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МЕТОДИ ПЕРСПЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПБДАГОГГЧНШ 
СИСТЕМІ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Прокопенко A.I.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. Зроблено аналіз педагогічної системи в умовах перспективного 
управління. Визначено поняття методу перспективного управління. Розгля
нуто педагогічні умови підвищення ефективності перспективного управління 
в педагогічній системі вищого закладу освіти.
Ключові слова: метод, перспективне управління, педагогічна система, органі
зація, контроль.
Аннотация. Прокопенко А.И. Методы перспективного управления в педаго
гической системе высшего учебного заведения. Выполнен анализ педагогиче
ской системы в условиях перспективного управления. Определено понятие 
метода перспективного управления. Рассмотрены педагогические условия 
повышения эффективности перспективного управления в педагогической си
стеме высшего учебного заведения.
Ключевые слова: метод, перспективное управление, педагогическая система, 
организация, контроль.
Annotation. Prokopenko A.I. The methods o f  perspective management in 
pedagogical system of highez educational establishment. The analysis of pedagogical 
system in the conditions o f perspective management is made. The conception o f  
the method o f  perspective management is determined. The pedagogical conditions 
o f  the raise o f  effectiveness system  o f  higher educational establishm ent are 
considered.
Key words: a method, perspective management, pedagogical system, organizating, 
a control.

36



Постановка проблеми. У педагогіці як науці про педагогічні сис
теми важливе значення приділяється методам як способам організації тео
ретичного та практичного освоєння оточуючого світу; зумовленим зако
номірностями того об’єкта, який вивчається. Більшістю дослідників (В.П. 
Беспалько, B.C. Безрукова, Т.О. Дмитренко, В.В. Костіна, Л.В. Ричкова, Н.Ф. 
Тализіна, В.О. Яку ні н, К.В. Яресько та інші) педагогічна система розгляда
ється як система управління: зовнішнього-соціального і внутрішнього-пе- 
дагогічного. Обидва види управління в педагогічній системі вищого закла
ду освіти мають ознаку перспективності. Метод перспективного управлін
ня -  це сукупність способів впливу суб’єкта управлінської діяльності (ви
кладач) на об’єкт (навчальна діяльність студента) для досягнення перспек
тивних цілей, тобто тих, які розраховані на перспективу, на майбутнє.

Матеріал, предсташіений у статті, пов’язаний з науково-дослідни
цькою тематикою кафедри соціальної педагогіки ХДПУ ім. Г.С. Сковоро
ди. На нашу думку, проблема підвищення ефективності перспективного 
управління в педагогічній системі вищого закладу7 освіти не є повністю 
вирішеною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність управлін
ня багато в чому визначається наявністю організаційного порддку як сис
теми відносно стабільних, довготривалих ієрархічних зв’язків, стандартів, 
норм, що регулюють взаємозв’язки (вертикальні горизонтальні). Органі
заційний порядок, на думку Є.М. Бабосова, втілюється у формальну 
організацію, яка забезпечує стабільність і сталість усіх процесів, тобто ре
зультативність управління ними [1, с. 50]. На етапі усвідомлення необхід
ності, можливості, технології засвоєння нового матеріалу широко викори
стовується комплекс методів, що входять до складу компетентнісного під
ходу. Цей підхід, на думку В.1. Лозової, ''передбачає аксіологічну, мотива
ційну, рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну та інші складові 
результатів навчання, що відбивають прирощення не лише знань, умінь, 
навичок, а й досвіду емоційно-ціннісного ставлення” [2, с. 13].

У теорії менеджменту7 частіше всього використовується концеп
ція мотивації діяльності, розроблена американським психологом і соціо
логом Абрахамом Маслоу. Згідно з нею, існує п’ять основних груп потреб: 
фізіологічні, захищеності, приналежності, самоповаги, самоактуалізації [З, 
с. 370-396]. Перші дві потреби розглядаються як первинні, інші -  вторинні 
(мають більш високий ранг). Ієрархічна система потреб А. Маслоу спря
мована на формування мотивації в процесі організації діяльності людини 
через застосування адміністративних, економічних і психолого-педагогіч- 
них методів управління, що сприяють соціальному й духовному розвитку 
людини, в тому числі -  її творчих здібностей. Дослідження А. Маслоу були
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продовжені К. Алдерфером (теорія СВР), Ф. Герцбсргом (двофакгорна 
теорія), Д. Макклеландом (теорія здобутих потреб), С. Адамсом (теорія 
справедливості), В. Врумом (теорія очікувань) га іншими вченими [4, с. 
500-529]. ’

Перспективне педагогічне управління навчальною діяльністю сту
дентів грунтується на концепції поступового переходу від прямого управ
ління, через співуправління до самоупрааління (К.В. Яресько; [5]). Засоба
ми перспективного педагогічного управління є евристичні приписи, випе
реджаючі завдання тощо (В.І. Андреев, І.М. Трубавіната інші вчені; [6,7]). 
Актуальною проблемою педагогіки вищої школи на сучасному етапі її 
розвитку є проектування засобів перспективного педагогічного управлін
ня навчальною діяльністю студентів, а також їх класифікація.

Метою статті є обґрунтування педагогічних умов забезпечення 
ефективності методу перспективного управління (групи методів) у педа
гогічній системі вищого закладу освіти.

Результати роботи. Для досягнення ефективності перспективного 
- управління важливо використовувати комплекс методів, які об’єднуються 

в системний підхід.
Об’єкгуправління -  навчальна діяльність студента або групи сту

дентів, потоку є складним, тому лише використання системного підходу 
дозволяє правильно зрозуміти його сутність. Об’єкт управління не є прос
тою сумою компонентів, а цілісністю, що характеризується емерджентни
ми якостями, в тому числі -  інтегративніспо. Однією з основних задач управ
лінської діяльності є визначення цілі, вироблення стратегії як підгрунтя пе
рспективного управління, форі^іування концепції діяльності та розвитку 
окремої особистості, групи тощо.

Другою сутнісною задачею управління є формування індивідуа
льної культури особистості й корпоративної культури групи стосовно ви
конання перспективної цілі. Для суб’єкта упрааління важливим є викорис
тання свого впливу щодо організації активної, усвідомленої, кваліфікова
ної діяльності з досягнення мети, тобто необхідним є формування відпові
дної мотивації.

Реалізація перспективних управлінських рішень пов’язана з роз
робкою технології та методики внесення змін у систему управління (засто
сування нетрадиційних методів і прийомів), а також здійснення діагности
ки перспективного управління. З приводу цього, Є.М. Бабосов пише, що 
необхідно віпначити точки найбільшої і найменшої управляемости а також 
можливої відсутності управляємості [1, с. 50]. Дійсно, використання перс
пективного управління вимагає від викладача знань про кожну особис
тість, групу в цілому, про їхню зацікааленість постааленіши задачами, вмін
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ня Lx вирішувати.
Кожна перспективна задача має бути прорахована на її реалізує- 

мість. Це зробить можливим здійснити контроль і оцінювання досягнутих 
результатів. Перераховані перспективні задачі управління вимагають вико
нання управлінською підсистемою таких функцій: цілепокладання (віізна- 
чення перспективних цілей) ; інформаційно-аналітичної (сприймання інфо
рмації, аналіз, вироблення висновків, передача інформації, застосування в 
процесі діяльності тощо); прогнозування і планування досягнення перспе
ктивних цілей; могиваціііно-стимулююча (створення умов досягнення пе
рспективних цілей: наявність необхідної літератури, своєчасні консультації, 
допомога тощо); організація діяльності з виконання плану, для чого слід 
забезпечити цілісність організації, якісну й кількісну специфік}; динамічну 
сталість; здійснення процес}7 контролю та оцінювання результатів та інші.

Велика кількість функцій робить дуже складною задачу вибору 
оптимального співвідношення між ними. Дану задачу можливо вирішува
ти так, щоб одна або дві непротирічні одна одній функцій були піддані 
оптимізації, а інші -  враховані як обмеження, що постійно входять до скла
ду плану і тому автоматично вирішуються. Є.М. Бабосов пише з приводу 
оптимізації управлінських функцій:"... керівник будь-якої організації (за
вод, вищий навчальний заклад, банк, торгова фірма тощо) зацікавлений у 
тому, щоб якомога більший обсяг управлінських рішень (розпорядження, 
завдання, вказівки тощо) перевести з форми разового впливу у форму 
оптимально діючої системи відповідно до цілей, що стоять перед даною 
організацією)” [1, с. 61]. Сукупність функцій й підсистеми управління ство
рює “поле управління”, в якому системоутворюючим компонентом є пе
рспективні цілі, головною функцією (оптимальною) є планування, інші -  є 
обмеженнями. Управління є способом вирішення ситуації, що склалася на 
даний момент. Суб'єкт управління на основі системного аналізу визначає 
сукупність умов, факторів, що привели до виникнення ситуації, а також 
обгрунтовує стратегію та перспективні способи її вирішення.

Комплексний підхід в управлінні означає підвищення наукового 
рівня приймаємих перспективних рішень через використання досягнень 
інших наук: кібернетики, соціології, психології та інших. Системний і ком
плексний підходи використовуються для створення моделі об’єкта управ
ління -  навчальної діяльності студентів. Модель відображає структуру об’
єкта, функції, характеристики, важливі з точки зору управління. Моделю
вання здійснюється поетапно. На першому етапі має місце процес пошу
ку аналога вивчаємого об’єкта -  аналогізування; на другому -  розробля
ється модель, на третьому -  конструкг, готовий для його використання в 
конкретних умовах. При застосуванні моделі уточнюється мета, здійсню
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ється аналіз моделі (теоретичний, емпіричний), проводиться експеримен
тальне дослідження об’єкта управління на базі його моделі, визначається 
вірогідність отриманих результатів; якщо погрібно, коректується модель і, 
відповідно, отримані результати.

Навчальна діяльність як об'єкт управління має такі функціональні 
підсистеми: орієнтування, пізнання,' перетворення, спілкування. Методи 
управління функціональними підсистемами включають:

• на етапі орієнтування -  усвідомлення необхідності, можли
вості, технології вивчення нового матеріалу;

• на етапі пізнання і перетворення -  формулювання пробле
ми, засвоєння інформаційного блоку першого рівня (системи понять), інфо
рмаційного блоку другого рівня (моделі об’єкта), інформаційного блоку 
третього рівня (аналізу результатів експерименту з моделлю -  характерис
тик об’єкта).

Методи виконання функцій управління на кожному етапі навча
льної діяльності полягають у реалізації способів збирання й обробки інфо

рмації, планування, організації, контролю і корекції результатів. Так, на 
етапі орієнтування необхідно мати справу з великим обсягом інформації. 
На цьому етапі головним є протиріччя між великим обсягом інформації та 
можливістю її сприйняття, засвоєння, застосування тощо. Необхідність 
вирішення даного протиріччя привела у XX ст. до інформатизації суспіль
ства, в тому числі -  освіти. Термін “інформатизація'5 походить від латинсь
кого information -  роз’яснення, викладання. Інформатизація -  це сукуп
ність процесів, що мають місце у всіх сферах і підсистемах суспільства і 
пов’язаних з якісно новим рівнем та відповідними формами виробництва, 
переробки, розповсюдження й застосування інформації. Інформатизація 
викликана потребою використання великих обсягів інформації у зв’язку зі 
зростанням масштабів виробництва, інтенсифікацією та інтелектуалізаці
єю праці, ускладненням об’єктів управління. Технічною основою інфор
матизації різних сфер життя суспільства є розвиток комп’ютерної техніки. 
"Інформаційний вибух ’ викликав зміни в технічній та гуманітарній сфе
рах. В інформаційному суспільстві, яке прийшло на зміну індустріально
му. інформація стає основним продуктом і однією з головних цінностей.

У системі освіти все більше уваги приділяється процесам орієн
тації, коли індивід засвоює соціальну інформацію як сукупність знань, ві
домостей, даних, що використовуються для регулювання соціальної взає
модії (людина -  природа -  суспільство), а також педагогічної (людина -  
людина). Важливим джерелом соціальної інформації є наука як система 
знань, що виникає на стику різних галузей і (}юрм знання. У процесі усвідо
млення необхідності засвоєння матеріалу слід розкривати різноманітні зв‘я-
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зки вивчаємого матеріалу з попередніми дисциплінами, а також наступни
ми. Студент має впевнитися у значенні дисципліни для формування спеці
аліста. На етапі усвідомлення необхідності, можливості, технології засвоєн
ня нового матеріалу широко використовується комплекс методів, що вхо
дять до складу компетентнісного підходу. Цей підхід, на думку В.І. Лозової, 
"передбачає аксіологічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, опера
ційно-технологічну та інші складові результатів навчання, що відбивають 
прирощення не лише знань, умінь, навичок, а й досвіду емоційно-цінніс
ного ставлення” [2, с. 13]. Так, на етапі усвідомлення необхідності засвоєн
ня матеріалу дисципліни, знання для студента перетворюються в особисті - 
сно значимі, знання-цінності і, як результат, виникає стійка мотивація до 
вивчення дисципліни. На етапі усвідомлення можливості засвоєння про
довжується процес формування мотивації; студент впевнюється, що ког- 
нітивні процеси мають необхідну базу у вигляді тих знань та вмінь, що були 
отримані раніше. Важливим є етап усвідомлення технології навчання. Тра
диційна технологія, що ґрунтується на процесах повідомлення нових знань, 
їх закріплення, використання для набуття вмінь і навичок, зараз поступа
ється технологіям, які передбачають активну взаємодію викладача і студен
тів, формування пізнавальної активності, самостійності особистості, що 
веде до саморегуляції, самоосвіти, самовиховання [2, с. 15]. Серед них -  
технологія проблемного навчання, яка передбачає створення проблемних 
ситуацій (викладачем, спільно зі студентами, студентами), розв’язання про
блем, що відбивають протиріччя між знаннями, вміннями, досвідом осо
бистості й вимогами, що висуваються в процесі навчання. Результатом 
застосування проблемного методу є набуття студентами вмінь приймати 
рішення, оцінювати його наслідки, критично мислити в нестандартній си
туації. У даному випадку актуальною стає питання адекватності отриманої 
в результаті навчання інформації, тобто її повноти, обгрунтованості, віро
гідності, актуальності.

Здійснення прогнозування і планування дозволяє викладачеві ви
брати метод навчання, адекватний аудиторії студентів. У процесі прогнозу
вання і планування застосовуються методи екстраполяції, регресивного 
аналізу, побудови сценаріїв, мозкової атаки, синекгики, експертного оці
нювання, ф а к то р н о го  аналізу та інших. При використанні методу експерт
ного оцінювання в якості експертів можуть бути викладачі, які працювали 
з даною групою студентів раніше. Цей метод грунтується на досягненні 
згоди групою експертів (5-7 чоловік), які запрошуються для визначення 
найбільш ймовірних подій розвитку управляємо! системи ( в даний мо
мент, у найближчому майбутньому, у більш віддаленому майбутньому). 
Як правило, експерти, які є спеціалістами в різних, але взаємопов’язаних
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галузях діяльності, заповнюють своїми відповідями підготовлений раніше 
опитувальник з рішення проблеми (способи, результати тощо). Далі експе
рти знайомляться з відповідями колег і коректують у зв’язку з цим свої 
відповіді. Процедура може бути повтореною 3-4 рази, аж поки всі експер
ти не досягнуть згоди. Експертне оцінювання може мати різні (jюрми: інди
відуальне опитування за допомогою анкети, відкрита групова дискусія 
тощо.

Якщо управляємим об’єктом є група студентів, то експерти мо
жуть вирішити питання стосовно використання групи в якості експериме
нтальної при запровадженні нових технологій у навчально-виховний про
цес. Слід пам’ятати, що в деяких випадках між експертами можуть бути 
розбіжності в думках стосовно групи студентів; це вносить погрішності в 
емпіричні дані. Такий спосіб не завжди дає точний результат, тому що він 
залежить від досвіду експертів, їхніх професійних інтересів.

Для вирішення можливості здійснення перспективного управлін
ня застосовується різновид методу експертного оцінювання -  мозкова ата
ка. Найбільш розповсюдженим є визначення мозкової атаки (мозкового 
штурму) як колективної роботи експертів, спрямованої на пошук оптима
льного варіанту управлінської дії. Об’єктом мозкової атаки може бути скла
дна проблема, наприклад, застосування інновації у групі студентів, у виб
раному потоці. У процесі висловлювання експертами своїх пропозицій з 
рішення проблеми не дозволяється їх критика, що забезпечує висунення 
різних, у том}7 числі -  парадоксальних ідей. При обміні думками необхідно 
обговорити шляхи вирішення проблеми, досягти згоди з привод}7 позитив
них і негативних боків рішення і, нарешті, знайти колективне рішення, узго
джене всіма експертами. Мозкова атака може продовжуватися у напрям
ках перенесення отриманого рішення на реальний об’єкт (обговорення 
сценарію дії), а також розгляду можливих варіантів рішення управлінської 
проблеми.

Організація процесів пізнання, перетворення вивчаємих об’єктів і 
спілкування між викладачами та студентами, студентами між собою грун
тується на методах, що здійснюють зовнішнє (соціальне) та внутрішнє (пе
дагогічне управління). Дані методи враховують потреби, інтереси, мотива
цію студентів до навчальної діяльності.

Методи прийняття управлінських рішень можливо визначити як 
послідовність етапів і процедур, застосування яких приводить до розв’я
зання проблеми, що виникає у спільній діяльності суб'єкта й об’єкта управ
ління. На етапі формування проблеми провідну роль грають методи зби
рання, систематизації, зберігання інформації про об’єкт вивчення. При 
розгляданні складного об’єкта гуманітарної с({)ери застосовується аспекг-
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ний аналіз, що дозволяє розглянути об'єкт з різних боків, зафіксувати голо
вні фактори, що відносяться до тієї чи іншої сторони, обґрунтувати необ
хідні поняття. Це дозволяє створити модель об’єкта, ґрунтуючись на сто
рони його розглядання, факти, що відносяться до певної сторони, а також 
основні поняття.

Фактор ніш аналіз базується на припущенні про те, що характери
стику об’єкта, яка піддасться спостереженню, можна розглянути як функ
цію параметрів (неспостерігаємих) з урахуванням коефіцієнтів ваги зв’яз
ку. Факторний аналіз дозволяє представити модель об’єкта на основі вияв
леної структури зв’язків між характеристиками об’єкта та його параметра
ми. Впливаючи на параметри у процесі експерименту з моделлю, можли
во змінювати характеристики об’єкта вивчення.

Вибір рішення проблеми, пов’язаної з вивченням об’єкта, грун
тується на застосуванні методів оптимізації. Об’єкти технічної сфери мож
ливо описати за допомогою математичних моделей, вибрати основну ха
рактеристику, що може приймати максимальне чи мінімальне значення у 
процесі функціонування об’єкта (витрати, продуктивність праці тощо). 
Об’єкти гуманітарної сфери описуються багатьма рівнозначними харак
теристиками, і частіше всього вибір оптимального рішення зустрічає певні 
утруднення. Тоді мова може йти про раціональне рішення.

Етап організації виконання рішення включає систему дій, які обу
мовлено планом. Тут необхідно застосовувати як методи прямого управ
ління, так і перспективного, що сприяє формуванню активності та само
стійності студентів.

Висновки.
1. Педагогічна система вищого закладу освіти розглядається як 

система управління -  соціального і педагогічного, - що має ознаку перспе
ктивності.

2. Метод перспективного управління визначається як сукупність 
способів впливу суб’єкта управлінської діяльності на об’єкт управління з 
метою досягнення перспективних цілей.

3. Системний підхід до об’єкта управління дозволяє визначити пе
дагогічні умови забезпечення ефективності методів перспективного управ
ління, а саме виробити: перспективні цілі, виробити стратегію управління, 
сформувати культуру особистості та корпоративну культуру групи з його 
здійснення.

4. Кожна перспективна мета розподіляється на відповідні задачі, 
виконання яких ґрунтується на здійсненні таких основних функцій: інфор
маційно-аналітичної. прогнозування й планування, мотиваційно-стиму- 
люючої, організації діяльності, контролю, корекції.
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5. Навчальна діяльність студента як об’ єкг перспективного управ
ління включає такі функціональні підсистеми: орієнтування, пізнання, пе
ретворення, спілкування.

6. На етапі орієнтування (усвідомлення необхідності, можливості, 
технології засвоєння нового матеріалу) широко використовується комплекс 
методів, які входять до складу комгГетентнісного підходу.

7. Етап орієнтування може закінчуватися застосуванням методу 
експертного оцінювання або мозкового штурм}; які дозволяють визначи
ти готовність групи студентів до засвоєння нового матеріалу на тому' чи 
іншому рівні, із використанням нетрадиційних (jюрм та методів діяльності.

8. Перспективне педагогічне управління навчальною діяльністю 
студентів грунтується на поступовому переході від прямого управління 
(наказ, розпорядження) до співуттравління (викладача і студента, студентів 
між собою) та самоуправління.

9. Актуальною проблемою педагогіки вищої школи є проектуван
ня засобів перспективного педагогічного управління на етапах формулю
вання проблеми, прийняття управлінських рішень, організації їх виконан
ня, контролю і корекції.

10. Подальший напрям педагогічних досліджень з проблеми 
перспективного управління процесом навчання полягає в обгрунтуванні 
ролі та значення комунікації для підвищення ефективності педагогічного 
процесу вищого закладу освіти.
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