямованість на 

розвиток особистості. У принципах навчання 

розкривають теоретичні підходи до побудови 

навчального процесу та управління ним. Вони 

визначають позиції й установки, з якими 

викладачі підходять до організації процесу 

навчання [6], у такий спосіб спрямованого на 

формування готовності майбутніх керівників 

ЗНЗ до стратегічного управління й до пошуку 

можливостей його оптимізації. 

Ми трактуємо педагогічні принципи в 

контексті даного дослідження як систему 

положень, що базуються на педагогічних 

закономірностях, визначають зміст, форми, 

методи професійної підготовки та ін., тобто 

стратегію вирішення проблеми формування 

готовності майбутнього керівника ЗНЗ до 

стратегічного управління в умовах магістра-

тури і мають системоутворюючий характер. 

При розробці і реалізації системи 

формування готовності майбутнього керівника 

ЗНЗ до стратегічного управління в умовах 

магістратури ми дотримувалися наступних 

провідних принципів. 

Принцип системності й систематичності 
випливає з того, що пізнання навколишнього 

світу можливе лише в певній системі, і кожна 

наука становить систему знань, об’єднаних 

внутрішніми зв’язками. Тому цей принцип 

означає послідовне, з урахуванням логіки 

конкретної науки та мисленнєвих можливостей 

магістрантів, розгортання змісту знань, 

способів діяльності в навчальних програмах, 

підручниках, посібниках та інше, дотримання 

такого ж порядку засвоєння знань, формування 

умінь та навичок.  

Цей принцип зумовлюється логікою науки 

(управлінської, педагогічної, психологічної, 

економічної та інших галузей) й 

особливостями пізнавальної діяльності 

магістрантів. Даний принцип передбачає сис-

темність у роботі викладача і магістрантів 

(постійну роботу над собою, опору на про-

йдене при вивченні нового матеріалу, розгляд 

нового матеріалу поступово (частинами), 

фіксування уваги магістрантів на вузлових 

питаннях, продумування системи лекцій, 

здійснення внутріпредмегних і міжпредметних 

зв'язків; систематичне відвідування вищого 

навчального закладу, самостійна робота над 

літературою, систематичне повторення 

матеріалу (лекцій і практичних занять). 

В основі принципу системності лежить 

поняття «система». Система – це цілісне, 

динамічне утворення, що являє собою 

взаємозв’язок і взаємозалежність низки 

елементів, які забезпечують її існування і 

функціонування [7, с. 167]. Отже, реалізація 

http://ibib.ltd.ua/pedagogika-uchebnoe-posobie-dlya-studentov.html
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педагогічної системи формування готовності 

майбутніх керівників ЗНЗ до стратегічного 

управління в умовах магістратури забезпечує 

опанування необхідним обсягом знань для 

ефективної навчально-пізнавальної діяльності 

в умовах сучасності та формування 

професійно-важливих умінь і навичок. 

Принцип систематичності у реалізації 

організаційно-педагогічних умов формування 

готовності майбутніх керівників ЗНЗ до 

стратегічного управління в умовах 

магістратури забезпечується у системній 

роботі над покращенням професійно-важливих 

якостей, розвитком стратегічної 

компетентності і послідовним виконанням 

поставлених перед собою завдань. 

Принцип науковості. Майбутні керівники 

ЗНЗ мають засвоювати достовірні, науково 

обґрунтовані факти, явища, процеси, розуміти 

сутність науково обґрунтованих законів, 

особливості розвитку й становлення наукових 

відкриттів, володіти методами наукових 

досліджень, знайомитися з різними напрямами 

наукових пошуків у тій чи іншій галузі знань, 

знайомитися з перспективами розвитку 

наукових гіпотез.  

Цей принцип не може зводитись до 

простого оволодіння магістрами певною 

сумою знань, інтелектуальних умінь та 

дослідницьких навичок. Його дія заснована на 

психологічних механізмах наслідування, 

ідентифікації, учіння і інструментування, 

актуалізацію наявних можливостей, ресурсів 

всередині та поза вузівського соціально-

наукового середовища з метою формування в 

магістрів методологічних настанов, що 

вимагаються, так і на інтенсифікацію 

потенціалу розвитку їх особистісних 

характеристик як об’єктів наукового пізнання, 

спілкування і праці. 

Принцип зв’язку з життям, практикою. 

Навчання в магістратурі лише тоді буде 

успішним, коли майбутні керівники ЗНЗ 

відчуватиме корисність і необхідність 

засвоюваних знань. «Принцип зв’язку 

навчання з життям ґрунтується на 

гносеологічних, соціологічних і психологічних 

закономірностях. Ось лише деякі з них: 

практика – поштовх до пізнавальної діяльності 

й одночасно критерій перевірки істинності 

знань; практична діяльність – ефективний засіб 

формування особистості; здатність магістранта 

на основі набутих знань успішно розв’язувати 

життєві проблеми – джерело задоволення від 

навчальної діяльності, важливий чинник 

утвердження особистості в суспільстві загалом 

і конкретному колективі зокрема» [2, с. 41]. 

Відповідно до цього принципу формування 

особистості потребує її включення в 

професійну діяльність, а ефективність такого 

процесу залежить від змісту, видів, форм і 

спрямованості останньої. Під час формування 

готовності майбутніх керівників ЗНЗ до стра-

тегічного управління в умовах магістратури 

ефективність застосування зв’язку з життям, 

практикою стає можливою завдяки тому, що 

їхня інформаційна та професійна підготовка 

органічно пов’язані. Тому важливо, щоб викла-

дання всіх дисциплін було спрямоване на сві-

доме включення магістрантів у професійну дія-

льність. Тому, на практичних заняттях вони 

мають навчитись ефективно діяти в професій-

них умовах, оперуючи професійними знання-

ми, отриманими під час теоретичної підготовки. 

Реалізацію вищезазначеного принципу за-

безпечує: використання на лекціях і прак-

тичних заняттях життєвого досвіду майбутніх 

керівників ЗНЗ, набутих знань у практичній 

діяльності; розкриття практичної значущості 

знань, безпосередня їх ретрансляція у 

громадське життя і професійну діяльність; 

Принцип свідомості й активності 

навчання випливає з важливої закономірності 

пізнавальної діяльності людини: знання – це 

результат самостійної розумової праці особис-

тості. Лише розумова праця є запорукою 

інтелектуального розвитку людини, міцності 

набутих знань, формування дієвих мотивів 

навчання. 

Формування готовності майбутнього 

керівника ЗНЗ до стратегічного управління має 

відбуватися як свідомий процес засвоєння 

магістрантами змісту і взаємозв'язку основних 

елементів процесу стратегічного управління; 

методів отримання, узагальнення та 

використання управлінської інформації при 

розробці стратегічних управлінських рішень і 

планів в ЗНЗ. Реалізується через використання 

магістрантами у процесі навчання таких розу-

мових операцій, як аналіз, синтез, узагальнен-

ня, індукція, дедукція; позитивні емоції; моти-

ви навчання; раціональні прийоми роботи на 

практичних заняттях; критичний підхід у про-

цесі викладання матеріалу та його засвоєння; 

належний контроль і самоконтроль; позитивне 

ставлення до навчання, інтерес до навчального 

матеріалу; єдність інтелектуа-льної та мовлен-

нєвої діяльності магістрантів; залучення магіс-

трантів до активної навчальної праці; взаємо-

розуміння між викладачем і магістрантами; 
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систематичне повторення засвоєних знань; 

диференційований підхід до навчальних 

можливостей магістрантів; використання 

сучасних технічних засобів навчання. 

Принцип міцності знань. Міцність 

засвоєння магістрантами навчального мате-

ріалу залежить не тільки від об’єктивних фак-

торів: змісту й структури матеріалу, але також 

від суб’єктивного ставлення магістрантів до 

навчання; обумовлюється організацією 

навчання, використанням видів і методів нав-

чання, а також залежить від часу навчання; 

пам’ять магістрантів має вибірковий характер; 

чим важливіший і цікавіший матеріал, тим 

краще цей матеріал засвоюється. Звідси випли-

ває, що творчі зусилля не лише викладачів 

мають бути спрямовані на посилення дії цього 

принципу. Отже, всі види контролю 

(контрольні роботи, тести, іспити, заліки) є ні 

чим іншим як різними способами перевірки 

роботи цього принципу. 

Принцип гуманізації означає створення 

умов для розкриття людиновимірного та 

орієнтованого на людину потенціалу 

майбутніх керівників ЗНЗ їх особистісне 

самовираження, самоствердження. Всі ті 

гуманістичні можливості, які закладені в 

здібностях магістрантів і в самому процесі 

навчання, необхідно використовувати з метою 

розвитку творчих здібностей і навичок, які 

повинні бути застосовані в майбутній управ-

лінській стратегічній діяльності. Принцип 

гуманізації передбачає, що в навчально-

виховному процесі в магістратурі повага до 

магістрантів, розуміння їх запитів, інтересів, 

довіра до них визначаються як основні правила 

виховання гуманної особистості. 

Принцип індивідуалізації навчання 
акцентує увагу на тому, що новітня парадигма 

навчання передбачає перехід від колективного 

навчання до надання можливості кожній 

особистості побудови індивідуальної навчаль-

ної траєкторії. Індивідуальна позанавчальна 

робота повинна ґрунтуватися на особистісних 

інтересах магістрантів та орієнтуватися на 

розкриття їх творчого потенціалу. Перевага 

принципу індивідуалізації полягає в тому, що 

він заснований на повазі до того, хто 

навчається, визнанні його суб’єктом 

самодетермінації, який забезпечує можливість 

досягати принципово найвищого рівня під час 

освіти, генерування для кожного студента 

індивідуальних ситуацій, завдань, проектів, 

творчих робіт, що надасть змогу виключити чи 

максимально знизити негативний вплив 

чинників, що сповільнюють активізацію 

творчого мислення [3]. 

Отже, перспективи навчання, 

зорієнтованого на формуванні готовності 

майбутніх керівників ЗНЗ до стратегічного 

управління, вбачаються у створенні сприят-

ливих умов для всіх учасників дискусійної 

групи з використанням новітніх технологій. 

Принцип контролю і корекції знань 

магістрантів. Зв’язок «викладач – магістрант» 

передбачає постійне отримання викладачем 

об’єктивної інформації про навчальні досяг-

нення магістрантів та реалізацію корекційних 

заходів на основі порівняння реального ступе-

ня досягнення цілей навчання з запланованим. 

Керування навчальним процесом на основі 

оцінки ступеня досягнення мети навчання є 

необхідним атрибутом навчального процесу в 

магістратурі як з погляду викладача, так і з 

погляду та в інтересах магістрантів.  

Принцип професійної спрямованості 
визначається соціальними потребами у 

високваліфікованих керівниках ЗНЗ, здатних 

на високому рівні реалізовувати основні 

функції стратегічного управління. Професійна 

спрямованість – це певний вид діяльності, 

прийняття її цілей і завдань на основі 

сформованої потреби в отриманні професійних 

знань, виразом чого стає прагнення до 

оволодіння професією. Професійна спрямова-

ність виступає і засобом задоволення власних 

потреб, і засобом розвитку знань, умінь, 

здібностей людини. Вона є динамічним утво-

ренням, яке змінюється відповідно до уподо-

бань і переконань, а також поставлених зав-

дань [8, с. 51]. Тому, його реалізація перед-

бачає формування культу стратега-професіона-

ла майбутнього керівника ЗНЗ; усвідомлення 

мотивів, потреб майбутньої управлінсько-

стратегічної діяльності; прагнення різними 

методами надати процесу навчання 

професійної спрямованості; вироблення 

професійно значущих якостей майбутнього 

керівника ЗНЗ, які будуть сприяти розвитку 

вмінь розробляти стратегії розвитку ЗНЗ; 

формування стратегічного мислення, 

професійної самосвідомості та стратегічної 

культури майбутнього керівника ЗНЗ. 

Принцип орієнтації на майбутню 

професійно-стратегічну діяльність. У працях 

Н. Ничкало зазначено, що принцип орієнтації 

на майбутню професійну діяльність доводить, 

що наближення навчальної діяльності 

студентів до майбутньої професії сприяє тому, 

що вона виступає для них не у вигляді 
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абстрактної перспективи застосування набутих 

теоретичних знань, а стає достатнім мотиву-

ючим чинником навчання, наповнюючи його 

особистісним сенсом. За таких умов вони сві-

домо вибудовують власну поведінку в кожний 

момент часу, перекидаючи місток між мину-

лим, теперішнім та майбутнім [3]. Отже, орієн-

туючись на зазначений принцип, можна 

стверджувати, що кожне навчальне заняття, 

кожен метод чи прийом навчання майбутніх 

керівників ЗНЗ має бути спрямований на фор-

мування структурних компонентів (мотивацій-

ний, когнітивний, операційний, особистісний) 

готовності до стратегічного управління. 

Висновки та пропозиції. Отже, виокремив-

ши і обґрунтувавши принципи формування го-

товності майбутнього керівника ЗНЗ до страте-

гічного управління в умовах магістратури, ми 

стверджуємо, що лише у своїй взаємодії та 

послідовному застосуванні зазначених прин-

ципів можна досягти позитивних результатів.  

Проведене дослідження не вичерпує зазна-

чених проблем, пов’язаних з формуванням го-

товності майбутнього керівника ЗНЗ до страте-

гічного управління в умовах магістратури. 

Перспективними напрямками вбачаємо виок-

ремлення педагогічних умов формуванням го-

товності майбутнього керівника ЗНЗ до страте-

гічного управління в умовах магістратури. 
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ 

Статья посвящена определению и обоснованию принципов системы формирования готовности будущего 

руководителя общеобразовательного учебного учреждения к стратегическому управлению в условиях 

магистратуры, а именно системности и систематичности, научности, связи с жизнью и практикой, 

сознательности и активности обучения, прочности знаний, гуманизации, индивидуализации обучения, 

контроля и коррекции знаний магистрантов, профессиональной направленности, ориентации на будущую 

профессионально-техническую деятельность. Обосновано сущность понятия «готовность будущего 

руководителя общеобразовательного учебного учреждения к стратегическому управлению». Отмечено 

специфические особенности упомянутых принципов. Доказано, что только при условии их соблюдения можно 

достичь положительных результатов в формировании готовности будущего руководителя 

общеобразовательного учебного учреждения к стратегическому управлению. 

Ключевые слова: принципы, стратегическое управление, готовность, руководитель общеобразовательного 

учебного учреждения, магистратура. 
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Lebed O. 

PRINCIPLES OF THE SYSTEM OF FORMATION OF THE FUTURE CHIEF OF THE GENERAL 

EDUCATIONAL INSTITUTION TO STRATEGIC MANAGEMENT IN THE MASTER'S CONDITIONS 

The article is devoted to the definition and substantiation of the principles of the system of forming the readiness of the 

future head of a general educational institution for strategic management in the conditions of the magistracy, namely, 

systematic and systematic, scientific, communication with life and practice, consciousness and activity of learning, 

knowledge strength, humanization, individualization of education, Control and correction of knowledge of masters, 

professional orientation, orientation to future professional and strategic activities. The essence of the concept 

"readiness of the future head of a general educational institution for strategic management" is substantiated. Specific 

features of the mentioned principles are indicated. It is proved that only with the condition of their observance, we can 

achieve positive results in forming the readiness of the future head of a general educational institution for strategic 

management. 

Key words: principles, strategic management, readiness, head of a general educational institution, master's degree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


