
8 грудня 2021 року було проведене чергове засідання творчої лабораторії 

«Школа педагогічної майстерності» у формі педагогічного репортажу на тему 

"Менеджмент у сфері освітніх послуг".  

На початку засідання керівник творчої групи 

зауважила, що менеджмент існує в кожному виді 

людської діяльності на різних рівнях. Особливою 

галуззю менеджменту є педагогічний менеджмент як 

комплекс принципів, методів, організаційних форм і 

функцій управління освітнім процесом, спрямований 

на підвищення його ефективності. Педагогічний 

менеджмент має свою специфіку та притаманні лише йому закономірності.  

З доповіддю про менеджмент в освіті виступила доктор педагогічних наук 

Самойленко О.А.  

У першій частині виступу доповідач ознайомила присутніх про предмет, 

продукт, знаряддя та результат праці менеджера освітнього процесу. А саме: 

 предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність суб’єкта 

управління; 

 продуктом праці менеджера є інформація про освітній процес; 

 знаряддям праці є слово, мова; 

 результатом праці менеджера є рівень компетентності, грамотності, 

вихованості та розвитку об’єкта менеджменту —здобувача освіти. 

Узагальнила виступ Оксана 

Анатоліївна думкою, що 

призначення менеджменту в освіті – 

створити освітнє середовище, що 

ефективно працює та відповідає 

сучасним вимогам, є привабливим 

для реального та потенційного 

споживача.  

Друга частина доповіді була 

присвячена викладачу-менеджеру, 

що є провідною фігурою менеджменту. В освіті педагог не є менеджером у 

повному розумінні цього поняття. Професійним обов’язком його є навчання, 



розв’язання цілого комплексу професійних та світоглядних проблем студентів. 

Але в діяльності викладача значною мірою проявляються й загальні функції 

менеджера. Цикл менеджменту містить планування, визначення умов, 

організацію, мотивацію, стимулювання, керівництво.  Усе це вимагає від 

педагога постійного вдосконалення професійної майстерності, підвищення рівня 

загальної культури.  

Тому важливою 

складовою педагогічного 

менеджменту, на думку 

Оксани Анатоліївни, є 

самоменеджмент. Викладач 

розкрила власне бачення 

цього поняття та 

організувала конструктивну 

міні-дискусію із учасниками 

зібрання.  

Результатом обговорення стали внесені пропозиції.  

1. Розглянути на засіданнях комісій питання можливостей педагогічного 

менеджменту при викладанні навчальних дисциплін. 

2. Рекомендувати методичній раді коледжу створити лабораторію 

педагогічних інновацій.  

3. Включити до перспективного плану роботи методичної ради на 2022-2023 

роки питання педагогічного менеджменту. 

Логічним продовженням 

виступу Самойленко О.А. став 

розгляд другого питання 

засідання "Когнітивний 

менеджмент: як використовувати 

для самоосвіти?". Присутні 

заслухали кандидата педагогічних 

наук Волотівську І.І. На початку 

виступу викладач зосередила 

думку на важливості самоосвіти 

педагога як свідомої діяльності  удосконалення своєї особистості як фахівця: 

адаптування своїх індивідуального неповторних якостей до вимог педагогічної 

діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне 

вдосконалення якостей своєї особистості. Інна Іванівна розкрила структуру цієї 

важливої сфери діяльності педагога, що складається із чотирьох етапів:  

самоусвідомлення та прийняття рішення здійснювати процес 

самовдосконалення;  

планування та вироблення програми самовдосконалення;  

безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань, 

пов’язаних із роботою над самим собою;  

самоконтроль та самокорекція цієї діяльності. 



Логічно викладач перейшла до запитання: "Яке значення для самоосвіти 

вчителя має когнітивний менеджмент?". Як концепція він виник з розуміння того 

факту, що умови конкуренції змінилися, і боротьба за інтелектуальні ресурси 

вагоміша зніж залежність від природних ресурсів. Інна Іванівна висвітлила суть 

когнітивного менеджменту, як  

систематизованого управління 

процесами, за допомогою яких 

знання ідентифікуються, 

накопичуються, розподіляються 

й застосовуються в організації 

для удосконалення її діяльності. 

Когнітивний менеджмент у 

системі організаційного 

навчання описується на основі 

принципів, перевірених на практиці.  

Основні принципи когнітивного менеджменту полягають у наступному :   

• знання виникає й перебуває в мізках людей;  

• спільне використання знань побудоване на довірі;  

• технології роблять можливими нові форми когнітивної поведінки;  

• спільне використання знання 

повинне підтримуватись та 

заохочуватись;  

• необхідне існування 

управлінської підтримка та додаткових 

ресурсів;  

• ініціативи по використанню 

знань повинні випробовуватись 

пілотними програмами; 

 • ініціативи потрібно оцінювати за допомогою якісних і кількісних 

показників;  

• знання є продуктом творчості, і щоб воно розвивалося в нових напрямках, 

його потрібно заохочувати.  

Головне в когнітивному менеджменті — це процес постійного навчання на 

основі різноманітного досвіду; систематичне управління процесами, за 

допомогою яких знання ідентифікується, накопичується, розподіляється та 

застосовується.  

Викладач провела тест-

анкетування з присутніми на 

засіданні колегами   «Визначення 

рівнів здатності до саморозвитку й 

самоосвіти». Результати тесту 

учасники обговорили і дійшли 

висновку, що сьогодні педагоги 

повинні розуміти, що бути гарним 

професіоналом означає бути в 

постійному пошуку, зростанні, 

розвитку. Праця педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною 



складністю, вимагає від нього глибоких і різнобічних наукових професійних 

знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності. 

Підвищення професійної компетентності педагога – запорука успішного 

реформування системи освіти в цілому. 

Свій виступ Інна Іванівна завершила словами Джимі Рона – усесвітньо 

відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, 

I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: 

"Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".  

 

  

  

  

 


