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У дослідженні розкрито особливості організації освітнього середовища закладу післядипломної освіти 
для неперервного навчання керівників мережевих освітніх організацій. Модель побудовано за принципами 
андрагогіки. Вона охоплює чотири базових рівня: навчальний заклад, освітній округ, район (місто, 
об’єднана територіальна громада), регіональний центр розвитку освіти, область. Модель має ознаки 
відкритості, матричності, інноваційності, каскадності, гнучкості, варіативності 
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1. Вступ 

Створення в українській освітній мережі нових 
типів загальноосвітніх навчальних закладів (опорних 
шкіл із мережею філій) та їх об‘єднань (освітніх 
округів) покликане сприяти створенню рівних умов 
для отримання старшокласниками профільної освіти, 
їх успішній соціально-професійній орієнтації та під-
вищенню конкурентоспроможності при вступі у вищі 
навчальні заклади. Ці інновації у кінцевому результа-
ті повинні забезпечити високу якість і результатив-
ність освіти в сільських регіонах країни.  

Такі навчальні заклади та їх об‘єднання відно-
сяться до мережевих освітніх організацій [1], які ха-
рактеризуються низкою ключових ознак [2]: 

– вони використовують загальні активи декі-
лькох суб‘єктів мережі; 

– більше покладаються на ринкові механізми, 
ніж на адміністративні форми управління; 

– проявляють більш дієву і зацікавлену роль 
учасників спільної діяльності, що покращує кінцеві 
результати;  

– кооперуються навколо одного процесу, автоно-
мно виконуючи певну роль у виробничому ланцюжку. 

Управлінські процеси, пов‘язані зі створенням та 
забезпеченням стабільного розвитку сучасних навчаль-
них закладів потребують від керівних кадрів оволодіння 
основами матричної та мережевої системи управління 
навчальним закладом [3]. А отже потребують системної 
перебудови процесу підвищення кваліфікації керівних 
кадрів та їх підготовки щодо оволодіння основами ме-
режевого менеджменту організації [4]. 

Таким чином в освітній галузі виникли певні 
системні неузгодженості між:  

– наявністю в освітній системі мережевих ор-
ганізацій – округів, опорних шкіл та їх філій, які пот-
ребують нових технологій управління та рівнем сфо-
рмованості фахової компетентності керівників на-
вчальних закладів у галузі мережевого менеджменту; 

– необхідністю організувати навчальний про-
цес підготовки керівників мережевих освітніх органі-
зацій та відсутністю наукових розробок щодо дієвих 
моделей організації неперервного навчання керівних 
кадрів в освітньому середовищі закладу післядипло-
мної педагогічної освіти. 

 

2. Літературний огляд 
Сучасні вітчизняні дослідники спрямували 

свої зусилля на пошук шляхів удосконалення профе-
сійної підготовки педагогічних кадрів в умовах піс-
лядипломної педагогічної освіти. Цей процес розгля-
дається як система здійснення цілеспрямованої про-
фесійної підготовки керівників закладів загальної 
середньої освіти у форматі індивідуалізованої за ча-
сом, темпом й спрямованістю спеціальної освіти, що 
надає можливості для реалізації власної програми її 
здобуття та ефективного застосування в практичній 
діяльності [5]. 

Серед пріоритетних принципів у організації 
післядипломної освіти керівних кадрів науковцями 
визначено такі: 

– неперервності професійної освіти [6, 7];  
– компетентнісної орієнтації змісту освіти [5]; 
– організації освітнього процесу на засадах ан-

драгогіки [6, 8]. 
Група дослідників під керівництвом Т. Соро-

чан виокремили дві групи принципів професійного 
розвитку педагогічних та керівних кадрів у регіона-
льній системі післядипломної педагогічної освіти: 
принципи професійного розвитку педагогів та керів-
них кадрів та принципи інституційного розвитку са-
мих обласних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти (ОІППО) [6]. 

До перших віднесено такі: 
– застосування компетентнісного підходу до 

розвитку професіоналізму педагогів та керівників 
навчальних закладів; 

– неперервне професійне зростання; 
– формування здатності керівників та педаго-

гів працювати в інноваційному середовищі; 
– опанування методів самостійного пошуку 

знань у різних сферах науки та культури, теорії та 
практики; 

– забезпечення партнерства та професійної 
взаємодії в процесі навчання, фасилітація; 

– рефлексія педагогами результатів навчання 
та власного практичного досвіду; 

– діагностика та моніторинг рівня розвитку 
професіоналізму.  

Друга група принципів включає: 
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– узгодженість основних напрямів державної 
політики в галузі післядипломної освіти, соціального 
замовлення, регіональних, професійних та особистіс-
них запитів; 

– наближення навчання до потреб освітньої 
практики, зорієнтованість на конкретний результат; 

– розробка регіонального стандарту післядип-
ломної педагогічної освіти;  

– забезпечення варіативності моделей профе-
сійного розвитку, можливості їх вибору; 

– урахування положень андрагогіки.  
При цьому андрагогічний процес повинен 

здійснюватися з опорою на досвід слухача, надання 
пріоритетності самостійній навчальній діяльності, 
стійкій взаємодії слухача з викладачем та іншими 
учнями, можливості планувати, реалізовувати та оці-
нювати навчальний процес відповідно до власних 
потреб, бажань і можливостей, просторових, часових, 
професійних і побутових факторів, а також соціаль-
них ролей і потреб професійної діяльності учня [9]. 

Навчання побудоване за принципами андрагогіки має 
бути системним, практично та індивідуально спрямо-
ваним, елективним, усвідомленим, забезпечувати 
розвиток освітніх потреб слухача. 

У свою чергу, запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації 
педагогічних кадрів забезпечує його відкритість [9] 
та неперервність [7, 10], а також є засобом забезпе-
чення його випереджувальної спрямованості та осо-
бистісної орієнтації [7].  

Незважаючи на інтенсивне дослідження про-
фесійної підготовки менеджерів освіти, проблема 
організації процесу неперервного навчання керівних 
педагогічних кадрів до організації мережевої взаємо-
дії суб‘єктів освітнього процесу в умовах функціону-
вання освітніх округів, впровадження профільного 
навчання ще не стала предметом спеціального дослі-
дження вітчизняної педагогічної науки. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – обґрунтування організа-
ційної моделі неперервного навчання керівників ме-
режевих освітніх організацій в освітньому середови-
щі закладу післядипломної педагогічної освіти.  

Для досягнення мети були поставлені такі за-
дачі: 

– на основі аналізу наукових досліджень розг-
лянути основні принципи організації освітнього се-
редовища закладу післядипломної педагогічної осві-
ти для неперервного навчання керівних кадрів; 

– обґрунтувати та розробити організаційну 
модель неперервного навчання керівників мережевих 
освітніх організацій; 

– узагальнити досвід реалізації розробленої 
моделі в Миколаївському обласному інституті після-
дипломної педагогічної освіти. 

 

4. Обґрунтування організаційної моделі не-
перервного навчання керівників мережевих осві-
тніх організацій 

Аналіз наукових досліджень свідчить, що бі-
льшість науковців-андрагогів дотримуються думки, 
що підвищення кваліфікації та формування профе-

сійних компетентностей фахівців повинно здійсню-
ватися під час безперервного навчального процесу. У 
зв‘язку з цим у науковий обіг було введено поняття 
андрагогічний цикл, що представляє собою період 3–
5 років, який структурно та змістовно об‘єднує курси 
підвищення кваліфікації і міжкурсовий період з ме-
тою формування професійних компетентностей, за-
требуваних освітньою практикою [6]. 

Професійний розвиток керівників навчальних 
закладів під час андрагогічного циклу здійснюється 
на базі та під керівництвом закладу післядипломної 
педагогічної освіти. Цей процес організовується в 
спеціально спроектованому для цього освітньому 
середовищі. Під яким ми розуміємо систему впливів і 
умов формування особистості за заданим зразком, а 
також можливостей для її розвитку, які містяться в 
соціальному і просторово-предметному оточенні [11].  

Освітнє середовище закладу післядипломної 
педагогічної освіти повинно мати низку узагальнених 
типологічних ознак [2]. Зокрема такі: 

1. Освітнє середовище – складноутворений 
об‘єкт системної природи, що представляє собою 
сукупність зовнішніх умов реалізації освітніх проце-
сів та їх відповідності внутрішнім потребам особис-
тості.  

2. Освітнє середовище існує як певна соціаль-
на спільність, яка розвиває сукупність людських сто-
сунків. 

3. Освітнє середовище володіє широким спек-
тром модальності (способів творення), яка формує 
різні типи та види локальних середовищ відмінної 
якості. 

4. Освітнє середовище являється процесом ді-
алектичної взаємодії соціального, просторово-

предметного та психодидактичного компонентів. 
5. Освітнє середовище може виступати не 

тільки як умова, але і як засіб організації освітніх 
процесів.  

Формування освітнього середовища забезпе-
чується системою взаємних впливів на учня (того хто 
навчається) з боку середовища та на саме середовище 
з боку учня. Цей вплив забезпечується «через вклю-
чення значущих для людини знань і використання 
комфортних технологій навчання» [13]. 

Аналізуючи дослідження науковців, автори 
виокремлюють такі принципи професійного розвитку 
педагогічних та керівних кадрів у регіональній сис-
темі післядипломної освіти: неперервності, андраго-
гіки, інноваційності, варіативності, регіональності, 
інформаційності. Ці принципи автори поклали в ос-
нову побудови освітнього середовища закладу після-
дипломної педагогічної освіти для організації систе-
ми неперервного навчання керівників мережевих 
освітніх організацій. 

Система підготовки керівних кадрів вибудову-
ється за принципом побудови будь-якої матричної 
структури і розгортається у двох напрямках: верти-
кальному і горизонтальному.  

Вертикальні зв‘язки здійснюються знизу вго-
ру, від споживача (керівника) до закладу післядип-
ломної освіти, у вигляді замовлень на конкретні осві-
тні послуги, та в зворотному – у вигляді наданих по-
слуг. Горизонтальні зв‘язки спрямовуються між різ-
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ними категоріями споживачів: керівниками навчаль-
них закладів, структурними підрозділами опорного 
навчального закладу, окремими навчальними закла-
дами, освітніми округами, іншими учасниками освіт-
ньої мережі та їх соціальними партнерами.  

Для підсилення ефективності освітніх процесів 
та якості отриманих результатів підготовка керівних 
кадрів здійснюється через активізацію каскадних 
потоків від більш досвідчених та спеціально підгото-
влених фахівців до інших учасників мережі всередині 
категорії. 

Усі освітні процеси здійснюються на чотирьох 
базових рівнях (рис. 1):  

– 1-й рівень – внутрішній (мікропростір), що 
включає простір конкретного навчального закладу – 

філії чи опорного навчального закладу (де розташо-
ване робоче місце керівника); 

– 2-й рівень – зовнішній ближній (мезопрос-
тір), обмежений межами освітнього округу;  

– 3-й рівень – зовнішній більш віддалений (або 
макропростір), охоплює простір району/міста/ 
об‘єднаної територіальної громади; 

– 4-й рівень – зовнішній значно віддалений 
(мегапростір) – освітній простір регіонального 
центру розвитку освіти або області. 

Організація процесу навчання на першому рі-
вні лежить здебільшого у площині організації різних 
форм корпоративного навчання керівників або на-
вчання на власному робочому місці в процесі роботи 
(on the job training). Така форма підготовки забезпе-
чує тісний зв‘язок безпосередньо з процесом діяль-
ності працівника і спрямована на підвищення його 
рівня компетентності через безперервну практику і 
взаємодію з більш досвідченими працівниками. 

Дана форма заснована на наданні працівнику 
більш складних завдань, орієнтованих на набуття но-
вого досвіду (використання працівника в якості асис-
тента, делегування повноважень, ротації тощо) [14]. 

 

 
Рис. 1. Структура освітнього середовища закладу післядипломної педагогічної освіти: Д – директор опорної школи;  
ЗД – заступник директора опорної школи; ЗФ – завідувач філії; ЗЗД – заступник завідувача філії; А – адміністрація; 

ОШ – опорні школи; Ф – філії; СП – соціальні партнери; ОО – освітні округи; НЗ+ОУ – навчальні заклади та освітні установи) 
 

Серед сучасних ефективних технологій і мето-
дів організації навчання широкий спектр викорис-
тання мають інформаційно-комуніаційні технології, 
зокрема технології використання мережі Інтернет. 

Інтернет-технології, що використовуються у 
навчальних цілях мають низку позитивних аспектів, 
які знайшли підтвердження у численних вітчизняних 
та зарубіжних дослідженнях [7, 10, 11, 15]. Серед 
іншого виділяють такі: 

– комфортне та звичне для учнів середовище; 

– різноманітні форми взаємодії і комунікацій, 
що забезпечує широкий діапазон можливостей орга-
нізації навчальної діяльності; 

– навчальний процес орієнтований відповідно 
до особистісних характеристик учнів (темп, час, об-
сяг завдань, форма та інтенсивність спілкування); 

– оперативність та актуальність навчального 
контексту; 

– можливість порівнювати власну освітню ак-
тивність з іншими учасниками; 



Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                                                             № 3(11)2017 

 

 
23 

– мотивованість навчального процесу; 
– зняття психологічних бар‘єрів; 
– можливість фільтрації інформації за відпові-

дними критеріями; 
– економічний ефект тощо. 
Застосування традиційних та комп‘ютерно-

орієнтованих засобів навчання спрямованих на 
задоволення потреб учасників навчального проце-
су також сприяє переходу навчального середовища 
у відкритий стан [10]. Пов‘язано це із тим, що між 
системою неперервного навчання керівників мере-
жевих освітніх організацій та оточуючим середо-
вищем відбувається обмін матеріальними ресурса-
ми, енергією та інформацією, засвоєння та транс-
формація яких призводить до вироблення нового 
продукту – результату освітнього процесу [3]. Від-
критість системи у свою чергу забезпечує розвиток 
доступності освіти, її гнучкості та академічної мо-
більності [9].  

Така модель підготовки керівників навчальних 
закладів до володіння компетентностями мережевого 

менеджменту, на відміну від традиційної системи 
навчання має такі характеристики [11]: 

– у центрі технології навчання – учень (той хто 
навчається);  

– в основі навчальної діяльності – співробіт-
ництво;  

– учні (ті хто навчаються) відіграють активну 
роль у навчанні;  

– суть технології – розвиток здібностей до са-
монавчання.  

Для підтримки неперервності, відкритості, ви-
переджувальної спрямованості навчального процесу в 
Миколаївській області створено Інтернет-субсере- 

довище розвитку фахових компетентностей керівників 
навчальних закладів Миколаївської області (рис. 2).  

Із цією метою у 2015 році започатковано нау-
ково-педагогічний проект «Управлінський кластер» 
[16], а для його інформаційної підтримки на порталі 
Миколаївського ОІППО (МОІППО) створено сайти 
«Управлінський кластер» (УК) [17] та «Профільна 
школа» (ПШ) [18]. 

 

 
 

Рис. 2. Інтернет-субсередовище розвитку фахових компетентностей керівників навчальних закладів Миколаївської області 
 

Сайти «Управлінський кластер» та «Профільна 
школа» забезпечують оперативне інформування кері-
вників навчальних закладів щодо нормативно-

правової та науково-методичної підтримки впрова-
дження профільного навчання, допрофільної підгото-
вки учнів, діяльності освітніх округів (ОО), освітніх 
соціокультурних кластерів (ОК), міжшкільних навча-
льно-виробничих комбінатів (МНВК), опорних шкіл 
із мережею філій (ОШ), висвітлення новин в освітній 
галузі та регіональній освітній системі, популяризації 
перспективного управлінського досвіду тощо. Вони є 
платформою для організації управлінських Інтернет-

уроків з актуальних проблем управлінської діяльності. 
У сайт «Профільна школа» вбудовано дві пла-

тформи Moodle: одна – «Відкритий університет роз-
витку керівних кадрів та педагогічних працівників» 
(ВУ) – містить дистанційні курси для керівників на-
вчальних закладів, педагогічних працівників (моде-
раторів та мережевих педагогів) щодо створення дис-
танційних курсів, їх модерації, запровадження диста-
нційного навчання в школах, використання хмарних 

технологій в управлінській діяльності тощо; друга – 

«Віртуальна профільна школа» (ВПШ) – є тренаже-
ром для педагогів та керівників по створенню та мо-
дерації дистанційних курсів і містить розроблені ни-
ми елективні курси для організації профільного на-
вчання учнів із сільських регіонів області з різних 
галузей знань. 

Під час електронного навчання керівників на-
вчальних закладів широко використовуються плат-
форми Google+ та Facebook для організації міжосо-
бистісної взаємодії учасників, підтримки традицій-
них форм навчання, професійного розвитку керів-
них кадрів під час неформального спілкування, а 
також для розширення часових і просторових обме-
жень в традиційному класі. На платформах створено 
педагогічні спільноти (ПС) «Управлінський клас-
тер» [19, 20] та діскавері групу керівників опорних 
шкіл та їх філій «Управління опорними школами» 
(УОШ) [21]. 

Другий і третій рівні організації навчального 
процесу для підготовки керівників до управління 
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мережевими освітніми організаціями здійснюються в 
процесі професійної діяльності керівника, проте з 
відривом від роботи на власному робочому місці (off 
the job training). Дана форма навчання реалізується в 
такі способи: 

– навчання на території власного навчального 
закладу, здійснюване внутрішніми фахівцями; 

– навчання на території власного навчального 
закладу, здійснюване зовнішніми, запрошеними екс-
пертами (фахівцями); 

– навчання на території іншого навчального 
закладу. 

Однією з форм такого навчання є секондмент 
(secondment) – відрядження або стажування, яка реа-
лізується в Миколаївській області під час курсів під-
вищення кваліфікації за системою дуального навчан-
ня. Дуальна форма навчання забезпечує формування 
діяльнісної компетентності керівника навчального 
закладу та широко застосовується у світовій практиці 
підготовки фахівців. 

Дуальна форма організації курсів підвищення 
кваліфікації керівних кадрів в Миколаївській області 
передбачає просторове і часове поєднання в освіт-
ньому процесі таких форм:  

– аудиторне навчання в Миколаївському ОІП-
ПО (1/3 навчального часу); 

– навчання на базі навчальних закладів та осві-
тніх установ (1/3 навчального часу); 

– самостійна робота слухача (1/3 навчального 
часу).  

Поділ аудиторного навчального навантаження 
на науково-методико-теоретичну (50 %) та діяльніс-
но-практичну (50 %) складові забезпечує реалізацію 
ключового принципу андрагогіки – максимальну 
практичну орієнтацію процесу підготовки керівних 
кадрів, сприяє швидкій адаптації фахівця до нових 
умов функціонування навчального закладу, скорочує 
часовий ресурс процесу підготовки. 

Місце стажування обирається керівником із пе-
реліку, який формується за принципом знизу вгору: 
керівник або навчальний заклад подають заявку щодо 
змісту та форми стажування, а інститут післядипломної 
освіти разом із районними (міськими) науково-

методичними установами та регіональними центрами 
розвитку освіти вивчають замовлення й формують банк 
даних щодо можливих місць стажування.  

Освітній маршрут керівника під час такої фо-
рми підвищення кваліфікації фіксується у дорожній 
карті – матриці підвищення кваліфікації слухача, де 
зазначено форми роботи, виконання навчального 
плану курсів, місце, форма та тематика стажування.  

Четвертий рівень навчання реалізується че-
рез систему організації курсів підвищення кваліфіка-
ції за різними формами: 

– традиційна (очна та очно-заочна форми); 
– пролонгована (у вечірній час або у вільний 

від роботи день); 
– дистанційна та накопичувальна (курси за 

кейс-технологією). 
Кейс-технологія підвищення кваліфікації слу-

хачів при Миколаївському ОІППО запроваджується з 
метою створення умов для реалізації педагогічними і 
керівними кадрами можливостей неперервної освіти. 

Такий підхід дозволяє самостійно конструювати ін-
дивідуальний освітній маршрут для реалізації освіт-
ньої професійної програми підвищення кваліфікації з 
урахуванням своїх професійних потреб, узгоджених 
із потребами навчального закладу, і вибирати най-
більш прийнятні для себе терміни його проходження.  

Індивідуальний освітній маршрут – повинен 
бути розрахованим не менше ніж на 162 академічні 
години (4 кейси та підсумкова конференція), із них 
108 академічних годин повинно складати аудиторне 
навантаження. Термін навчання за індивідуальним 
освітнім маршрутом може тривати не більше двох 
календарних років. 

Педагогічний працівник, який виявив бажання 
пройти підвищення кваліфікації за кейс-технологією, 
із переліку заявлених до реалізації навчальних про-
грам кейсів повинен обрати ті кейси, за якими він 
буде проходити навчання. 

Під час вивчення певного кейсу слухачі по-
винні осмислити реальну життєву ситуацію, опис 
якої одночасно відображає не тільки яку-небудь 
практичну проблему, але і актуалізує визначений 
комплекс знань, який необхідно засвоїти при 
розв‘язанні даної проблеми [9].  

На четвертому рівні міжкурсовий період анд-
рагогічного циклу реалізується через систему моти-
ваційних, презентаційних, фасилітаційних, навчаль-
них та дисемінаційних наукових і методичних захо-
дів. Така робота організовується на базі Регіональних 
центрів розвитку освіти при Миколаївському ОІП-
ПО, що функціонують на базі потужних районних 
(міських) науково-методичних установ. Головними 
завданнями діяльності таких центрів є:  

– наближення освітніх послуг до споживача 
(керівника); 

– задоволення потреб керівників щодо розвит-
ку професійної майстерності; 

– отримання значного фінансово-економічного 
ефекту. 

У Миколаївській області створено та успішно 
функціонує вісім таких центрів. Кожен із них охоп-
лює освітній простір трьох територіально наближе-
них адміністративних одиниць середнього рівня (ра-
йони, міста обласного підпорядкування).  

5. Результати досліджень 

Розроблена авторами модель неперервного на-
вчання керівних кадрів надає можливості для розвитку 
професійних компетентностей кожного керівника, по-
казує перспективи подальшого саморозвитку і можли-
вості реалізації сформованих компетентностей у влас-
ній управлінській діяльності. Вона має ознаки відкрито-
сті, доступності, інноваційності, каскадності, гнучкості, 
варіативності (елективності та селективності), матрич-
ності, академічної мобільності. За таких підходів до 
організації процесу навчання керівних кадрів форму-
вання їх фахових компетентностей здійснюється з до-
тримання принципів безперервності та проактивного 
розвитку, практичної значущості та стійкої мотивації до 
саморозвитку, актуальності та системності. 

Підготовка керівних педагогічних кадрів за та-
кою моделлю функціонує як відкрита інноваційна сис-
тема з логістичним принципом доставки освітніх послуг 
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«knowledge just in time» або «знання точно в термін» на 
відміну від традиційної системи підвищення кваліфіка-
ції, що працювала за принципом «knowledge just in сase» 
або «знання про всяк випадок» і в кінцевому результаті 
забезпечує формування в регіональному освітньому 
середовищі керівників-лідерів та агентів змін. 

 

6. Висновки 

У ході поведеного дослідження на основі ана-
лізу наукових досліджень автори: 

1) виокремили основні принципи організації 
освітнього середовища закладу післядипломної пе-
дагогічної освіти для неперервного навчання керів-
них кадрів;  

2) обґрунтували та спроектували організацій-
ну модель неперервного навчання керівників мере-
жевих освітніх організацій.  

3) реалізували розроблену модель в освітньому 
середовищі Миколаївського обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти у 2012–2017 роках. 
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