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Анотації:
Обґрунтовано систему про-
фесійного розвитку науково-
педагогічних працівників вищого 
навчального закладу на засадах 
адаптивного управління. Про-
аналізовано теоретичні основи 
створеної системи, виокремле-
но та схарактеризовано основні 
її складники. Досліджено базові 
концепції та теорії на яких ґрун-
тується розроблена система. 
Показано механізми адаптив-
ного управління професійним 
розвитком науково-педагогічних 
працівників: моніторинг та коу-
чинг, визначено їх місце у системі 
професійного розвитку науково-
педагогічних працівників. Наво-
дяться результати ефективності 
застосування такої системи на 
практиці. 

Боровая Т.А. Разработка системы про-
фессионального развития научно-
педагогических работников высшего учеб-
ного заведения на основе адаптивного 
управления. Обоснована система профес-
сионального развития научно-педагогических 
работников высшего учебного заведения 
на принципах адаптивного управления. 
Проанализированы теоретические основы 
созданной системы, выделены и охаракте-
ризованы основные ее составляющие. Ис-
следованы базовые концепции и теории, 
на которых основывается разработанная 
система. Показаны механизмы адаптивного 
управления профессиональным развитием 
научно-педагогических работников: мони-
торинг и коучинг, определено их место в си-
стеме профессионального развития научно-
педагогических работников. Приводятся 
результаты эффективности применения та-
кой системы на практике.

Borova T.A. The higher school teaching 
staff professional development system 
creation on the adaptive management 
principles. The article deals with 
theoretical analysis of the higher school 
teaching staff professional development 
system creation on the adaptive 
management principles. It is determined 
the background and components of the 
higher school teaching staff professional 
development adaptive management 
system. It is specified the mechanisms for 
higher school teaching staff professional 
development adaptive management: 
monitoring and coaching. It is shown 
their place in the higher school teaching 
staff professional development system 
on the adaptive management principles. 
The results of the system efficiency are 
singled out. 
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Вступ. 1

Сучасне суспільство зумовлює загальну потребу в 
модернізації освіти. Модернізація освіти передбачає 
підвищення вимог до професійної діяльності науково-
педагогічного працівника, що викликає необхідність 
розв’язання низки суперечностей, які мають місце в 
теорії та практиці педагогіки, а саме між: необхідніс-
тю переходу вищої освіти на рівень конкурентоздат-
ності і не розробленістю механізмів щодо адаптації 
кожної ланки вищого навчального закладу до цих 
вимог; потребою сучасного педагога у системному 
професійному розвитку і необхідністю науково об-
ґрунтованого аналізу напрацювань у теорії і практиці 
щодо шляхів вирішення цього питання; необхідніс-
тю адаптивної взаємодії між керівником і науково-
педагогічним працівником вищого навчального за-
кладу та недостатньою розробленістю ефективних 
технологій для цього. Вивченням проблеми щодо 
обґрунтування теоретико-методичних основ профе-
сійної діяльності науково-педагогічних працівників 
вищого навчального закладу займалися А. Алексюк, 
В. Беспалько, А. Кузьмінський, З. Курлянд, В. Лозова, 
Л. Одерій, А. Деркач, Н. Кузьміна та інші. Теоретико-
методологічні дослідження з адаптивного управління 
в освіті як ефективного способу управління відкри-
тими системами у нестабільній ситуації проводили 
Г. Єльникова, П. Третьяков, С. Мітіна, Н. Бояринце-
ва, Г. Полякова, З. Рябова, Т. Шамова, Т. Давиденко, 
Е. Ямбург. Не зважаючи на певну розробленість теми, 
залишаються відкритими питання щодо створення 
системи професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників на засадах адаптивного управління. Не 
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описані механізми взаємодії керівника і науково-
педагогічного працівника у цій системі, що приво-
дить до професійного зростання учасників навчально-
виховного процесу вищого навчального закладу. Тому 
окреслене у статті питання є актуальним.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтування системи про-

фесійного розвитку науково-педагогічних працівників 
вищого навчального закладу на засадах адаптивного 
управління. Завданням є проаналізувати теоретич-
ні засади створеної системи професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників вищого навчаль-
ного закладу на засадах адаптивного управління, ви-
окремити та схарактеризувати основні її складники. 
У ході дослідження використовувалися метод теоре-
тичного аналізу та моделювання. Робота виконана за 
планом НДР Харківського національного економічно-
го університету.

Результати дослідження.
Провідною ідеєю дослідження є положення про те, 

що професійний розвиток науково-педагогічних пра-
цівників вищого навчального закладу на адаптивних 
засадах ґрунтується на діалогічній взаємодії керівника 
та науково-педагогічного працівника, у ході якої від-
бувається взаємоузгодження їх цілей, що спрямовані 
на вирішення спільно визначених завдань. В основу 
професійного розвитку науково-педагогічних праців-
ників вищого навчального закладу нами покладено 
концепції, які безпосередньо впливають на результа-
тивність і продуктивність науково-педагогічних пра-
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цівників вищого навчального закладу. Основними 
концепціями, які мають практичну реалізацію теорії 
адаптивного управління у сфері вищої освіти, можна 
визначити такі: концепція спрямованої самоорганіза-
ції, концепція сталого розвитку та концепція інфор-
маційного суспільства, тому ці концепції є основою 
розробленої системи професійного розвитку науково-
педагогічних працівників вищого навчального закла-
ду на засадах адаптивного управління.

Стрижневою серед них визначено концепцію 
спрямованої самоорганізації у сфері освіти, (Г. Єль-
никова), що є підґрунтям адаптивного управління. Її 
основними постулатами, основоположними в освіті, 
є визнання розвитку людини та її діяльності як засо-
бу цього розвитку. Узгодження потреб і вимог учас-
ників освітнього процесу з урахуванням реальних 
обставин на основі поєднання процесів управління 
й самоуправління, при спрямованій самоорганізації, 
яку здійснює сама людина в усвідомлених нею пара-
метрах [1, с. 29]. Отже, спрямована самоорганізація 
дає можливість людині приймати рішення самостійно 
на основі визначених цілей. Ефективне прийняття са-
мостійних рішень є пріоритетним завданням науково-
педагогічних працівників вищого навчального закла-
ду у період інноваційних змін.

Визначено, що синергетика у сфері освіти має ве-
ликий евристичний потенціал, надає не тільки нову 
мову для трактування відомих положень і концептів, 
але й пропонує еволюційну методологію управління 
освітнім процесом з урахуванням процесів самоорга-
нізації освітнього простору. Її завданням є сформувати 
збагачене, динамічне, освітнє середовище, яке не має 
комунікативних розривів, адаптується до соціальних 
потреб суспільства й надає послідовності та узгодже-
ності процесам неперервної освіти [4, с. 199 – 200]. 
Таким чином, воно забезпечує зберігання цілісності 
соціальних (зокрема освітніх) систем за умов самоор-
ганізації її підсистем, регулюється самоорганізацією 
більшої системи, що зумовлює її стабілізацію та стій-
кість життєдіяльності. 

Застосовуючи адаптивне управління до профе-
сійного розвитку науково-педагогічного працівника, 
необхідно звернути увагу на концепцію сталого роз-
витку, яка визначена для постіндустріального суспіль-
ства. Концепція сталого розвитку є основою теорії 
соціальної політики в умовах глобалізації. Перехід 
до сталого розвитку має забезпечити збалансоване 
розв’язання проблем соціально-економічного розви-
тку, збереження сприятливого навколишнього серед-
овища і природно-ресурсного потенціалу, задоволен-
ня потреб сьогодення і майбутніх поколінь людей. 
Сталий розвиток − це керований розвиток. Основою 
його керованості є системний підхід та сучасні інфор-
маційні технології, які дають змогу дуже швидко мо-
делювати різні варіанти напрямів розвитку, з високою 
точністю прогнозувати їхні результати та обрати най-
більш оптимальний [2]. 

Аналізуючи концептуальну основу професійного 
розвитку науково-педагогічних працівників вищого 
навчального закладу в сучасному суспільстві, доціль-
но розглянути його в руслі концепції інформаційного 
суспільства. Головним фактором суспільного розви-

тку визначено виробництво та використання науково-
технічної та іншої інформації. У розробку концепції 
зробили внесок З. Бзежинський, Д. Белл, Дж. Пелтон, 
А. Тоффлер, Х. Еванс та інші [6]. Діяльність профе-
сіонала в інформаційному суспільстві, безумовно, 
пов’язана з науково-технічним розвитком та розвине-
ними телекомунікаційними засобами. Сутністю інфор-
маційного суспільства є інноваційність. Інновації вно-
сять зміни, тобто дестабілізують систему, створюють 
ситуацію напруженості, з огляду на це, саме адаптивні 
структури є пріоритетними у такому суспільстві. 

У дослідженні виокремлено основні принципи 
професійного розвитку науково-педагогічних праців-
ників вищого навчального закладу на адаптивних за-
садах, які містять: принцип пріоритетного визнання 
розвитку людини і визначальності природного шляху 
його здійснення, принцип сталого розвитку, принцип 
управління через самоуправління, принцип резонан-
су, принцип мотивації, принцип постійного розвитку 
професіоналізму, принцип спрямованої самоорганіза-
ції, принцип діалогічної взаємодії, принцип коучингу, 
принцип зворотного зв’язку, принцип моніторингу, 
принцип кваліметрії в адаптивному управлінні. 

Зауважимо, що освітня система є складником соці-
альної і має певні ознаки, тому що виконує в суспіль-
стві визначену роль. Нами враховано основні функці-
ональні вимоги до соціальної системи, виокремлені 
Т. Парсонсом, без яких вона не може існувати, а саме: 
повинна мати здатність до адаптації, вміти раціонально 
організовувати й розподіляти внутрішні ресурси; по-
винна бути ціле-орієнтованою, здатною до визначення 
основних цілей і завдань і до підтримки процесу їх до-
сягнення; повинна зберігати стійкість на основі загаль-
них норм і тих цінностей, які засвоюють індивіди, і тих, 
що знімають напругу в системі; повинна мати здатність 
до інтеграції, до включення в систему нових поколінь. 
Чим послідовніше здійснюється функціональний поділ 
діяльності на рівні інститутів і соціальних ролей, тим 
стабільнішою є сама система [5].

Система професійного розвитку науково-
педагогічних працівників вищого навчального закладу 
на засадах адаптивного управління, яку ми пропону-
ємо, є, насамперед, відкритою й такою, що розвива-
ється та створена з метою об’єднання професійної ді-
яльності як керівника, так і науково-педагогічного 
працівника задля підвищення ефективності надання 
освітніх послуг. Це дає можливість вирішити такі за-
вдання: забезпечити стійку взаємодію структурних 
підсистем з метою підвищення якості освіти у вищо-
му навчальному закладі; розробити систему управлін-
ня структурних підсистем ВНЗ на основі принципів 
еволюційно-синергетичної парадигми; забезпечити 
адаптацію структурних підсистем вищого навчаль-
ного закладу в соціокультурному просторі, що по-
стійно змінюється; забезпечити єдність навчального, 
наукового та інноваційного процесів ВНЗ, створю-
ючи систему безперервності освітнього процесу і 
взаємозв’язку освітніх програм. 

У вищому навчальному закладі повинні складати-
ся структури досить гнучкі, здатні виразити зроста-
юче різноманіття інтересів, забезпечити поширення 
різноманітної інформації, створити можливості ово-
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лодіння новими знаннями, уміннями, технологіями 
через систему навчання, самоосвіту, ведення наукових 
досліджень тощо.

Розроблена модель адаптивного управління про-
фесійним розвитком науково-педагогічних праців-
ників вищого навчального закладу дає відображення 
системи професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників, яка складається з тих елементів, що ви-
значають функціональну спрямованість системи, за-
безпечують стабільність її існування та розвитку. Ми 
виходили з того, що основним результатом адаптив-
ного управління професійним розвитком науково-
педагогічних працівників є їх професійний розвиток. 
Відтак створена модель містить такі компоненти: 
концептуально-методологічний, що включає мету, 
закономірності, принципи професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників на засадах адап-
тивного управління; змістовий − аналіз і узгодження 
професійних потреб науково-педагогічних працівни-
ків, визначення цілей і завдань їх професійного роз-
витку та виокремлення змісту професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника за конкретним на-
прямом діяльності на компетентнісній основі; наступ-
ний елемент є організаційний, на якому забезпечуєть-
ся створення умов щодо спрямованої самоорганізації 
суб’єктів взаємодії; технологічно-процесуальний охо-
плює технології адаптивного управління: коучингу 
та моніторингу, які пов’язані між собою − у проце-
сі застосування коучингових процедур моніторинг 
здійснює їх поточний контроль на основі чого при-
ймаються подальші рішення. Моніторинг також є 
основою оціночно-результативного складника, який 
виконує на цьому етапі підсумовуючу функцію ді-
яльності системи. Очікуваними результатами до-
слідження є зростання рівня професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника та позитивна дина-
міка прояву спрямованої самоорганізації у керівників 
та науково-педагогічних працівників. Для стабілізації 
системи необхідно враховувати фактори, які постій-
но на неї впливають: потреби та вимоги суспільства, 
інноваційне освітнє середовище і стиль роботи керів-
ника (рис. 1). 

Розглянемо більш детально ці складники. Заува-
жимо, що від того якою є основа взаємодії між ке-
рівником та науково-педагогічним працівником за-
лежить їх результативність виконання завдань. Якщо 
ця основа є адаптивна і знаходиться у площині діа-
логу, то відбувається діалогічна взаємодія на засадах 
взаємопристосування між керівником та науково-
педагогічним працівником. У ході такої взаємодії ке-
рівник дізнається про професійні потреби науково-
педагогічного працівника і з більшою ефективністю 
може використовувати професійний потенціал викла-
дача, а науково-педагогічний працівник усвідомлює 
соціально-значущі цілі вищого навчального закладу і 
намагається знайти свої переваги серед них. У про-
цесі пристосування відбувається поновлення цілей та 
цінностей як керівника, так і науково-педагогічного 
працівника. Необхідно зауважити, що пристосування 
може бути як повним, так і частковим. Це залежить 
від рівня довіри керівника та викладача, що встанов-
люється у діалогічній взаємодії. Чим вищий рівень 

довіри, тим більш повне пристосування між ними 
та більш усвідомлене узгодження реалістичних ці-
лей. Результатом взаємоузгодження є спільно визна-
чена реалістична мета, яку необхідно досягти і яка є 
основою їх дії. Чим більше виконується завдань, тим 
вони скоріше будуть накопичуватися та переходити у 
якісно новий стан, що веде за собою розвиток. У до-
слідженні керівники кафедр дотримувалися стилю 
коуч-керівника. Тому що, коуч – це партнер у досяг-
ненні професійних та особистих цілей; спеціаліст, 
який пройшов відповідне спеціальне навчання. Коуч-
керівник це – однодумець у процесі змін до кращого, 
тренер з комунікативних навичок, дзеркало у процесі 
прийняття рішення, наставник у професійному й осо-
бистому розвитку. Науково-педагогічні працівники під 
керівництвом коуча упевнені у своїх силах і працюють 
з великою зацікавленістю і високою віддачею. Суть у 
тому, що коуч-керівник за допомогою запитань або ін-
шим шляхом узгоджує цілі викладача з цілями вищого 
навчального закладу. Аналіз професійних потреб здій-
снюється через опитування, звітування, рефлексію, 
оцінювання, бесіди тощо). 

Виокремлення змісту професійного розвитку 
науково-педагогічних працівників вищого навчально-
го закладу базується на систематизації уявлення щодо 
професійного розвитку педагога вищої школи. В осно-
ві розвитку покладена професійна компетентність 
науково-педагогічного працівника, що ґрунтується на 
принципах, методиках та розумінні цілей студентів 
щодо їх закінчення курсу навчання та з урахуванням 
внесення постійних змін, які відбуваються у науково-
педагогічній практиці. 

Враховуючи зазначене вище, нами були виокрем-
лені складники змісту професійного розвитку науково-
педагогічних працівників за такими напрямами 
науково-педагогічної діяльності на компетентнісний 
основі: науково-предметний, науково-педагогічний 
та культурно-просвітницький. Науково-предметна 
діяльність місить ведення викладачем наукової та на-
вчальної роботи (проведення занять: відкритих, що 
включають перевірку сформованості базових, загаль-
нофахових та спеціальнофахових компетенції; мікро-
занять, де звертається концентрована увага на типи 
завдань, прийоми викладання, типи взаємодії між ви-
кладачем та студентом; звичайних занять). Наукова 
діяльність у контексті вищої школи посідає важливе 
місце у професійному розвитку науково-педагогічного 
працівника і є його невід’ємним та пріоритетним 
складником. Другий напрям − науково-педагогічна 
діяльність включає сформованість загально фахо-
вих компетенцій науково-педагогічного працівника 
(навчально-методичних, професійно-психологічних, 
організаційних тощо). Важливою є організаційна ді-
яльність (робота у науково-методичних комісія, радах 
тощо, організація різних заходів: конференцій семіна-
рів тощо, керівництво студентськими гуртками, ви-
ховна робота зі студентами тощо). Третій напрям міс-
тить культурно-просвітницьку діяльність викладача і 
ґрунтується на соціально-особистісній компетентнос-
ті (соціально-комунікативна компетентність, здатність 
створювати та підтримувати сприятливий соціально-
психологічний клімат в колективі; загальні особистіс-
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Рис. 1. Модель адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ

ні якості: моральні, громадянські; здоров’язберігаюча 
компетентність, загальна та професійна культура ко-
мунікації, здатність до саморозвитку тощо). 

Також необхідно враховувати умови, які є важли-
вими при досягненні цілей. Розглянемо більш деталь-
но умови, що є підґрунтям спрямованої самоорганіза-
ції суб’єктів професійного розвитку. Створення умов 
відбувається у трьох напрямах. Перший − економічні 

умови, що сприяють мотиваційній сфері в основі яких 
покладені матеріальні заохочення та нагородження. 
Другий − соціально-професійний (створення іннова-
ційного освітнього середовища та створення умов для 
горизонтальної або вертикальної кар’єри). До третьо-
го напряму відносимо культурний розвиток особис-
тості науково-педагогічних працівників вищого на-
вчального закладу. 

1 

МЕТА: Професійний розвиток науково-педагогічних працівників ВНЗ 
на засадах адаптивного управління.

КОНЦЕПЦІЯ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ
професійного розвитку НПП на засадах адаптивного управління

ЗМІСТ РОЗВИТКУ НПП
ЗА ВИЗНАЧЕНИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЦІЛЯМИ 
за напрямами діяльності на компетентнісній основі

Очікувані результати

Зростання рівня професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника

Позитивна динаміка прояву спрямованої 
самоорганізації у керівників і науково-

педагогічних працівників 

Науково-
предметний:

(спеціально-
фахові 

компетенції):

предметно-
специфічна;
наукова;
науково-
дослідна

Науково-
педагогічний:
(загальнофахові 
компетенції):

навчально-
методична;

організаційна;
професійно-

психологічні позиції 
та установки НПП

Культурно-просвітницький:
(ключові  багатопрофільні компетенції):

загально особистісні якості
(моральні, громадянські);

професійні якості;
здоровозберігаюча 
компетентність;

сціально-особистісна
компетентність;

загальна та професійна культура 
комунікації; здатність до саморозвитку

коучинг моніторинг

Аналіз і узгодження професійних потреб науково-педагогічних працівників,
визначення цілей та завдань їх професійного розвитку

Фактори 
впливу:

Стиль 
роботи 
керів-
ника

освітнє 
інноваці

йне 
середови

ще

Визначення та створення умов для спрямованої самоорганізації за напрямами:
1) економічний; 2)соціально-професійний;

3) культурний розвиток особистості НПП

Соціальні вимоги до професійних якостей науково-педагогічних 
працівників ВНЗ

Визначення й узгодження цілей та завдань
Аналіз існуючої ситуації та ресурсів
Визначення плану дій
Дія за визначеним планом
Підтримка у процесі реалізації плану
Аналіз зворотного зв’язку
Корекція та регулювання цілей та завдань

Визначення цілей вимірювання;
Вимірювання результативності 
досягнення цілі (за кваліметричною 
субмоделлю професійного розвитку 
НПП);
Корекція відповідно до отриманих 
результатів.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Другий напрям охоплює основні професійні по-
треби викладача. Створення освітнього інноваційного 
середовища, що викликає зміни у змісті, методиках, 
технологіях навчання та управління та є постійним 
подразником щодо початку розвитку, зокрема профе-
сійного, спричиняє постійних рух освітньої системи 
та всіх її складників. Насичення цього простору та 
забезпечення доступу до новітніх освітніх методик 
та технологій, як у межах підвищення кваліфікації 
(семінарських занять, тренінгів, консультацій, кон-
ференцій, взаємовідвідування занять, вебінари, чати, 
форуми тощо), так і самоосвіти. Наступною умовою 
є внутрішнє усвідомлення необхідності здійснення 
професійного зростання: мотиваційний аспект ві-
діграє пріоритетну роль у цьому. Зауважимо, що в 
останні роки вищі навчальні заклади спрямовують 
свою діяльність щодо підготовки фахівців відповід-
но до вимог роботодавців, таким чином професійні 
потреби студентів також є основною умовою профе-
сійного розвитку науково-педагогічних працівників і 
освітньої організації в цілому. 

Розроблена нами система професійного розвитку 
науково-педагогічного працівника вищого навчаль-
ного закладу на засадах адаптивного управління охо-
плює процеси, які формують необхідні компетентності 
для роботи в нестабільному суспільстві, при запрова-
дженні інновацій для адаптації до навколишнього се-
редовища. Такі процеси містять контролюючі дії, які 
дозволяють спостерігати й коригувати просування 
науково-педагогічного працівника в самостійному 
удосконаленні своєї професійної діяльності. Особли-
вістю системи є встановлення постійного зворотного 
зв’язку та рефлексія. Зворотний зв’язок 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, результати якої 
впливають на подальший аналіз професійних потреб 
науково-педагогічного працівника. Технологій адап-
тивного управління: коучинг та моніторинг є тими еле-

ментами, які приводять систему до постійного розви-
тку. В адаптивному управлінні суттєвим є узгодження 
різноспрямованих впливів, яке відбувається за допо-
могою освітнього моніторингу. У технології освітнього 
моніторингу передбачається поточне коригування про-
цесів для їх спрямування на задану мету. Коригування 
може здійснюватися ззовні за ініціативою керівника 
або реалізується виконавцем на основі рефлексивного 
аналізу із застосуванням кваліметричного інструмента-
рію. Механізм зовнішньої регуляції алгоритмічно про-
писаний. Механізм прийняття рефлексивного рішення 
для акту спрямованої самоорганізації, що є ключовою в 
адаптивному управлінні виконує освітній коучинг [3]. 

У ході експериментальної перевірки розробленої 
системи професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників на засадах адаптивного управління 
встановлено, що професійний розвиток науково-
педагогічних працівників зріс на 10% в експеримен-
тальних групах, де використовувалася зазначена вище 
модель і тільки на 7% у контрольних.

Висновки.
Використовуючи систему професійного розвитку 

науково-педагогічного працівника вищого навчально-
го закладу на засадах адаптивного управління, мож-
на підтримувати у науково-педагогічних працівників 
уже наявні стимули до удосконалення професійної 
компетентності та народжувати нові. Для цього вра-
ховується особистість кожного науково-педагогічного 
працівника, його право самостійно визначати цілі, 
планувати свою діяльність, обирати свій стиль профе-
сійного вдосконалення, результат професійної діяль-
ності. Проте зауважимо, що будь-яка модель потребує 
певних механізмів за допомогою яких вона буде здій-
снюватися. У дослідженні такими результативними 
механізмами визначені моніторинг і коучинг. Прове-
дене дослідження дає підставу розглядати подальші 
шляхи професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників, що сприятимуть їх конкурентоздатності 
в освітньому просторі. 
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