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науковим товариством ім. Т.Г. Шевченка упродовж тривалого часу, 
цей педагог, політичний та суспільний діяч виробив систему поглядів, 
які певною мірою спиралися на засади тогочасних здобутків у царині 
історії, етнографії, педагогіки та психології. Провідними умовами 
національного компонента М. Грушевський вважав здійснення 
освітніх процесів на засадах традиційної народної культури, з 
урахуванням ментальних особливостей етносу, виховання національ
ної самосвідомості. Педагогічна наука, за М. Грушевським, повинна 
звільнитися від консерватизму та формалізму; розвиватися разом із 
поступом психології, історії, лінгвістики тощо.

Різнобічність та комплексний характер сучасної педагогічної 
науки вимагають від освітян не тільки впровадження нових зразків 
європейського типу, але й урахування традиційної складової у 
світогляді українців. Тому, на нашу думку, слід зважати на досвід 
найкращих представників цієї галузі, таких як М. Грушевський, 
М.Г. Драгоманов та інші.

Т.О. Дмитренко, А.І. Прокопенко
ПЕРСПЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ НОВОЇ 

ПАРАДИГМИ В НАУКОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ
ДОСЛІДЖЕННІ

Сучасне наукове педагогічне дослідження має таку інваріантну 
сукупність взаємопов’язаних складових: опис об’єкта, проектування 
педагогічної системи, розробка технології, проведення експерименту.

Об’єктом педагогічного дослідження, як свідчить досвід, є 
процеси, що відбуваються в педагогічній системі:

• навчання, виховання, розвиток, соціалізація особистості;
• формуваня якостей суб’єкта діяльності (самостійність, 

активність тощо);
• підготовка майбутнього фахівця для певної галузі науки і практики.

Проектування педагогічної системи передбачає обгрунтований
вибір її компонентів (цілі, педагогічні принципи, зміст, методи і форми 
спільної діяльності), а також зв’язків між ними -  прямих і зворотних 
(частота здійснення, форми реалізації).

Педагогічна технологія передбачає етапи здійснення процесів і 
відповідну систему засобів. Підгрунтям технології є інваріантна 
сукупність етапів: орієнтувального, пізнавального, перетворюваль
ного, контрольно-корекційного. Для процесу навчання метою орієнту
вального етапу є усвідомлення суб’єктом діяльності необхідності, 
можливості, технології навчання і формулювання проблеми. Мета 
етапу пізнання -  розробка моделі об’єкта вивчення і його предмета.
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Метою перетворювального етапу є визначення характеристик об’єкта 
із застосуванням його моделі. На контрольно-коригувальному етапі 
відбувається перевірка отриманих результатів і, за необхідністю, їх 
корекція.

Згідно з гіпотезою дослідження, метою педагогічного експери
менту є втілення певного нововведення в практику освіти і перевірка 
його ефективності.

Теоретико-методологічною основою опису об’єкта дослідження 
є аспектний аналіз і застосування системи підходів (у статиці -  
системного, культурологічного, ресурсного, тезаурусного; у динаміці -  
факторного, кібернетичного, синергетичного, технологічного). Опис 
об’єкта здійснюється згідно зі знаннєвою парадигмою.

Проектування педагогічної системи ґрунтується на 
культурологічній парадигмі, зокрема на двох концепціях: аксіологічній 
і діяльнісній. Аксіологічна концепція вимагає, щоб компоненти 
педагогічної системи були цінностями для суб’єктів (педагогів, учнів), 
а діяльнісна -  забезпечує вибір таких способів і відповідних їм засобів, 
які сприяють формуванню культури діяльності.

Ми вважаємо, що найменш розробленими є парадигми як 
підґрунтя проектування технології здійснення процесу в педагогічній 
системі. У сучасній педагогіці вищої школи використовується 
парадигма управління як реалізація поступового переходу від прямого 
управління, співуправління до самоуправління (В.Я. Ляудіс.
Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько та інші вчені).

Перспективне управління, що розраховане на майбутнє, 
забезпечує організацію інноваційної діяльності суб’єктів і на цьому 
підґрунті -  становлення компетентного фахівця.

Видатний вітчизняний педагог A.C. Макаренко ідею 
перспективного управління втілив у понятті перспективи (близька, 
середня, віддалена). Здійснений ним опис середньої перспективи як 
процесу колективної справи передбачав вибір актуальної тематики 
(об’єктивний фактор), здійснення колективної діяльності з її 
підготовки (суб’єктивний фактор), вибір проекту колективної справи із 
декількох (особистісний фактор), організація роботи в комісіях, де 
кожний учасник має можливість висловити думку, запропонувати 
рішення тощо (людський фактор).

Отже, факторний аналіз перспективного управління дозволяє 
виявити суперечності, що виникають при дії кожного фактора, 
обґрунтувати засоби зменшення рівня їх впливу на педагогічний процес.
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