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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти все 

актуальнішими стають питання удосконалення системи управління 

загальною середньою освітою. Це обумовлено необхідністю переводу 
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системи освіти в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого 

спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та 

ринку праці. Усвідомлення того, що відповідати вимогам сучасності 

застарілими системами управління неможливо, призвело до пошуку нових 

якісних підходів до організації роботи навчального закладу. 

Сьогодні керівник-освітянин повинен уміти кваліфіковано здійснювати 

аналіз і самоаналіз управлінської діяльності, визначати перспективи розвитку 

закладу, передбачати стратегію подальшого розвитку відповідно до його 

місії. 

В умовах реалізації завдання з питань формування й розвитку кожного 

випускника загальноосвітнього навчального закладу як творчої, 

компетентної особистості, здатної оптимально самореалізуватися в 

подальшому, повноцінно жити в умовах демократичного суспільства, 

успішно проектувати й реалізувати власне життя, особливої ваги набуває 

питання критеріїв якості освіти, компетентного випускника, педагога та 

управлінця, можливості відстеження й вимірювання ефективності навчально-

виховного процесу. 

Актуальність теми експериментального дослідження зумовлена 

сучасними тенденціями розвитку системи освіти. Початок ХХІ століття став 

часом освітніх реформ, спрямованих на забезпечення відповідності системи 

освіти вимогам соціуму. Кожна суспільно-економічна формація визначає 

соціальне замовлення педагогічній системі на формування рис і якостей 

конкретної особистості. У залежності від соціального замовлення 

розробляються й впроваджуються відповідні педагогічні та управлінські 

концепції. 

Відбувається переосмислення поняття якості освіти в Україні та 

необхідність моделювання системи управління нею.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі 

розвитку науки управління в теоретичних працях вітчизняних і зарубіжних 
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вчених (О. Дахін, Г. Єльникова, В. Кальней, А. Майоров, С. Подмазін, 

С. Шишов та ін.) сформульовано концепцію моніторингу в освіті. 

Водночас, практичні аспекти досліджуваного феномену залишаються 

недостатньо розробленими. Тому актуальним є створення і впровадження в 

національний освітній простір систем моніторингу якості освіти як на 

державному та регіональному рівні, так і на рівні загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Таким чином, ми усвідомлювали, що діяльність Балаклійського ліцею 

повинна бути спрямована не тільки на випуск освіченого та інформованого 

виконавця, готового до функціонування у певній соціальній ніші за 

стабільним алгоритмом дій, а на формування особистості, яка може вільно 

здобувати та опрацьовувати інформацію, оволодіти навичками ділового 

спілкування, орієнтуватися в заданій ситуації, самостійно приймати рішення, 

мати проективне мислення, здатність до самоорганізації та саморозвитку в 

умовах, що швидко змінюються.  

Відповідно до стратегічних цілей освіти оновлюються цілі 

Балаклійського ліцею, цілі здійснення навчального процесу. Для реалізації 

оновлених цілей, досягнення бажаного результату в перехідний період 

реформування загальної середньої освіти необхідно здійснити ряд змін у 

педагогічній системі та управлінні нею. Зазначене й обумовило доцільність 

здійснення дослідження за темою «Управління навчально-виховним 

процесом в Балаклійському ліцеї на основі компетентністного підходу», яке 

проводилося в рамках регіональної дослідно-експериментальної програми з 

теми «Моніторинг якості освіти в навчальному закладі» під керівництвом 

Єльникової Г. В., докт. пед. н., професора, проректора з науково-педагогічної 

роботи – директора інституту менеджменту та психології Університету 

менеджменту освіти НАПН України, Рябової З. В., канд. пед. н., доцента, 

докторанта Університету менеджменту освіти НАПН України, 

Кравченко Г. Ю., канд. пед. н., проректора з наукової та експериментальної 
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роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та тривало з 2005 по 

2011 рік.  

Мета статті полягає в переосмисленні значимості компетентнісно 

орієнтованої освіти у загальноосвітньому навчальному закладі в умовах 

модернізації освіти крізь призму створення умов і самореалізації кожної 

особистості, яка формується в умовах лібералізації економіки, 

демократичних перетворень в Україні, зростаючої необхідності 

«одухотворення нації», суспільства, а відтак, визначення основних проекцій 

та підходів до управління цим процесом.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідженню управління 

якості освіти присвятили роботи такі вчені, як О. Л. Ануфрієва, 

А. Г. Дмитренко, М. М. Поташник, В. С. Лазарєв, О. М. Моїсеєв, 

Д. Ш. Матрос, В. П. Панасюк, Д. М. Полєв, Н. М. Мельникова та ін., 

більшість з яких спрямована на вивчення формування певних знань, умінь та 

навичок учнів як результат навчально-пізнавальної діяльності, і незначна 

увага приділяється створенню основи для прогнозування майбутніх дій. 

На сучасному етапі реформування освіти виникла необхідність 

формування нового типу освітнього результату. Цей тип освітніх результатів 

ґрунтується на компетентнісному підході. 

Розпочинаючи дослідно-експериментальну роботу, в закладі було 

окреслено такі питання: навчальний процес на основі компетентнісного 

підходу. Що це? Що і як вимірюємо в якості результату при КП? Традиційне 

та компетентнісно орієнтоване навчання. У чому різниця? Які критерії якості 

освіти, компетентного педагога, управлінця та випускника? Як створити 

моніторингову модель, котра б відповідала тенденціям певного навчального 

закладу? 

Дослідження компетентнісного підходу нині здійснюються в багатьох 

країнах світу. Учасниками міжнародної дискусії є вчені та представники 

освітянських кіл Австрії, Великої Британії, Канади, Нової Зеландії, 

Німеччини, Франції, Угорщини, Румунії, Молдови, Литви, Латвії та ін.; 
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експерти ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Ради Європи, Організації Європейського 

співробітництва та розвитку, Міжнародного департаменту стандартів. 

Міжнародний досвід узагальнюється рядом освітніх програм («DeSeCo», 

«ОЕСП», ПРООН та ін.). 

Питаннями компетентнісного підходу в сучасній освіті займалися 

вітчизняні та закордонні вчені, дослідники, серед яких необхідно зазначити 

В. Г. Кременя, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, О. В. Овчарук, О. І. Локшина, 

С. Шишова, В. Кальнея, А. Хуторського, В. Краєвського. Оскільки значна 

увага надається визначенню понять «компетенція» та «компетентність», тому 

існує велика кількість трактувань [2-7].  

Таким чином, ми визначилися, що головними напрямами реалізації 

компетентнісного підходу в освіті є формування ключових компетентностей; 

узагальнених предметних умінь; прикладних предметних умінь та навичок. 

Протягом дослідно-експериментальної діяльності було розроблено 

програму діяльності, визначено наукову проблему, здійснено методолого-

теоретичний та емпіричний аудит досвіду впровадження компетентнісного 

підходу й проблеми реалізації моніторингових досліджень; вивчено стан 

якості освіти в Балаклійському ліцеї, визначено об’єкти та критерії 

моніторингових досліджень, проведено моніторингові дослідження 

учнівського та педагогічного колективів, уточнення змісту, методичного 

інструментарію технології моніторингового дослідження, розробку 

компонентів і критеріїв компетентності учасників освітнього процесу в 

Балаклійському ліцеї, моделей упровадження компетентнісного підходу на 

уроках та в позаурочний час, здійснення апробації розроблених моделей, 

створення моделі управління навчально-виховним процесом у 

Балаклійському ліцеї на основі компетентнісного підходу.  

Аналітичне співставлення стану питання в країнах ЄС та Україні 

проведемо на прикладі Австрії, де виділяють центральні уміння (загальні 

уміння та навички: комунікація; співпраця та співробітництво; робота в 

командах; уміння вирішувати конфлікти; здатність до адаптації; 
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відповідальність), уміння та навички щодо процесу навчання та роботи (збір 

інформації; планування та організація; гнучкість; уміння вирішувати про-

блеми; уміння вчитися протягом життя; уміння вчитися самостійно та 

незалежно), особистий розвиток (креативність, критичність, єдність цілей, 

обов’язковість, самоорганізація) [5]. В Україні серед ключових 

компетентностей, які сьогодні визначені як орієнтири для виявлення 

результативності освітнього процесу, є: навчальна, соціальна, компетентність 

з інформаційних та комунікаційних технологій, економічна 

(підприємницька), загальнокультурна, валеологічно-оздоровча та 

громадянська [7]. 

Міжнародною організацією зі стандартизації ІСО прийняте таке 

визначення якості: «Якість – сукупність характеристик об’єкта, що 

відносяться до його здатності задовольняти встановлені та передбачувані 

потреби». Якість освіти визначається як комплексне поняття в межах 

квалітології – триєдиної науки, що охоплює теорію якості, теорію оцінки 

якості й теорію управління якістю. Кожна з цих трьох складових дає змогу 

різнобічно оцінити будь-яку систему освіти за зовнішніми та внутрішніми її 

параметрами.  

Одним із показників якості освіти є випускник навчального закладу як 

результат освітньої діяльності. 

Переосмислення зазначених вище складових компетентного учня дало 

можливість окреслити модель особистості компетентного випускника 

Балаклійського ліцею (Таблиця 1.), фактори, критерії та показники, шляхи 

реалізації моделі.  
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Таблиця 1 

Базова кваліметрична модель компетентного випускника 
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1. Навчальні 

компетентності 
0,60 1. Надпредметні компетентності 

("транс", міжпредметні) 0,11 К1   0,00 0,00 
2. Загальнопредметні 

компетентності 0,15 К2   0,00   
3. Спеціально-предметні 

компетентності 0,15 К3   0,00   
4. Особистість, здатна до 

саморозвитку та самоосвіти 0,1 К4   0,00   
5. Особистість, здатна до 

наукового пізнання 0,1 К5   0,00   
6. Особистість, яка орієнтується в 

інформаційному суспільстві 0,1 К6   0,00   
7. Ключові компетентності 0,11 К7   0,00   
8. Самоменеджмент 0,09 К8   0,00   
9. Самопрезентація 0,09 К9   0,00   

2. Виховні 

компетентності 
0,40 10. Особистість, яка спрямовує 

свою діяльність на кар’єрне 

зростання 0,14 К10   0,00 0,00 
11. Толерантна особистість 0,09 К11   0,00   
12. Патріот 0,09 К12   0,00   
13. Організатор, ініціативна 

особистість 0,09 К13   0,00   
14. Соціально активна особистість 0,09 К14   0,00   
15. Комунікативна особистість, 

володіє правовою культурою 0,09 К15   0,00   
16. Особистість, здатна до дії 0,09 К16   0,00   
17. Відповідальна особистість 0,09 К17   0,00   
18. Особистість, здатна до аналізу, 

самооцінки і самоконтролю 0,09 К18   0,00   
19. Особистість, яка веде і 

пропагує здоровий спосіб життя 0,14 К19   0,00   
Загальна оцінка в 

частках одиниці 1,00   0,00 

 

Якість освіти також характеризується факторами формування 

результату, що залежить від мети освіти, змісту та методології, організації та 

технології. Для ефективного управління інноваційною педагогічною 

діяльністю в ліцеї на основі даної моделі розроблено відповідну нормативно-
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методичну базу: Концепцію розвитку закладу, Перспективну програму 

розвитку закладу, Перспективну програму впровадження профільного 

навчання в закладі. Всі ці документи передбачають реалізацію певних 

організаційних, змістових та технологічних нововведень у навчально-

виховний процес та управління ним [6]. Таким чином, для реалізації 

компетентнісного підходу в загальноосвітньому навчальному закладі 

управлінська модель представлено на Рис. 1. 

Практична реалізація управлінської моделі в контексті 

компетентнісного підходу показала: на основі виявлених та зазначених вище 

сучасних підходів щодо впровадження компетентнісно орієнованої освіти до 

навчально-виховного процесу можемо стверджувати, що у змісті та 

організації навчально-виховного процесу Балаклійського ліцею встановлені 

принципи впровадження компетентнісного підходу знайшли відображення та 

набули оновлення змісту через призму тенденцій закладу і на даний момент 

реалізуються повною мірою.  
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Рис. 1. Управлінська модель реалізації компетентнісного підходу в 

загальноосвітньому навчальному закладі 
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Висновки. Реалізація програми дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Управління навчально-виховним процесом в Балаклійському ліцеї на 

основі компетентнісного підходу» сприяла формуванню компетентностей 

дослідно-експериментальної роботи; формуванню наукового світогляду всіх 

суб’єктів діяльності; зростанню професійної компетентності керівника, 

адміністрації та педагогічних працівників закладу; зростанню управлінської 

компетентності адміністрації; формуванню творчої компетентності 

педагогічних працівників; об’єднанню загальних зусиль навколо спільної 

мети; більш глибокому розумінню процесів роботи закладу; розробці єдиної 

системи методичної роботи закладу; виявленню сильних та слабких місць 

діяльності закладу; творчому розвитку ліцеїстів, становленню їх особистості, 

створенню «Я-концепції» та власної траєкторії розвитку; покращенню 

результатів навчальних досягнень ліцеїстів; збільшенню кількості учасників 

конкурсів та перемог, підвищенню наукового рівня робіт для участі в 

конкурсах; результативності ЗНО; ефективності діяльності закладу. 

Запропонована модель, яка ґрунтується на формуванні 

компетентностей учасників навчально-виховного процесу в 

загальноосвітньому навчальному закладі за чітко визначеними компонентами 

й критеріями та підтримується освітнім моніторингом, дає можливість 

досягнення узгодження зовнішніх вимог, потреб та можливостей учасників 

освітнього процесу, їх саморозвитку й самоорганізації, а також забезпечення 

бажаного результату, неперервності й наступності освітнього процесу.  

Перспективи даної моделі полягають у можливості використання її 

загальноосвітніми навчальними закладами або подальшого моделювання під 

свій заклад. 
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