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Вступ. У сучасних умовах розвитку суспільства система освіти України 

знаходиться у стані постійного реформування та розвитку. Вона характеризується  

пошуком шляхів приведення змісту у відповідність з особистісними запитами студентів 

та світовими стандартами. Вплив сучасних освітніх тенденцій на діяльність закладів 

освіти зумовив зміни у внутрішньошкільному управлінні, а також і необхідність пошуку 

новітніх шляхів щодо формування управлінської культури керівників закладів освіти.  

Управління закладом освіти ґрунтується на положеннях теорії управління, яка 

акцентує увагу на важливості врахування певних тенденцій процесу управління,  

відповідних закономірностей та пов’язаних з ними принципам управління закладами 

освіти. Категорія «тенденція» є формою прояву законів, які взагалі не мають іншої 

реальності, а відображаються у наближеному вигляді, в тенденції. Тенденція – це 
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узагальнююче поняття, яке втілює в собі суттєві постійні протиріччя, умови, фактори 

тощо, які носять систематичний прояв і здійснюють суттєвий вплив на якість 

функціонування системи в цілому та її структурних компонентів (Чигрин І. ). 

 Впливу сучасних освітніх тенденцій на процес професійної підготовки майбутніх 

керівників закладів освіти з позиції філософії освіти розглядали В. Андрущенко, Г. Балл, 

В. Кремень, О. Шульга та ін., неперервної професійної освіти С. Гончаренко, І. Зязюн, 

С. Сисоєва та інші, удосконалення навчального процесу у закладах вищої освіти 

А. Алексюк, В. Білогур, Я. Болюбаш, А. Вербицький, В. Козаков та ін., професійної 

підготовки майбутніх фахівців Ю. Бойчук, О. Дубасенюк, М. Євтух, В. Наумчук, Т. 

Шанскова, В. Ягупов та ін. 

В той же час, актуальним є дослідження особливостей професійної підготовки 

майбутніх керівників закладів освіти з урахуванням провідних світових сучасних 

тенденцій вищої освіти. 

Проблемне поле дослідження. Розвиток України визначається у контексті 

євроінтеграції, орієнтуючись на фундаментальні цінності Заходу: парламентаризм, права 

людини, права національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу 

отримання освіти будь-якого рівня тощо. 

Для України у культурно-цивілізаційному аспекті, європейська інтеграція – це 

входження до єдиної сім'ї європейських народів, звернення до європейських політичних 

та культурних традицій. Отже, євроінтеграція є ключовою ланкою відкриття України для 

світу, переходу від закритого тоталітарного до відкритого демократичного суспільства. 

Сучасні загальносвітові цивілізаційні тенденції розвитку здійснюють 

системоутворюючий вплив на розвиток освіти у світі, включаючи Україну. Першою 

тенденцією є посилення процесу глобалізації економіки, взаємозв’язку і взаємозалежності 

країн світу. Вона визначається розвитком науки, технологій, виробництва. Особливо 

інтенсивний розвиток інформаційних технологій призводить до формування загального 

світового економічного та культурного простору, а також до активного обміну 

результатами матеріальної і духовної діяльності, що визначає нові вимоги формування 

управлінської культури керівника, розширенням комунікаційної сфери у галузі освіти. 

Другою загальносвітовою цивілізаційною тенденцією є формування сприятливих 

умов для індивідуального розвитку особистості, її самореалізації у світі. Керівник 

закладу освіти у своїй професійній діяльності повинен використовувати сучасні наукові 

здобутки, інноваційні технології, прагнути до співробітництва не лише з іншими 

закладами освіти України, а й до співпраці з міжнародними освітніми організаціями. Це 
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підвищить не лише імідж закладу освіти, а також покращить професіоналізм керівника та 

рівень його управлінської культури. У професійній підготовці керівників закладів освіти 

дана тенденція реалізується у вигляді методів саморозвитку та формування інноваційних 

здібностей майбутніх керівників закладів освіти. 

Мета статті: розглянути світові тенденції в освіті та їх вплив на формування 

управлінської культури майбутнього керівника закладу освіти. 

Основна частина. Світові глобалізаційні процеси стають рушійним фактором 

трансформації традиційної системи освіти в Украіні, що спричиняє підвищення 

впливовості таких тенденцій, як інформатизація, демократизація, інтеграція, координація, 

інтернаціоналізація, транснаціоналізація, інструменталізація, комерціалізація, 

стандартизація на освітній процес (Домбровська С. 2011, с. 271). 

Інформатизація освіти – упорядкована сукупність взаємопов’язаних 

організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-

технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення 

інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб, що пов’язані з 

можливостями методів і засобів ІКТ учасників освітнього процесу, а також тих, хто цим 

процесом управляє та його забезпечує. Інформатизація освіти забезпечує мобільність, 

підвищення якості підготовки керівників закладів освіти з високим рівнем управлінської 

культури, адже використання мікропроцесорної техніки та інформаційної продукції є 

підґрунтям сучасного ефективного управління закладом освіти. 

Демократизація освіти спрямовує реформування освіти в Україні на 

демократичних засадах, передбачає децентралізацію, регіоналізацію в управлінні освітою, 

автономізацію освітніх закладів у вирішенні основних питань діяльності, поширення 

альтернативних (приватних) освітніх закладів, перехід до державно-громадської системи 

управління освітою, співробітництво учитель-учень, викладач-студент у освітньому 

процесі, сприяє посиленню співпраці на різних рівнях закладу освіти, країн та світу. 

Демократизація освіти забезпечує різноманітність форм, методів, цілей та змісту 

організації навчання майбутніх керівників закладів освіти, що виявляється у суб’єкт-

суб’єктній взаємодії викладачів та студентів, продуктивній організації самостійної 

пізнавальної діяльності студентів. Партнерські відносини з викладачами сприяють 

кращому засвоєнню студентами матеріалу, формуванню власної позиції, зокрема щодо 

управлінської культури керівника закладу освіти, розвитку лояльності, поваги до інших, 

стійкості до стресу.  
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Під інтеграцією розуміють процес становлення цілісності. Вона дає змогу 

сприймати предмети та явища цілісно, різнобічно, системно та емоційно. Інтеграція 

освітніх галузей, методів та форм навчання сприяє підвищенню рівня практичних умінь 

та навичок їх застосування у особистості, які в майбутньому сприятимуть ефективній 

управлінській діяльності керівників закладів освіти та підвищенню його рівня 

управлінської культури. 

Інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародних, міжкультурних і 

глобальних елементів в освітні, наукові й адміністративні функції окремо взятої 

організації (Knight J. 2008, s. 6). Засвоєння стратегії інтернаціоналізації освіти дасть 

можливість керівникам закладів освіти активізувати міжнародні освітні та наукові 

контакти, налагодити співпрацю з зарубіжними посередниками і агентами для просування 

своїх послуг на міжнародному освітньому ринку, розвитку ініціативності, лідерських 

якостей, гуманізму та витривалості. 

На думку Н. Тарапатової, виникнення сучасної соціально-економічної тенденції 

інструменталізації освіти (перетворення на товар) пов’язано із трансформацією 

статусно-рольових позицій майбутніх керівників закладів освіти щодо збільшення їх 

особистого впливу на функціонування закладу освіти у зв’язку з комерціалізацією 

освітньої сфери (Тарапанова Н. 2007, с. 9). Дана тенденція забезпечує формування у 

керівників ЗВО навичок управління освітньою установою не лише як закладом освіти, а й 

як невиробничою організацією, розвиток прогностичних та управлінських умінь, 

самостійності, рішучості, ініціативності та авторитетності. 

Однією з головних тенденцій розвитку сучасної вищої освіти як в Україні так і за її 

межами є стандартизація. Стандарт в широкому розумінні - це певна норма, модель, 

еталон, зразок, який може бути елементом співставлення з ним інших подібних об'єктів 

(Таланова Ж. В. 2004, с. 7). Стандартизація вищої освіти постає як важливий філософсько-

освітній та соціально-культурний феномен у відповідь на замовлення суспільства щодо 

впорядкування розмаїття форм, методів та технологій у системі вищої освіти. Висока 

освіченість, уміння вчитися впродовж усього життя, стають необхідною умовою 

прогресивного розвитку керівника закладу освіти. Стандартизація вищої освіти існує для 

забезпечення рівного доступу кожної особистості до гідних умов життя, реалізувати 

прагнення керівників до високих принципів гуманності (Терепищий С. 2008). 

Стандартизація у підготовці керівників закладів освіти забезпечує поширення знань в 

юриспруденції, освіті та праці, розвиток моніторингових умінь та навиків. 
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На основі аналізу сучасних світових освітніх тенденцій щодо впливовості на 

процес формування управлінської культури майбутнього керівника закладу освіти їх було 

розподілено на такі групи: тенденції освіти у сфері політики, тенденції щодо вимог до 

керівників закладів освіти та тенденції професійної підготовки (Див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Сучасні тенденції освіти щодо формування управлінської культури майбутнього 

керівника закладу освіти 

Група Тенденція Вплив на управлінську культуру керівника закладу освіти 

Тенденції освіти 

у сфері 

політики 

Глобалізація Розвиток комунікативних навиків та умінь у сфері іноземних 

ЗВО, розвиток пізнавальних та інтелектуальних здібностей, 

розвиток соціальних та особистісних якостей, розвиток 

інноваційних здібностей. 

Інтеграція Підвищення рівня практичних знань та навиків, розвиток 

управлінських умінь, підвищення вимогливості, рішучості, 

лідерських якостей. 

Інтернаціоналізація Активізація міжнародних освітніх та наукових контактів, 

налагодження співпраці з зарубіжними представниками 

освіти, підвищення якості надання освітніх послуг, розвиток 

ініціативності, гуманізму, витривалості. 

Тенденції щодо 

вимог до КЗО 

Демократизація Розвиток управлінських, гностичних умінь та комунікативних 

умінь керівника, посилення співпраці на різних рівнях 

закладу освіти, країни та світу, розвиток таких якостей як: 

лояльність, поваги до думки інших людей, стійкість до стресу 

та ін. 

Інструменталізація Розвиток статусно-рольових позицій керівника закладу 

освіти, розвиток прогностичних та управлінських умінь, 

самостійності, рішучості, ініціативності, авторитетності тощо. 

Тенденції 

професійної 

підготовки 

Інформатизація Покращення навиків та вмінь використання ІКТ, академічна 

мобільність, покращення вмінь використання та застосування 

інформації. Підвищення якості освіти та самоосвіти, 

професіоналізму, розвиток конструктивних умінь. 

Стандартизація Правове забезпечення якості освіти закладів вищої освіти, 

зокрема щодо підготовки майбутніх керівників закладів 

освіти, удосконалення змісту та методики такої підготовки.  

Висновки. Таким чином, проаналізувавши сучасні тенденції вищої освіти України 

можна зробити наступні висновки:  

- тенденції освіти у сфері політики впливають на формування нових вимог до 

навчального процесу, педагогів та майбутніх керівників закладів освіти. Вони 

відображають запити суспільства до керівництва закладами освіти відповідно  вектору 

входження України в європейський простір; уванню всебічно розвиненого спеціаліста, 

здатного до постійного саморозвитку, співпраці та активної професійної діяльності; 

- тенденції щодо вимог до керівників закладів освіти сприяють розвитку особистості, 

яка вміло володіє усіма видами культури, розвитку управлінських, гностичних, 

прогностичних та комунікативних умінь, самостійності, рішучості та ініціативності, 

що формує високий рівень управлінської культури керівника закладу освіти; 
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- тенденції професійної підготовки вимагають оволодіння знаннями сучасних теорій 

управління, форм, методів та технологій управлінської діяльності, розвитку 

практичних умінь та навичок управлінської діяльності, а також спроможністю 

ефективного виконання управлінських завдань. 

Таким чином, усі сучасні світові тенденції освіти впливають на освітню систему 

Україні, зокрема на  формування управлінської культури майбутнього керівника закладу 

освіти, адже вдале та вчасне їх використання сприяє не лише його професійному 

зростанню, а й самореалізації у всіх сферах життя. 
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