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Анотації:
Проаналізовані складові моделі 
діяльності та взаємодії керівника і 
науково-педагогічного працівника 
вищого навчального закладу. На-
даються характеристики основним 
елементам моделі. Виокремлено 
цілі та завдання моделі. Підґрун-
тям моделі визначені адаптивні 
системи управління, їх особливіс-
тю є управління змінами, які дають 
поштовх до розвитку. Професій-
ний розвиток науково-педагогічних 
працівників є основою проведення 
освітніх реформ у вищій школі. 
Визначені переваги використан-
ня моделі діяльності та взаємодії 
керівника і науково-педагогічного 
працівника.

Боровая Т. А. Модель деятельности и 
взаимодействия руководителя и научно-
педагогического работника высшей школы. 
В статье проанализированы составляющие 
модели деятельности и взаимодействия руко-
водителя и научно-педагогического работника 
высшей школы. Характеризуются основные 
элементы модели. Выделены цели и задачи мо-
дели. Основу модели составляют адаптивные 
системы управления, их особенностью есть 
управление изменениями, которые дают тол-
чок к развитию. Профессиональное развитие 
научно-педагогических работников являет-
ся основой проведения образовательных 
реформ в высшей школе. Обрисованы пре-
имущества использования модели деятель-
ности и взаимодействия руководителя и 
научно-педагогического работника.

Borova T. A. Model of the interaction 
a manager and a higher school 
teacher. The article analyzed the 
components of the model of the 
interaction a manager and a higher 
school teacher. The main elements of 
the model are characterized. The aims 
and tasks of the model are pointed out. 
The model background is the adaptive 
management system. Their feature is 
the change management that gives 
impetus for development. Higher school 
teacher’s professional development 
is the basis of educational reforms in 
higher institutions. The advantages 
of implementing the model of the 
interaction a manager and a higher 
school teacher are underlined.
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Вступ. 1
Реформування сфери освіти обумовлює необхідність 

модернізації системи управління з урахуванням 
створення оптимальних умов для розвитку особистості, 
перетворення освіти на ефективний процес зовнішнього 
впливу, на розвиток людини. У цих умовах число нових 
проблем і породжених ними нових завдань, працювати 
над рішенням яких доводиться освітнім установам, 
неухильно зростає. Багато з них принципово нові й не 
можуть бути вирішені на основі колишнього досвіду, 
що ускладнює управлінську діяльність. На наш погляд, 
одна із причин такого положення є у невідповідності 
уявлень керівників про фактори, що впливають на 
професійний розвиток педагогів. Таким чином, проблема 
полягає у визначенні того, якою повинна бути підтримка 
управлінської діяльності, що сприяє подоланню 
стереотипних уявлень керівників про професійний 
розвиток науково-педагогічних працівників вищої школи 
та підвищенню ефективності їх взаємної професійної 
діяльності, що приводить до якості навчання.

Управління в освітній області є однією з 
найскладніших проблем педагогіки та педагогічної 
психології. Це питання знайшло своє відображення 
в дослідженнях провідних учених та практиків: В. 
І. Бондаря, Г. А. Дмитренка, Л. І. Даниленко, Г. В. 
Єльникової, Л. М. Калініної, Ю. А. Конаржевського, 
В. І. Маслова, В. В. Олійника, В. С. Пікельної та 
ін.; психології педагогічної діяльності та психології 
управління закладами освіти: В. А. Семіченко, Л. М. 
Карамушки, Н. Л. Коломінського та ін. Адаптивному 
управлінню були присвячені роботи Г. В. Єльникової, 
Г. А. Полякової та ін. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури свідчить, що науковці приділяють значну 
увагу проблемам особистості викладача та його 
педагогічній діяльності: Н. В. Гузій, Т. Гускей, 
Н. В. Кузьміна, З. Д. Курлянд, Л. С. Подимова, В. 
А. Семиченко, В. О. Сластьонін та ін. Проте, не 
розглядалося питання щодо діяльності та взаємодії 
структурних підсистем вищого навчального закладу 
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та управління розвитком науково-педагогічних 
працівників вищого навчального закладу, зокрема у 
площині адаптивного управління. 

Робота виконана за планом НДР Харківського на-
ціонального економічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − аналіз складових моделі ді-

яльності та взаємодії керівника і науково-педагогічного 
працівника вищого навчального закладу. 

Завданням є виокремити та охарактеризувати 
складові моделі діяльності та взаємодії керівника та 
науково-педагогічного працівника вищого навчально-
го закладу, показати переваги використання цієї мо-
делі для всіх учасників навчального процесу вищого 
навчального закладу. У ході дослідження використо-
вувалися такі методи: теоретичний аналіз, контент-
аналіз та моделювання. 

Результати дослідження.
Суттєвою передумовою професійного розвитку пе-

дагога є його активна участь в інноваційних процесах, 
оскільки останні орієнтовані на якісну зміну системи 
освіти, її оптимізацію. На сучасному етапі розвитку 
суспільства освіта все більше набуває характер відкри-
тої системи. У суспільстві все більше формується по-
треба в різноманітті змісту освіти, що стимулює про-
цеси самоорганізації. Внутрішнє різноманіття освітньої 
системи, як результат інноваційної діяльності, істотним 
чином змінило ситуацію, виявилося здатним впливати 
на визначення стратегічних перспектив розвитку осві-
ти. Інноваційна діяльність − це якісний етап самороз-
витку особистості, процес самоактуалізації суб’єктів 
освітнього процесу, що став можливим як результат са-
моосвіти, саморефлексії. Тому для освітніх закладів, які 
здійснюють інноваційну діяльність, особливо характер-
ні процеси самоорганізації у педагогічному та студент-
ському середовищі. [1]. 

За таких умов виникає потреба розробити модель, 
яка б задовольнила потреби суспільства, як замовни-
ка освітніх послуг, науково-педагогічних працівників, 
студентів, керівників підструктур та батьків. Побудова 
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моделі передбачає такі дії: визначення головної мети 
моделі, змісту та обсягу інформації, яку бажано отри-
мати, використовуючи модель, основні витрати для її  
створення та реакцію людей на її введення. Перевірка 
на достовірність – це визначення ступеня відповіднос-
ті моделі в реальному житті. На наш погляд, з позицій, 
що зазначені вище, необхідно звернути увагу на взаємо-
дію системних підструктур, які значною мірою можуть 
впливати на ефективність навчально-виховного процесу 
у вищому навчальному закладі. Саме взаємодія таких іє-
рархічних структур як керівник – науково-педагогічний 
працівник – студент можуть значною мірою впливати 
на якість освітнього процесу. 

Модель діяльності і взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника ВНЗ, яку ми пропонуємо, 
є відкритою системою, що розвивається і створена з 
метою об’єднання професійної діяльності і керівника 
і науково-педагогічного працівника задля підвищення 
ефективності надання освітніх послуг. Це дає можли-
вість вирішити такі завдання: забезпечити стійку вза-
ємодію структурних підсистем з метою підвищення 
якості освіти у вищому навчальному закладі; розроби-
ти систему управління структурних підсистем ВНЗ на 
основі принципів еволюційно-синергетичної парадиг-
ми; забезпечити адаптацію структурних підсистем ВНЗ 
в соціокультурному просторі, що постійно змінюється; 
створити модель діяльності та взаємодії структурних 
підсистем ВНЗ щодо їх професійного розвитку; забез-
печити єдність навчального, наукового та інноваційно-
го процесів ВНЗ, створюючи систему безперервності 
освітнього процесу і взаємозв’язок освітніх програм. 

Модель діяльності та взаємодії керівника та науково-
педагогічного працівника ВНЗ, яка складається з моделі 
професійного розвитку науково-педагогічних праців-
ників ВНЗ, моделі діяльності студента та технології є 
ієрархічною, прогнозуючою і критеріальною. Методо-
логічні підходи: суб’єктно-діяльнісний; особистісно-
зорієнтований; інформаційно-психологічний; кому-
нікативний; синергетичний. В основі моделі лежать 
синергетичні підходи. У синергетичній науці існує 
сім принципів щодо опису системи. Два структурних 
принципи Буття: гомеостатичність та ієрархічність. 
Вони характеризують фазу порядку, стабільного функ-
ціонування системи, її жорстку онтологію, прозорість 
та простоту опису. Та п’ять принципів Становлення: 
нелінійність, нестійкість, не замкнутість, динамічна 
ієрархічність та спостережуваність. Вони характери-
зують фазу трансформації, оновлення порядку, прохо-
дження її послідовних етапів: шляхом загибелі старого 
порядку, хаосу випробувань альтернатив і народження 
нового порядку. [1, с. 49]. Синергетика управління 
освітнього простору є підґрунтям щодо створен-
ня умов для продуктивної комунікації, комунікації 
для подальшого партнерства учасників та структур 
освітньої сфери в умовах загальної недостатності 
ресурсів. Комунікація не тільки необхідна умова ство-
рення цілісності, а й механізм моніторингу освітнього 
простору. В основу моделі діяльності та взаємодії ке-
рівника і науково-педагогічного працівника ВНЗ також 
покладена продуктивна комунікація.

Розроблена нами модель діяльності та взаємодії 
керівника і науково-педагогічного працівника ВНЗ є 
комплексом психолого-педагогічних дій, які супро-

воджують процес професійного розвитку науково-
педагогічних працівників ВНЗ, сприяють виробленню 
нової інформації, необхідної для спрямування дій з до-
сягнення поставленої освітньої мети. (Рис.1).

У моделі враховувалися такі принципи: принцип 
природовідповідності; урахування інтересів та по-
треб суб’єктів освітнього процесу; принцип взаємодії 
у суб’єкт-суб’єктних стосунках; принцип гуманіза-
ції; принцип неперервності професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника; принцип послідов-
ності, систематичності та варіативності професійного 
розвитку; принцип інтегративності. 

Крім цього підґрунтям існування нашої моделі є 
адаптивні системи управління. Адаптивною моделлю 
системи управління об’єктом є модель, у якій у ре-
зультаті зміни характеристики внутрішніх і зовнішніх 
властивостей об’єкта відбувається відповідна зміна 
структури й параметрів регулятора керування з метою 
забезпечення стабільності функціонування об’єкту. Од-
ним з визначальних факторів, що спричиняє застосу-
вання адаптивних моделей, є нестабільність зовнішньо-
го середовища. Адаптивне підстроювання формальної 
моделі виробляється по даним поточної й прогнозова-
ної інформації про вхідні й вихідних змінні системи.

Адаптивне управління в освіті розглядалося Г. В. 
Єльниковою, яка його визначила як: «управління, яке 
засноване на діалогічній адаптації та кооперації дій 
керуючої й керованої підсистем, викликає відкритість 
взаємодії й реалізується в умовах невизначеності, що 
потребує додаткової орієнтації». [3, с. 38]. Вона зазна-
чає, що у процесі управлінської взаємодії відбувається 
спрямована самоорганізація і охоплює одночасно всіх 
її учасників. Отже, задля реалізації спрямованої само-
організації необхідно визначити саме механізм спря-
мування людини на розвиток, тому що саме розвиток є 
необхідною умовою руху вперед. 

Особливістю адаптивного управління є управління 
змінами, які дають поштовх до розвитку. Професійний 
розвиток науково-педагогічних працівників є основою 
проведення освітніх реформ. Професійний розвиток 
науково-педагогічного працівника пов’язаний з його 
педагогічною діяльністю. В. А. Семиченко зазначає, що 
в психології діяльність визначається як процес реаліза-
ції активності людини, що спрямований на досягнення 
свідомо поставлених цілей. Самі цілі визначаються або 
його безпосередніми інтересами та потребами, або ви-
могами з боку суспільства, держави, конкретного під-
приємства. [5, с. 3]. Професійна діяльність людини 
пов’язана зі сферою її діяльності. Діяльність виклада-
ча спрямована на повідомлення нових знань студен-
там, розвиток їх пізнавальної діяльності, організацію 
практичних занять, керівництво навчальною діяльніс-
тю студентів. Її якість залежить від рівня теоретико-
методологічної спеціальної та педагогічної підготовки, 
педагогічної майстерності, володіння інформаційно-
комунікаційними технологіями та інтерактивними ме-
тодами навчання. [2]. Модель професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників, яка є складовою 
моделі діяльності та взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника, базується на принципах, ме-
тодиках та розумінні цілей студентів щодо їх закінчення 
курсу навчання та з урахуванням внесення постійних 
змін, що відбуваються у педагогічній практиці. 
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Рис. 1. Модель діяльності та взаємодії керівника і 
науково-педагогічного працівника ВНЗ 
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Складові педагогічної діяльності за Н. В. Кузьміною 
були взяті за основу у розробці моделі професійного 
розвитку науково-педагогічного працівника вищого 
навчального закладу. [4]. Компетентнісний підхід став 
основою розробки нашої моделі, тому що з викорис-
танням компетентнісного підходу компетенції розгля-
даються як результат освіти і виступають новим типом 
цілепокладання при проектуванні освітніх систем. По-
няття професійної компетентності педагога містить єд-
ність теоретичної та практичної готовності у цілісній 
структурі особистості й характеризує її. Як зазначає 
Г. Єльникова, компетентність педагогічного працівни-
ка має певну ієрархію компетентностей: ключові (над 
фахові, або базові), загальнофахові (належить до певної 
категорії – сукупності фахівців, поєднаних одним пред-
метом діяльності), спеціальнофахові (це часткові ком-
петентності, яких набувають за певними спеціальнос-
тями). [6, с. 298]. У своїй моделі нами було враховано 
ієрархічність педагогічних компетенцій. 

Також взято було до уваги необхідність підтримува-
ти у викладачів уже існуючі стимули до професійного 
розвитку та народжувати нові. Для цього враховували 
особистість кожного науково-педагогічного працівника, 
його право самостійно визначати цілі, планувати свою 
діяльність, обирати свій стиль професійного удоскона-
лення, кінцевий результат навчальної роботи. Все це 
було враховано у виборі показників моделі професій-
ного розвитку науково-педагогічного працівника ВНЗ, 
тому що знання намірів педагога, його мотиваційної 
сфери, індивідуальних особливостей, специфіки діяль-
ності уможливлюють правильний вибір засобів впливу, 

стимулів та управління для ефективного та якісного 
професійного зростання. Враховувалося, що результа-
ти професійного розвитку визначаються за критеріями 
готовності педагога: до роботи не тільки в інноваційних 
процесах, але й творчих процесах в широкому смислі; 
до проведення наукових досліджень; до професійного 
розвитку та самоактуалізації. 

Враховуючи вище зазначене, нами були виокрем-
лено складові моделі професійного розвитку науково-
педагогічного працівника, а саме: аналіз професійних 
потреб (через опитування, звітування, рефлексію, оці-
нювання бесіди тощо); визначення цілей професійно-
го характеру, навчання за визначеними цілями (семі-
нарські заняття, серії семінарських занять за темою, 
курси підвищення кваліфікації, тренінги, самоосвіта 
тощо); визначення плану дій професійного характеру; 
науково-педагогічна діяльність (ведення викладачем 
наукової та навчально-методичної роботи (проведення 
занять: відкритих, що включають перевірку сформо-
ваності загальнофахових та спеціальнофахових ком-
петенції; мікро занять, де звертається концентрована 
увага на типи завдань, прийоми викладання, типи 
взаємодії між викладачем та студентом; звичайних 
занять), наукова діяльність займає важливе місце у 
професійному розвитку науково-педагогічного праців-
ника і є його невід’ємною складовою; завершальний 
елемент циклічної моделі є зворотній зв’язок (який 
відбувається за допомогою звітування різних типів, 
оцінювання не тільки рівня навченості студентів, а й 
рівня досягнень науково-педагогічних працівників за 
звітній період, на основі чого відбувається рефлексія, 
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результати якої впливають на подальший аналіз про-
фесійних потреб науково-педагогічного працівника).

Модель професійного розвитку науково-
педагогічного працівника базується на припущені, що 
зміни у поглядах та відношенні до роботи викладача, 
що відбуваються, спочатку наголошують на важливос-
ті отримання згоди на це самого науково-педагогічного 
працівника. Тобто, планування дій відбувається на 
основі пріоритетів щодо поглядів та відношень викла-
дача для втілення їх у нову програму дій або нововве-
дення. Таке планування може відбуватися із залученням 
науково-педагогічного працівника до процесу плануван-
ня або перегляду програми дій ним самим, що, значною 
мірою, підвищує вмотивованість у роботі, бо є велика 
ступінь довіри з боку керівника. Запропонована модель 
оцінювання ступеню професійного розвитку науково-
педагогічних працівників ВНЗ складається з декількох 
фаз може мати такий вигляд: зміни у практичному ве-
денні занять, зміни у науковій роботі, зміни у резуль-
татах рівня досягнень педагогів та студентів, зміни у 
поглядах та відношеннях викладачів до роботи. Оціню-
вання рівня розвитку науково-педагогічного працівника 
проводитися з боку самих педагогів, їх колег, керівників 
або студентів і результати також залежать від ступеню 
їх взаємодії між собою. Моделювання взаємної діяль-
ності керівника і науково-педагогічного працівника по-
чинається з визначення цілей та мотивів діяльності для 
кожного учасника навчального процесу. На основі ви-
значених цілей розробляються програми діяльності та 
обговорюються організаційні питання щодо їх здійснен-
ня. Як зазначає Г. В. Єльникова, організаційне моделю-
вання зв’язано з програмуванням діяльності підсистем-
них структур на основі виявлення найбільш значущих 
для функціонування системи „зв’язків-відносин”, які 
є одночасно „інформаційним пульсаром” з прямим та 
зворотним зв’язком. [3]. 

Можна зазначити, що процес змін дуже складний 
та багаторівневий і не завжди його можна виокремити 
у схеми, проте, наведена модель може відбивати ди-
наміку змін та при самомоніторингу бути мотивацією 
для подальшого професійного росту. 

Для використання моделі діяльн6ості та взаємодії 
керівника і науково-педагогічного працівника нами 
обрано технологічний підхід. У технологічному під-
ході виділяються такі ознаки, як: визначення цілей 
та їх максимальне уточнення; формування цілей з 
орієнтацією на досягнення результатів; підготовка та 
організація заходів згідно з цілями викладача; оцінка 
поточних результатів, корекція діяльності викладача з 
удосконалення професійної діяльності, що спрямова-
на на досягнення цілей; підсумкова оцінка результатів 
підвищення педагогічної майстерності.

На сьогоднішній день науково-педагогічні працівни-
ки кафедри іноземних мов можуть відчувати ті зміни у 
результатах навчання студентів з іноземної у нашому уні-
верситеті. Активність студентів з використання інозем-
ної у навчальних цілях зросло про що свідчать виступи 
на конференціях іноземною, написання наукових робіт 
та друкування тез доповідей іноземною мовою, також 
зацікавленість студентів до навчання за поглибленим ви-
вченням іноземної (дисципліна за вибором) виросла на 
2% у порівнянні з попередніми роками. Аналіз наукових 
досягнень науково-педагогічних працівників показав вза-

ємозалежність з науковими роботами студентів та рівень 
спеціально-фахової підготовки до предмету. Отже, все 
це свідчить про своєчасне втілення нововведень та пере-
хід від одного ланцюжка моделі змін до іншої. Науково-
педагогічні працівники, які втілювали нововведення у 
практичні заняття отримали підтвердження підвищен-
ням результатів навчання студентів на 3% у порівняні 
контрольною групою. Педагоги показують більш пози-
тивне відношення до процесу навчання та свою особисту 
причетність та відповідальність за досягнення студентів, 
що можна порівняти з відчуттям самодосягнення. Значну 
роль у процесі змін відіграє керівник. Від нього залежить 
багато факторів, що впливають на якість навчання. У 
партнерській взаємодії ієрархічних підструктур: керівник 
– науково-педагогічний працівник – студент відбувають-
ся ефективні інноваційні процеси, тому що виробляється 
спільна мета і спільні способи її досягнення. 

Висновки. 
Таким чином, модель діяльності та взаємодії 

керівника і науково-педагогічного працівника ви-
щого навчального закладу забезпечує стійку вза-
ємодію структурних підсистем на основі принципів 
еволюційно-синергетичної парадигми; забезпечує 
адаптацію структурних підсистем вищого навчально-
го закладу в соціокультурному просторі, що постійно 
змінюється; забезпечує єдність навчального, науково-
го та інноваційного процесів ВНЗ, створюючи систе-
му безперервності освітнього процесу і взаємозв'язок 
освітніх програм. Складові моделі діяльності та вза-
ємодії керівника і науково-педагогічного працівника 
вищого навчального закладу включають модель про-
фесійного розвитку науково-педагогічних працівників 
ВНЗ, модель діяльності студента, моделі технології. 
Також в основу моделі діяльності і взаємодії керів-
ника і науково-педагогічного працівника ВНЗ покла-
дена продуктивна комунікація. Крім цього підґрунтям 
існування моделі є адаптивні системи управління, які 
дозволяють узгоджувати цілі всіх учасників навчаль-
ного процесу, що є однією зважливих її переваг. Отже, 
модель діяльності та взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника вищого навчального закла-
ду є ефективним інструментом у проведені освітніх 
реформ у вищій школі і допоможе як керівникам, так 
і іншим учасникам навчального процесу. Наступним 
етапом є вивчення технологій адаптивного управління 
щодо технологізації розробленої нами моделі.

Література:
Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической 1. 
науке и в образовании / В. Г. Буданов. – М.: Издательство ЛКИ, 
2008. – 232 с. 
Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. 2. 
Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
Єльникова Г. В. Адаптивне управління: сутність, характери-3. 
стика, моніторингові системи: [Колективна монографія] / Г. В. 
Єльникова та ін. [За заг. та наук. ред. Г. В.Єльникової] – Чернівці: 
Технодрук, 2009. – 570 с.
Кузьмина Н. В. Основы вузовской педагогики. / Н. В. Кузьмина. 4. 
– Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. – 182 с
Семиченко В. А. Психология деятельности. / В. А. Семиченко. – 5. 
К.: Издатель Эшке А. Н., 2002. – 248 с.
Теоретичні і методичні засади моделювання фахової 6. 
компетентності керівників закладів освіти: Монографія / Г. В. 
Єльникова, О. І. Зайченко та ін.; [за ред. Г.В. Єльникової]. – 
Київ-Чернівці:Книги – ХХІ, 2010. – 460 с.

Надійшла до редакції 07.10.2010р. 
Боровая Татьяна Анатольевна

borovat71@mail.ru




