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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стрімка перебудова, яка відбувається в соціальній сфері життя, сприяє появі в сучасній освіті нових ідей та концепцій, в яких відображається розуміння радикального її характеру: криза освіти, зміна освітньої парадигми, орієнтація її на нові цінності та результат тощо. Проявом такої зміни є переорієнтація освітньої системи на компетентнісно орієнтовану модель діяльності суб’єктів навчального процесу, на надання якісних освітніх послуг. Стратегічні напрями реформування вітчизняної освітньої системи відображено в державних документах: Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Указах Президента, зокрема в Указі Президента України № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» тощо.
Розбудова національної освітньої системи та безпосередньо управління нею 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, котрі потрібні для здійснення професійної діяльності, безперечно, є важливими. Поряд із цим нині набуває актуальності поняття компетентності керівника, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими індикаторами, що дозволяють визначити професійність та готовність до здійснення результативної діяльності.
Питанням компетентнісного підходу присвячені роботи таких авторів, як Н. Бібік, Н. Гришанова, О. Локшина, О. Овчарук, Р. Пастушенко, О. Пометун, О. Савченко, Дж Равен, А. Хуторський та ін.
Дослідження багатьох авторів таких, як О. Ануфрієва, Є. Бачинська, С. Дю, Г. Єльникова, І. Зимняя, В. Маслов, О. Мармаза, В. Олійник, В. Семиченко, Г. Федоров та ін., присвячені визначенню та створенню моделей професійної компетентності спеціалістів, педагогів взагалі та керівників загальноосвітнього навчального закладу зокрема.
У наукових працях Л. Булах, Н. Кузьміної, Т. Маслової, С. Молчанова, А. Субетто, Л. Троєльнікова та ін. розроблені основні підходи до конструювання моделей компетентності спеціалістів різних професій.
Аналіз наукової літератури та дисертаційних досліджень свідчить про посилення уваги науковців до питань професійної компетентності педагогів та впливу її рівня на стан навчально-виховного процесу. Але в наукових джерелах недостатньо уваги приділено проблемам вивчення й описання взаємозалежності результативності навчально-виховного процесу та рівня професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Забезпечення результативності та ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі входить до функціональних обов’язків заступника директора з навчально-виховної роботи.
Проблема забезпечення ефективності та результативності навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі розглядалась у працях О. Ануфрієвої, В. Беспалька, В. Бондаря, Т. Борової, Л. Даниленко, Г. Дмитренка, Г. Єльникової, В. Маслова, О. Мойсеєва, В. Пікельної, В. Симонова, Н. Тализіної та ін.
Проте питання управління розвитком професійної (управлінської) компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів взагалі та впливу стану професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу на рівень результативності навчально-виховного процесу в закладі освіти зокрема, залишається майже не дослідженим.
Таким чином, виникає потреба у встановленні взаємозалежності результативності навчально-виховного процесу і рівня професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи. Вирішенню цієї проблеми буде сприяти розробка системи управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи.
Необхідність подальших досліджень професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу зумовлена також низкою суперечностей між:
	станом недостатньої наукової розробленості проблеми взаємозалежності результативності навчально-виховного процесу і рівнем професійної компетентності керівників загальноосвітнього навчального закладу (зокрема заступника директора з навчально-виховної роботи);

рівнем професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів та необхідністю покращення стану навчально-виховного процесу;
потребою підвищення якості освіти на рівні навчального закладу та недостатнім дослідженням різних аспектів механізму управління процесом формування професійної компетентності керівників загальноосвітнього навчального закладу;
необхідністю застосування інноваційних технологій для організації і здійснення навчально-виховного процесу та існуючим рівнем професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
Актуальність та недостатня вивченість окреслених нами проблем зумовили вибір теми дослідження:
«Управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане згідно з тематикою, передбаченою планом науково-дослідної роботи Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України (УМО АПН України), реєстраційний № 0106U002462 «Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти». Тема дисертації розглянута і затверджена на засіданні вченої ради УМО АПН України (протокол № 8 від 17.10.2007 р.). Тему дослідження зареєстровано Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 10 від 18.12.2007 р.)
Мета дослідження полягає в розробці, теоретичному обґрунтуванні та практичній перевірці організаційно-педагогічної системи управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
Відповідно до мети дослідження нами визначено основні завдання:
	Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Виокремити особливості й складові професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу та з’ясувати рівні їх прояву.
Науково обґрунтувати зміст і структуру, розробити модель управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу та здійснити її практичну перевірку.
	Установити взаємозалежність результативності навчально-виховного процесу і рівня професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи. Проаналізувати й узагальнити результати практичної перевірки.
Розробити рекомендації щодо впровадження зазначеної моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
Об’єкт дослідження: формування професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Предмет дослідження: теорія, зміст та технологія управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
У своєму дослідженні ми виходили з припущення, що в разі зміни вимог до заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу, що полягатиме у виділенні й використанні в роботі системи критеріїв його професійної компетентності, підвищенні цілеспрямованості й поточному коригуванні власної професійної діяльності на основі моніторингу, самомоніторингу й рефлексивного саморозвитку можна сформувати професійну компетентність, яка буде відповідати сучасним вимогам і сприятиме підвищенню рівня результативності навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.
З метою виконання визначених завдань і перевірки гіпотези були використані такі методи дослідження:
	теоретичні – проблемно-цільовий, системно-структурний, порівняльно-зіставний, які дали змогу проаналізувати наукові джерела, матеріали, розміщені в мережі Інтернет за темою дослідження, з метою здійснення аналізу проблеми професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу та вивчення законодавчої, нормативної документації; узагальнення, абстрагування, класифікація та систематизація набутої інформації з метою визначення показників розвитку професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу та критеріального моделювання й класифікації; прогностичні (проектування та моделювання) для розробки моделі управління розвитком професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу;
	емпіричні –педагогічне спостереження, анкетування, інтерв’ювання, тестування, бесіда, експертне оцінювання (метод Дельфі); статистичні (кваліметрична обробка даних із застосуванням комп’ютерної техніки); констатувальний та формувальний експеримент, метод середнього арифметичного та індексного оцінювання, що забезпечило перевірку моделі управління розвитком професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:
	вперше розроблено й науково обґрунтовано модель управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу та встановлено рівні її прояву;
	з’ясовано критерії визначення стану професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу та критерії оцінювання результативності системи управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу;
	уточнено поняття «професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу» та установлено взаємозалежність результативності навчально-виховного процесу й рівня професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу;
	набули подальшого розвитку кваліметричні методи дослідження через розробку факторно-критеріальної моделі професійної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи.

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні в практику:
	моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу на засадах кваліметричного підходу;
	елементів програмного забезпечення в табличному редакторі Excel для автоматизації обчислення даних динаміки змін у складниках професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу;
	науково-методичних рекомендацій щодо застосування розробленої моделі в управлінні навчально-виховними процесом у загальноосвітньому навчальному закладі та в роботі районного (міського) відділу (управління) освіти.

Практичну реалізацію результатів дисертаційного дослідження здійснено під час використання розробленого навчального посібника, а також у розробці та апробації програми відповідного тренінгу для заступників директора з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
Отримані результати дисертаційного дослідження можуть бути використаними в управлінській практиці заступників директорів з навчально-виховної роботи різних закладів освіти; в практиці роботи директорів шкіл і методичних служб районних (міських) відділів (управлінь) освіти для розвитку професійної компетентності заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; у системі післядипломної педагогічної освіти для підготовки керівників навчальних закладів та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти; а також в підготовці науково-педагогічних працівників зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес загальноосвітнього навчального закладу № 167 м. Харкова (довідка № 1275 від 18.12.2008 р.); загальноосвітнього навчального закладу № 156 м. Харкова (довідка № 851 від 18.12.2008 р.); загальноосвітнього навчального закладу № . 144 м. Харкова (довідка № 757 від 18.12.2008 р.); загальноосвітнього навчального закладу № 122 м. Харкова (довідка № 1128 від 11.12.2008 р.); загальноосвітнього навчального закладу № 23 м. Харкова (довідка № 1016 від 10.12.2008 р.); загальноосвітнього навчального закладу № 8 м. Харкова (довідка № 993 від 17.12.2008 р.).
Апробація результатів дослідження.
Основні положення, результати дослідження обговорено на науково-практичних конференціях, а саме:
	«Актуальні проблеми управління та психології у вищій школі» 
20–24 грудня 2004 року, м. Харків;
	«Модернізація управління сучасним навчальним закладом» 20–21 травня 2005 року, м. Харків;
	«Інновації в управлінні навчальним закладом» 12 травня 2006 року, м. Харків;
	«Управління навчальним закладом в інноваційному поступі суспільства» 11 травня 2007 року, м. Харків;
	Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології оцінювання якості освіти» 13–15 вересня 2007 року, СМТ. Роздольне Автономна Республіка Крим;
	«Інноваційна культура навчального закладу» 15 травня 2008 року, м. Харків.

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення в науково-методичному посібнику та 11 статтях, сім з яких надруковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Вона викладена на 240 сторінках, містить 213 найменувань (з них 8 іноземною мовою) у списку використаних джерел на 20 сторінках і 9 додатків на 33 сторінках. Усього 
181 сторінку основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету й завдання, об’єкт і предмет дослідження; сформульовано гіпотезу; висвітлено методи дослідження; конкретизовано наукову новизну, теоретичне і практичне значення здобутих результатів та їх апробацію.
У першому розділі – «Професійна компетентність заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу як проблема педагогічної теорії та практики» висвітлюється аналіз науково-теоретичних засад професійної компетентності керівників загальноосвітнього навчального закладу; стан професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи та його вплив на результативність управління навчально-виховним процесом, а також особливості та складники професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи сучасного загальноосвітнього навчального закладу України.
Аналіз літературних джерел дав змогу встановити, що компетентнісно орієнтований підхід для освітньої системи України виконує роль орієнтира в стратегічному розвитку національної освіти. Це питання розробляють вітчизняні (О. Савченко, Н. Бібік, Л. Булах, Р. Пастушенко, О. Пометун, О. Овчарук, ін.) та зарубіжні вчені (Н. Гришанова, Дж. Равен, І. Зимняя, Н. Кузьміна, А. Маркова, А. Субетто, А. Хуторський, ін.), дискусії тривають на міжнародному й національному рівнях різних країн.
Визначено, що в міжнародному освітньому просторі використовується два терміни – «компетентність» і «компетенції». У своєму розвитку вони пройшли три етапи. У 1960–1970 рр. з’являється і розробляється поняття «компетенція» стосовно мовленнєвих характеристик (Н. Хомський). Пізніше Д. Хаймсом вводиться поняття «комунікативна компетентність». На думку І. Зимньої, починається розмежування понять «компетентність» і «компетенція». Під компетенцією розуміють право за своїми знаннями або повноваженнями виконувати певну діяльність. А під компетентністю – сукупність знань, умінь, досвіду. 1970–1990 рр. характеризуються інтенсивним розмежуванням цих понять. Дж. Равен вперше визначає сутність поняття «компетентність». Н. Кузьміна вперше розглядає компетентність на матеріалі педагогічної діяльності як інтегративну якість особистості. Третій етап (1990 – до теперішнього часу) характеризується масовими дослідженнями компетентнісного підходу та активним упровадженням результатів даних досліджень у практику. З’являються роботи І. Зимньої, А. Маркової, О. Пометун, А. Хуторського. Встановлено, що цей період характеризується ще й тим, що з’являються основоположні документи ЮНЕСКО, в яких чітко зазначено, що бажаний результат навчання – це визначене коло компетенцій, якими мають оволодіти школярі.
Аналіз праць А. Хуторського показує, що існує розуміння компетенції як деякого відчуження, наперед заданої вимоги до освітньої підготовки учня, а компетентності – як його особисту якість (характеристику).
Виходячи з аналітичного огляду літературних джерел і вивчення історії розвитку зазначених понять, ми під компетентністю розуміємо поєднання відповідних знань і здібностей, що дозволяють обґрунтовано судити про будь-яку сферу й ефективно діяти в ній. Це знання, обізнаність (поінформованість) у будь-якому питанні. А під компетенцією – коло питань, з яких людина добре обізнана, пізнала їх і має практичний досвід їх вирішення. Це спроможність виконувати будь-яке завдання якісно та ефективно.
Поряд з цим розвивається компетентнісний підхід у підготовці фахівців, зокрема керівників навчальних закладів. Під професійною компетентністю людини ми розуміємо багатогранне явище, в основу якого покладено інтеграцію особистісних якостей людини, її спроможність використовувати знання, вміння, навички в діяльності, її ставлення до вимог робочого місця, професії.
Встановлено, що проблема управлінської компетентності керівників загальноосвітнього навчального закладу набуває сьогодні все більшої актуальності. Розкриття цієї проблеми знайшло відображення в роботах провідних вітчизняних учених, таких як Л. Васильченко, Л. Даниленко, Г. Єльникова, Л. Карамушка, В. Маслов, В. Мельник, Г. Федоров, Р. Черновол-Ткаченко та ін.
В. Маслов у своїх працях, присвячених дослідженню професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), обґрунтовує модель змісту функціональної компетентності директора школи. Установлено, що, крім змісту профкомпетентності керівників ЗНЗ, існує науково обґрунтована професіограма директора загальноосвітнього закладу – еталонна модель, вихідна точка для аналізу професійності його діяльності. Інтеграція компетентностей з професіограмою дає можливість більш об’єктивно підходити до визначення основних характеристик фахівця.
Отже, проаналізовані нами джерела дають підставу для твердження, що в теорії та практиці управління загальноосвітніми навчальними закладами широко висвітлюються питання управлінської компетентності керівника. Однак усі ці питання стосуються директора загальноосвітнього навчального закладу. Поза увагою залишається професійна компетентність його заступників, зокрема заступника директора з навчально-виховної роботи.
Аналітичний огляд наукових праць та практичний досвід автора дали змогу встановити пряму взаємозалежність результативності освітнього процесу та професійної компетентності заступника директора з НВР в загальноосвітньому закладі, що підтверджено в роботі відповідними діаграмами .
Вивчення стану сформованості професійної компетентності заступників директора з навчально-виховної роботи, які перебували на курсах підвищення кваліфікації, дає підставу стверджувати про їхню недостатню теоретичну обізнаність і потребу введення спеціального управлінського механізму для її формування та розвитку.
Аналіз професійної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи в системі «людина-людина» дав змогу виділити особливості його професійної компетентності, що полягають в умінні встановлювати суб’єкт-суб’єктні відносини, впливати на мотиваційну та рефлексивну сферу вчителів й опосередковано учнів. Управління навчальним процесом окреслює другу і третю особливості його професійної компетентності – це необхідність сформованості дидактичної та управлінської культур. Визначено, що професійна компетентність заступника директора з навчально-виховної роботи розглядається як сукупність професійних компетенцій. Кожна компетенція включає теоретичне уявлення про навчальний процес, знання його сутнісних складників, механізму їх прояву на практиці та інструментарію управління ними. Беручи за основу розроблену В. І. Масловим модель змісту функціональної компетентності директора школи, виділені складники управлінської компетентності та визначені нами складники професійної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи, ми розробили модель змісту його професійної компетентності, яка складається з двох блоків: змісту управлінської діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи та необхідних знань і вмінь для виконання цієї діяльності.
У другому розділі – «Наукові засади визначення змісту та організації управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу» розкриваються концептуальні підходи до управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи ; подається теоретичне обґрунтування відповідної моделі управління цим процесом та розглядаються технологічні основи її застосування.
Аналіз теорії управління соціально-педагогічними системами дозволив виділити концептуальні підходи до розробки моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи. Провідними закономірностями як детермінантів моделювання ми визначили такі: відкритість систем, компетентність керівництва та результати управління; взаємовплив керуючої та керованої підсистем; зворотний зв’язок як основа управління на всіх етапах цього процесу і прояв у всіх без винятку функціях; перехід з проміжних результатів діяльності на кінцеві.
Концептуальною основою системи управління професійною компетентністю виділено головні положення провідних наукових підходів, зокрема: антропосоціальний, андрагогічний, системний, синергетичний, основою якого є процеси самоорганізації та взаємодії в умовах нестабільності; особистісно орієнтований та діяльнісний підходи, які спрямовують процеси відповідно до індивідуальних особливостей та здібностей тих, хто вчиться; кваліметричний підхід, який надає можливість кількісного визначення якісних змін у стані професійної компетентності.
Підтверджено, що під час здійснення управління його ефективність цілком залежить від інформації про стан об’єкта управління. Можливість вимірювання стану об’єкта є ключовим моментом будь-якого управління і складає сутність управління соціально-педагогічними системами.
Нами доведено, що концептуальні підходи, принципи складають теоретичну основу системи управління професійним розвитком заступника директора з навчально-виховної роботи, а також обґрунтовано, що під час організації управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи необхідно спиратися на стадії управлінського процесу та враховувати ефективність внутрішньомотивованого процесу навчання.
Ми встановили, що створення моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу – це розробка та опис моделі бажаного ідеального механізму формування та розвитку стану професійної компетентності заступників директорів з навчально-виховної роботи.
Процес моделювання здійснюється за таким алгоритмом: формулювання мети створення моделі; виділення основних компонентів системи управління та встановлення між ними зв’язків; визначення критеріїв відбору інформації та способу (засобу) оцінювання отриманих даних; фіксація отриманих даних; коригування елементів процесу для подальшого використання моделі (рис. 1).
Розроблена модель управління враховує перелічені вище характеристики і має структуру, що складається з трьох компонентів: теоретичний, який розкриває теоретичні засади моделі управління процесом формування професійної компетентності; змістово-технологічний, який передбачає відбір змісту, розробку стандарту професійної діяльності, що включає відповідні професійні знання та вміння, й вибір універсального вимірювального інструментарію стану професійної компетентності з використанням елементів моніторингових процедур; коригувальний, який передбачає проведення відповідних корекційних заходів на рефлексивній основі та спрямування процесу формування на бажаний результат.
ТЕОРЕТИЧНИЙ
Закономірності та принципи управління соціально-педагогічними системами
Наукові підходи до управління
Теорія безперервного навчання дорослих на основі компетентнісного підходу
ЗМІСТОВО - 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
Кваліметрична субмодель професійної діяльності заступника директора з НВР
Насичене освітнє середовище району

Моніторинг стану професійної діяльності заступника директора з НВР та процесу навчання
КОРИГУВАЛЬНИЙ
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Рис. 1. Модель управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ

Доведено, що сьогодні кожна людина потребує створення таких умов, які б сприяли її інтелектуальному та професійному зростанню. Це досягається шляхом створення насиченого освітнього середовища, яке складається зі змісту, форм і методів і забезпечує індивідуалізацію та зворотний зв’язок. У дисертації описані нетрадиційні форми організації навчання: тренінг, коучинг, дистанційне навчання.
З’ясовано, що під педагогічною технологією розуміють сукупність правил та відповідних їм прийомів і способів впливів на розвиток, навчання того, хто навчається, з метою досягнення визначеної мети. У ході дослідження виділено структуру педагогічної технології, основу якої складає прогностичний компонент – кваліметрична (факторно-критеріальна) субмодель (стандарт, зразок) професійної діяльності заступника директора, що орієнтує на формування його професійної компетентності. Власне кваліметрична субмодель є основою технології застосування моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи та водночас виступає методичним інструментарієм відповідного освітнього моніторингу або самомоніторингу.
Установлено, що проведення моніторингу з використанням даної моделі відстежує й спрямовує діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу на результат, який поєднує його можливості з вимогами до нього. Вимоги, що «закладені» у кваліметричній (факторно-критеріальній) субмоделі професійної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи, відповідають науковим нормам (бо відбивають управлінський цикл керівника) та державній політиці в галузі загальної середньої освіти (бо включають знання й уміння використовувати нормативні і директивні документи освітньої сфери в організації та регуляції навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу).
Цілеорієнтоване формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу пропонується здійснювати на засадах етапів розвитку професійних компетенцій педагогів, обґрунтованих Ліліаном Катц. Для кожного з чотирьох етапів (виживання, консолідація, відновлення, зрілість) визначені потреби заступників директорів, відповідні зміст, форми, методи та місце навчання
Установлено, що на першому етапі знаходяться новопризначені заступники, які потребують підтримки, розуміння, заохочення, надання порад. На другому етапі – заступники, які вже мають річний досвід роботи на цій посаді і потребують умінь рефлексивного аналізу управлінських ситуацій та виходу з них. На третьому етапі у заступників, що мають досвід трьох-чотирьох років роботи, виникає потреба в новій інформації, в обміні досвідом, в організації будь-яких професійних спільнот. На четвертому – навчальні потреби заступників директорів полягають в передачі досвіду, кожен з них вже може виступати як наставник (коучер), тренер.
Таким чином, доведено, що при управлінні процесом формування професійної компетентності заступників директорів з навчально-виховної роботи необхідно враховувати стан професійної компетентності, етапи її формування, навчальні потреби до кожного етапу, зміст та форму навчання.
В узагальнюючій частині розділу наголошено, що застосування розробленої моделі дозволить відстежити процес позитивного становлення професійної компетентності, а використання кваліметричного підходу і табличного редактора Excel створюватиме значні резерви часу при обробці результатів та прийнятті управлінських рішень.
У третьому розділі – «Практична перевірка моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу» розглядається практична апробація розробленої моделі, обробка та узагальнення отриманих результатів дослідження, рекомендації щодо застосування моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу в роботі районного (міського) відділу (управління) освіти.
Логічним завершенням дослідження було проведення перевірки розробленої моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. Перевірка проводилася за класичною формою з елементами експерименту і мала підготовчий, констатуючий, моделюючий та формуючий етапи. Факторно-критеріальна субмодель була ключовим моментом у випробувальному дослідженні. Вона використовувалася для відстеження рівня та аналізу стану розвитку професійної компетентності заступників директора з навчально-виховної роботи та пропонувалася директорам, їхнім заступникам та членам педагогічного колективу як діагностичний інструментарій. Для підтвердження ефективності моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу застосовувалася індексна оцінка. З метою визначення динаміки розвитку професійної компетентності використовувалися статистичні методи розрахунку середнього арифметичного та частки від цілого на основі даних, що отримувалися у використанні факторно-критеріальної моделі. У ході перевірки відбулося підвищення рівня професійної діяльності: за фактором «безперервна освіта» – на 14 %; за фактором «створення системи інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу» – на 24 %; за факторами «забезпечення безперервної освіти вчителів та учнів школи» та «рівень виконання функціональних і посадових обов’язків» – на 28 %; за фактором «планування навчально-виховного процесу» – на 6 %, це пов’язано з тим, що до початку перевірки вказаний фактор мав найбільше значення. За індексною оцінкою рівень професійної діяльності в цілому підвищився на 21,2 % (табл. 1).
Результативність введення моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу виявляється також в підвищенні рівня самоорганізації заступників директорів з навчально-виховної роботи.
Установлено взаємозалежність результативності навчально-виховного процесу і рівня професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи. Так, результати навчальних досягнень учнів з математики у визначених для вимірів класах експериментальних і контрольних шкіл свідчили про значне підвищення достатнього (на 26,7 %) і високого (на 18,1 %) рівнів у учнів тих шкіл, де проводилася цілеорієнтована робота із заступниками директорів з формування їх професійної компетентності. У контрольних школах це становило відповідно 15 % та 1,9 %. Оскільки інших відмінностей в діяльності визначених шкіл для перевірки розробленої моделі формування професійної компетентності заступників директорів з навчально-виховної роботи не було, можна стверджувати, що саме підвищення рівня професійної компетентності заступників директорів цих шкіл вплинуло на підвищення результатів навчальних досягнень учнів.
Таблиця 1
Динаміка розвитку професійної компетентності заступника директора 
з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу 
(таблиця складена на основі обчислення індексних оцінок – ІО)

Складники професійної діяльності, яким відповідають певні компетентності
Середній рівень професійної компетентності (СРНД) заступників директора експериментальних ЗНЗ

ІО ступеня виявлення фактора
Приріст ІО

Початок
перевірки
Кінець
І-го семестру
Початок
ІІ-го семестру
Кінець
ІІ-го семестру
Кінець
перевірки
Безперервна освіта
0,81
0,82
0,77
0,95
0,14 – 14 %
Створення системи ін-формаційного забезпе-чення організації НВП
0,71
0,83
0,78
0,95
0,24 – 24 %
Планування навчально-виховного процесу
0,83
0,90
0,81
0,89
0,06 – 6,0 %
Забезпечення безперервної освіти вчителів та учнів школи
0,6
0,76
0,68
0,88
0,28 – 28 %
Рівень виконання функціональних та посадових обов’язків
0,59
0,73
0,67
0,87
0,28 – 28 %
Загальна оцінка
0,703
0,81
0,75
0,915
0,212 – 21,2 %

Позитивні результати практичної перевірки моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу впевнили в доцільності розробки рекомендацій щодо застосування цієї моделі в роботі районного (міського) відділу (управління) освіти. Процедура впровадження описується на основі виділеної В. Семиченко структури діяльності (вертикальний зріз). 
У відповідності з цим, пропонуються такі етапи впровадження: постановка мети, планування роботи (створення певної програми дій), безпосереднє виконання запланованої програми, етап підсумків, який включає перевірку отриманих результатів, їх зіставлення із запланованими, виправлення помилок, підведення підсумків роботи та її оцінка. До кожного з п’яти етапів пропонується зміст, інтерактивні технології навчання, організаційне та дидактичне забезпечення.
Установлено, що процес впровадження здійснюється на різних рівнях, для яких пропонується функціональний розподіл повноважень між експертом районного (міського) відділу (управління) освіти, директором загальноосвітнього навчального закладу та заступником директора з навчально-виховної роботи. Заступник директора розглядається як активний учасник цього процесу, в ході якого він бере активну участь у розробці та адаптації факторно-критеріальної субмоделі, проводить поточні виміри стану розвитку своєї професійної компетентності, у ході заповнення субмоделі робить висновки про динаміку змін та здійснює поточне коригування стану розвитку своєї професійної компетентності, забезпечуючи власний рефлексивний розвиток.
Визначено алгоритм освоєння факторно-критеріальної субмоделі професійної діяльності, яка використовується в ході запровадження моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
Зазначено, що ефективність використання цієї моделі в районі (місті) має підтверджуватися такими результатами:
	досягнення взаємоузгодженості дій на рівнях управлінської вертикалі в районі (місті) щодо визначення рівня стану розвитку професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу;

позитивна динаміка розвитку професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу;
підвищення рівня якості освіти в районі (місті);
розвиток ініціативи і підвищення активності педагогічного загалу взагалі та заступників директора з навчально-виховної роботи зокрема;
позитивна динаміка задоволеності учасників освітнього процесу освітніми результатами.
Таким чином, результатом застосування моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу є поточне коригування (самокоригування) та зовнішня координація діяльності всіх учасників цього процесу щодо забезпечення якості освіти в районі (місті).

ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й практичне розв’язання наукової проблеми управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
Проведене теоретико-випробувальне дослідження підтвердило висунуте припущення та дозволило зробити такі висновки та узагальнення:
	В основі реформування вітчизняної системи освіти лежить концепція підготовки людини до вирішення повсякденних проблем й адаптації та підтримки загальноприйнятого способу буття, яка реалізується через розробку та запровадження компетентнісно орієнтованої моделі освіти. 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 теоретико-пошукової 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: ключові компетенції; персональні (гуманістичні) компетенції; соціальні компетенції. Усі вони складають основу професійної компетентності.
Для забезпечення якісного виділення характеристик професійної компетентності управлінця було використано та інтегровано психолого-педагогічні компетентнісні характеристики з напрямами професійної (управлінської) діяльності і таким чином розв’язано завдання формування стандарту професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
	Особливості та складові професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу 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, практичною готовністю до здійснення діяльності та здатності постійного самовдосконалення.
	Необхідність створення спеціальної моделі цілеспрямованого впливу на формування та розвиток професійної компетентності заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів дала підставу для розробки моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Модель складається з трьох компонентів: теоретичного, який розкриває теоретичні засади системи управління процесом формування професійної компетентності; змістово-технологічного, який передбачає відбір змісту, розробку стандарту професійної компетентності та вибір універсального вимірювального апарата стану професійної компетентності з використанням елементів моніторингових процедур; коригувального, який передбачає проведення відповідних корекційних заходів на рефлексивній основі та спрямування процесу розвитку на бажаний результат. Саме наявність рефлексивного компонента виокремлює нашу модель серед інших моделей управління.
Нами виділено структуру педагогічної технології впровадження моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи та описано її застосування. Основу технології складає прогностичний компонент – кваліметрична (факторно-критеріальна) субмодель професійної діяльності заступника директора, що під час використання забезпечує її розвиток.
Сама факторно-критеріальна субмодель є основою технології застосування моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи та одночасно виступає методичним інструментарієм відповідного освітнього моніторингу або самомоніторингу.
У результаті практичної апробації моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи відбулася зміна пріоритетів щодо розвитку складових професійної компетентності: за фактором «безперервна освіта» – на 14 %; за фактором «створення системи інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу» – на 24 %; за факторами «забезпечення безперервної освіти вчителів та учнів школи» та «рівень виконання функціональних і посадових обов’язків» – на 28 %; за фактором «планування навчально-виховного процесу» – на 6 %, це пов’язано з тим, що до початку перевірки розглядуваний фактор мав найбільше значення. За індексною оцінкою рівень професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи в цілому підвищився на 21,2 %.
	Практична перевірка результатів упровадження моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу довела взаємозалежність результативності навчально-виховного процесу і рівня професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи. Так, у школах, де впроваджувалася зазначена модель, результати навчальних досягнень учнів з математики значно підвищилися на достатньому (на 26,7 %) і високому (на 18,1 %) рівнях. У контрольних школах це становило відповідно 15 % та 1,9 %. Це свідчить про покращення керованості навчально-виховного процесу внаслідок підвищення рівня професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи.
	Використання розроблених науково-методичних рекомендацій для районних (міських) відділів (управлінь) освіти дасть змогу упорядкувати, посилити наукову основу й скоординувати діяльність директорів шкіл та районних методичних служб щодо управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи. Отримані результати можуть бути використані для діагностування та опанування технології рефлексивного розвитку професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи та інших педагогічних працівників.

Виконане наукове дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми практичного застосування моделі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи. Вона підтверджує необхідність подальших наукових досліджень щодо взаємодії районного (міського) відділу (управління) освіти та заступників директора з навчально-виховної роботи з метою забезпечення її якості.
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АНОТАЦІЯ
Ростовська В.І. Управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. – Рукопис.
Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. – Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Київ, 2009.
Дисертаційне дослідження присвячене проблемі управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ).
У результаті дослідження виявлено сутність поняття «професійна компетентність» та зміст професійної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ. Розроблено, науково обґрунтовано, апробовано й комп’ютеризовано модель управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ, розроблено відповідні методичні рекомендації щодо її запровадження на рівні районного методичного кабінету районного (міського) відділу (управління) освіти.
Ключові слова: професійна компетентність, компетенції, управління, загальноосвітній навчальний заклад, факторно-критеріальна модель, заступник директора з навчально-виховної роботи, експерт, позитивний вплив, рефлексивний розвиток, кваліметричний підхід.
АННОТАЦИЯ
Ростовская В. И. Управление процессом формирования профессиональной компетентности заместителя директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного учебного заведения. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических  наук по специальности 13.00.06 – теория и методика управления образованием.– Государственное высшее учебное заведение «Университет менеджмента образования», Киев, 2009.
Диссертационное исследование посвящено проблеме управления процессом формирования профессиональной компетентности заместителя директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного учебного заведения (ОУЗ).
В процессе проведенной теоретико-исследовательской работы была определена сущность понятий «профессиональная компетентность заместителя директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного учебного заведения», «компетенции» и содержание его профессиональной деятельности. Разработана, научно обоснована, апробирована и компьютеризирована модель управления процессом формирования профессиональной компетентности. Разработаны соответствующие методические рекомендации по ее внедрению на уровне районного методического кабинета районного (городского) отдела (управление) образования.
В качестве концептуальной основы системы управления формированием профессиональной компетентности выделены главные положения ведущих научных подходов, в частности: антропосоциального, андрагогического; системного, синергетического, основой которого являются процессы самоорганизации и взаимодействия в условиях нестабильности; личностно ориентированного и деятельностного подходов, которые направляют процессы обучения в соответствии с индивидуальными особенностями и способностями тех, кто учится; квалиметрический подход, который предоставляет возможность количественного определения качественных изменений в профессиональной компетентности заместителя директора.
Для управления процессом формирования профессиональной компетентности разработана трехуровневая модель, имеющая концептуальную, содержательно-технологическую и корригирующую составляющие. Созданная квалиметрическая факторно-критериальная модель позволяет осуществлять текущее корригирование, направляя развитие профессиональной компетентности заместителя директора в желаемом русле. В исследовании установлена прямая взаимозависимость между уровнем профессиональной компетентности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, качеством учебно-воспитательного процесса и осваиваемой компетентностью всеми его участниками.
Важным условием формирования профессиональной компетентности является создание насыщенной образовательной среды, которая способствует интеллектуальному и профессиональному росту специалиста. Ценным является то, что насыщенная среда содержит арсенал различных методов, методик, технологий, инновационного содержания для формирования и развития необходимых для компетентностного роста компетенций.
Логическим завершением исследования было осуществление проверки разработанной модели управления процессом формирования профессиональной компетентности заместителя директора общеобразовательного учебного заведения. Проверка проводилась по классической форме с элементами эксперимента и состояла из подготовительного, констатирующего, моделирующего и формирующего этапов. В экспериментальных учебных заведениях заместители директоров по учебно-вспитательной работе участвовали в соответствующих тренингах, позволяющих освоить инновационные методы работы с учителями и учениками, могли наблюдать за изменениями уровня своей профессиональной компетентности и осваивали приемы самоорганизации и саморазвития на рефлексивной основе. В арсенале современных способов саморазвития был и коучинг. Это привело к положительным результатам. В процессе практической проверки действенности разработанной модели было отмечено повышение уровня профессиональной деятельности по фактору «непрерывное образование» на 14 %, по фактору «создание системы информационного обеспечения организации учебно-воспитательного процесса» – на 24 %, по факторам обеспечения непрерывного обучения учителей и уровня выполнения функциональных и должностных компетенций – на 28 %. В целом по расчетам индексной оценки уровень профессиональной деятельности повысился в целом на 21,1 %.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что введение в практику деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе созданной модели управления формированием профессиональной компетентности оказывает положительное влияние на развитие всех участников учебно-воспитательного процесса, позволяя достичь устойчивого направленного развития за счет усиления критериальности и целенаправленности управления, повышения способности заместителя директора оптимально совмещать профессиональные знания, опыт профессиональной деятельности и готовность качественно действовать в нестабильных условиях.
Полученные результаты исследования (модель и квалиметрический инструментарий) могут быть использованы для диагностирования и овладения технологией рефлексивного развития профессиональной компетентности заместителя директора по учебно-воспитательной работе и других педагогических работников.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетенции, управление, общеобразовательное учебное заведение, факторно-критериальная модель, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, эксперт, положительное влияние, рефлексивное развитие, квалиметрический подход.
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Dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 13.00.06 – Theory and Methods of Educational Management. – State Higher Education Institution «University of Educational Management», Kyiv, 2009.
Dissertation research is dedicated to the problem of management of professional competence formation process of the Deputy Director for studies and pedagogical work of general education institution.
The subject matter of the concept «professional competence» and the scope of professional activity of the Deputy Director for studies and pedagogical work of general education educational institution are determined upon the research.
The management model of management of professional competence formation process of the Deputy Director for studies and pedagogical work of general education institution is developed, scientifically grounded, approbated and computerized. The corresponding methodological recommendations concerning implementation of this management model are developed at the level of District Methodics Department of the District (Municipal) Department (Administration) of Education.
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