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The perspective of further research can be seen in the development of methodology of 
teaching the language aspects and other types of the communicative activity to the HHE 
students (and also the secondary school students) on the basis of other criteria of their 
differentiation.  

Key words: methodological experiment, differentiated approach, oral monologic 
speech, stages of experimental research, results of experimental teaching. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОКАЗНИКІВ СФОРМОВАНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ 
 
Автор у статті розглѐдаю результати констатувального експерименту 

щодо визначеннѐ показників сформованості управлінської професійної культури 
майбутніх менеджеров освіти у двох вишах. У ході педагогічного дослідженнѐ було 
використано такі методи: опитуваннѐ (бесіда, інтерв’я, анкетуваннѐ), 
спостереженнѐ, тестуваннѐ, вивченнѐ творчих робіт магістрантів, опрацяваннѐ й 
інтерпретації емпіричних даних (аналітичний, статистичний та порівнѐльний 
аналіз); комплекс методик психолого-педагогічної діагностики та самодіагностики. 
Розроблено серія творчих завдань та тестів, ѐкі допомогли виѐвити ступінь 
сформованості професійної компетентності в майбутніх менеджерів освіти. Таким 
чином, проведений експеримент дав можливість пересвідчитисѐ, що 
компетентність викладачів не маю вузько професійних меж, оскільки від них 
вимагаютьсѐ постійне осмисленнѐ педагогічних, соціальних, психологічних тощо 
проблем, ѐкі пов’ѐзані з освітоя, у першу чергу – з питаннѐми ефективного 
менеджменту освітніх організацій.  

Ключові слова: показники сформованості, менеджер освіти, управлінська 
професійна культура,  ѐкості лідера, управлінська діѐльність. 

 

Постановка проблеми. Проблема підготовки висококваліфікованих 
фахівців з освітнього менеджменту сьогодні викликаю значний інтерес. 
Оскільки існую гостра потреба системи освіти України в компетентних 
фахівцѐх з менеджменту освіти, а в загальному обсѐзі наукових і 
методичних джерел та матеріалів з досвіду роботи констатовано 
відсутність цілісних досліджень проблеми розвитку фахової компетентності 
майбутніх менеджерів освіти, тому нами був проведений констатувальний 
експеримент щодо визначеннѐ показників сформованості управлінської 
професійної культури.  
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Аналіз актуальних досліджень. Основи сучасної теорії управліннѐ 
навчальним закладом, розроблені в працѐх В. Бондарѐ [2], 
Г. Юльникової *5+, В. Маслова, В. Пікельної *10+, Т. Сорочан, М. Поташника, 
Ю. Хрикова *11+, Т. Шамової та ін., у ѐких охарактеризовано зміст, структуру, 
мету, функції управлінської діѐльності керівника освіти. Концептуальні 
положеннѐ демократизації, гуманізації, професіоналізації, інноваційності 
управліннѐ, упровадженнѐ менеджменту освіти розроблені 
В. Бардіновоя [1], В. Гриньовоя [3], Г. Дмитренком, Л. Даниленко, 
Л. Кравченко [7], В. Крижком [8], Ю. Павлятенковим, О. Мармазоя, 
В. Олійником, Г. Тимошко, О. Ельбрехт, В. Пікельноя та ін. Психологічні 
основи менеджменту освіти обґрунтовуять І. Бех, Т. Дзяба [4], 
Л. Карамушка, Н. Коломінський, С. Короляк, K. Peterson *12+; філософські – 
В. Андрущенко, І. Зѐзян *6+, М. Романенко, Г. Братаніч, В. Кремень та ін.  

Мета статті полѐгаю у визначенні показників сформованості 
управлінської професійної культури майбутніх менеджерів освіти у процесі 
магістерської підготовки в педагогічному університеті.  

Виклад основного матеріалу. Експериментальну роботу було 
проведено в умовах навчального процесу Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка та ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» протѐгом 2012–2014 рр. 
В експериментальному дослідженні взѐли участь 418 студентів та 
28 викладачів Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
У результаті було сформовано контрольні та експериментальні групи, до ѐких 
уходили студенти спеціальності 8.18010020 «Управліннѐ навчальними 
закладами», що складали відповідно 208 (група К1) та 210 осіб (група Е1). 
Експеримент було проведено в межах навчального процесу в паралельних 
групах магістрантів, ѐкі навчалисѐ за спеціальністя «Управліннѐ навчальними 
закладами». З метоя ефективності проведеннѐ експерименту та 
достовірності його результатів до дослідженнѐ були залучені директори шкіл 
у кількості 34 особи. 

В експериментальному педагогічному дослідженні було 
використано такі методи: опитуваннѐ (бесіда, інтерв’я, анкетуваннѐ), 
спостереженнѐ, тестуваннѐ, вивченнѐ творчих робіт магістрантів, 
опрацяваннѐ й інтерпретації емпіричних даних (аналітичний, статистичний 
та порівнѐльний аналіз); комплекс методик психолого-педагогічної 
діагностики та самодіагностики. Розроблено серія творчих завдань та 
тестів, ѐкі допомогли виѐвити ступінь сформованості професійної 
компетентності в майбутніх менеджерів освіти. 

Вважаюмо за доцільне здійснити детальне обґрунтуваннѐ обраних 
методів експериментального дослідженнѐ. 
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В експериментальній роботі ми використовували метод 
спостереженнѐ, ѐкий визначаютьсѐ педагогами ѐк цілеспрѐмоване 
дослідженнѐ певного педагогічного ѐвища, у ході ѐкого одержуютьсѐ 
конкретний фактичний матеріал. Спостереженнѐ маю чітко визначену мету й 
проводитьсѐ зазвичай за попередньо складеним планом. Тому заздалегідь 
була розроблена програма спостереженнѐ, ѐка вклячала такі елементи: 

– визначеннѐ цілей і завдань длѐ кожного етапу занѐттѐ; 
– вибір методів і засобів організації навчальної діѐльності майбутніх 

менеджерів освіти; 
– уточненнѐ прийомів і засобів формуваннѐ конкретних 

управлінських знань і вмінь, набутих магістрантами під час занѐть; 
– розробка творчих завдань, застосуваннѐ самодіагностувальних 

тестових методик; 
– визначеннѐ показників рівнѐ сформованості професійної 

компетентності, а також доцільності системи відібраних завдань 
індивідуально-креативного характеру. 

З метоя глибшого проникненнѐ в сутність проблеми, вивченнѐ 
нахилів і бажань студентів ми використовували такі методи опитуваннѐ, ѐк 
бесіда, інтерв’я й анкетуваннѐ. Формами усного опитуваннѐ ю інтерв’я і 
бесіда. Бесіда використовуваласѐ нами ѐк самостійний або додатковий 
метод дослідженнѐ з метоя одержаннѐ необхідної інформації чи 
поѐсненнѐ з приводу того, що не було зрозумілим при спостереженні. 

Розповсядженоя формоя опитуваннѐ й методом збору інформації ю 
інтерв’яваннѐ, при ѐкому дослідник попередньо ретельно продумую 
питаннѐ, ѐкі потім задаю в певній послідовності. Відповіді респондента 
записуятьсѐ інтерв’яером відкрито або на плівку. 

Питаннѐ були підібрані відкритого типу, коли характер відповідей 
магістранта, їх форма не була заздалегідь передбачена. Під час інтерв’я 
враховувалисѐ індивідуальні особливості респондента, його інтерес до 
питань, уважність, позитивне або негативне  налаштуваннѐ   на сам процес 
інтерв’яваннѐ. 

У педагогіці поширеним ю метод анкетуваннѐ, ѐкий дозволѐю 
одержувати інформація про запити індивідів, їхні ставленнѐ, мотиви 
діѐльності тощо. Відповідно до класифікації соціологічних анкет, нами були 
підібрані питаннѐ за формоя: прѐмі; за структуроя: відкриті та 
напівзакриті (таблична форма розміщеннѐ питань); за функціѐми: основні 
(змістові) та неосновні (допоміжні). Перед проведеннѐм анкетуваннѐ в 
кожній групі експериментатор здійснявав усний інструктаж стосовно 
процедури заповненнѐ анкети. 

В експериментальній роботі важливим ю використаннѐ методу 
експертної оцінки. У педагогіці під цим методом розуміять оцінку тих чи 
інших сторін діѐльності компетентними суддѐми (експертами). Відбір групи 
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експертів маю відповідати таким вимогам: компетентність, наукова 
об’юктивність, креативність, позитивне ставленнѐ до участі в експертизі, 
аналітичність, широта мисленнѐ, самокритичність. Метод експертної 
оцінки допомагав експериментатору та викладачам-експертам визначити 
рівень сформованості ѐкостей і ознак професійної компетентності 
майбутніх менеджерів освіти. 

За допомогоя системи спеціально підібраних завдань, контрольних 
робіт нами було виѐвлено рівень управлінських знань і вмінь 
досліджуваних. Неодмінними вимогами до тестуваннѐ ю наступні: 
обов’ѐзковий длѐ всіх досліджуваних комплекс випробувальних завдань; 
чітка стандартизаціѐ зовнішніх умов, у ѐких здійсняютьсѐ тестуваннѐ; 
наѐвність більш-менш стандартної (фіксованої) системи оціняваннѐ та 
інтерпретації одержаних результатів; використаннѐ під час оціняваннѐ 
досліджуваних середніх показників результатів тестуваннѐ. Щодо 
співвідношеннѐ форм тестових завдань, то використовувалисѐ тестові 
завданнѐ закритої форми (у ѐких студенти вибираять одну правильну 
відповідь із декількох запропонованих) та відкритої форми (завданнѐ із 
вільно конструйованоя відповіддя).  

Відповідно до завдань професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
менеджерів освіти та обґрунтованої структури їхньої професійної 
компетентності було визначено показники їх сформованості. Показники 
відображаять окремі властивості й ознаки досліджуваного об’юкта та ю 
засобом накопиченнѐ кількісних і ѐкісних даних длѐ критеріального 
узагальненнѐ. На основі системи показників формуютьсѐ критерій, тому 
останній характеризую кількісно-ѐкісний стан ѐвища в даний момент. 

Вхідне діагностуваннѐ ѐк перший етап експериментальної роботи 
було зоріюнтоване на визначеннѐ рівнѐ раніше набутого рівнѐ 
компетентності стосовно визначених на теоретичному рівні її компонентів, 
на ставленнѐ студентів до формуваннѐ професійної компетентності взагалі, 
а також на визначеннѐ іюрархії цінностей у майбутніх управлінців. 
Дослідженнѐ компонентів компетентності передбачало виѐвленнѐ ступенѐ 
їх реалізації (сформованості) та спеціальне забезпеченнѐ їх формуваннѐ в 
навчальному процесі підготовки майбутніх менеджерів освіти. 

При анкетуванні длѐ магістрантів питаннѐ формулявалисѐ таким 
чином, щоб була можливість виѐвити їхню суб’юктивне ставленнѐ до 
можливості підвищити рівень своюї професійної підготовки. Було з’ѐсовано, 
що більшість магістрантів (86 %) вважаять, що менеджер освіти повинен 
володіти управлінськими знаннѐми й уміннѐми длѐ створеннѐ ефективного 
навчального закладу. Зокрема, 84 % опитаних відчували потребу в набутті 
професійної компетентності ѐк управлінців.  

У першу чергу нас цікавило, ѐкі мотиви спонукаять магістрантів до 
формуваннѐ професійної компетентності. Аналіз анкетних відповідей 
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показав, що длѐ 26 % майбутніх управлінців ефективноя ю дальнѐ мотиваціѐ, 
пов’ѐзана з перспективами подальшої діѐльності (прагненнѐ розширити свій 
світоглѐд та зробити кар’юру, підвищити рівень винагороди за праця, 
престиж серед колег, професійне зростаннѐ тощо), але длѐ більшості 
учасників основним мотивом ю новизна самого терміну, інтерес до 
інноваційної управлінської професійної діѐльності (34,1 %). У ході опитуваннѐ 
було з’ѐсовано, що зміст самого терміну майбутні менеджери освіти іденти-
фікуять з  технікоя керівництва, науковоя організаціюя діѐльності тощо. 

Результати вхідного використаннѐ ціюї методики дозволили 
визначити систему цінностей майбутніх менеджерів освіти. Аналіз 
відповідей показав, що длѐ переважної більшості респондентів важливими 
ю особисті оріюнтації (34 %) та професійно-прагматичні (22 %). Особистісно-
розвивальні оріюнтації у більшості студентів займаять середні (25 %) та 
останні (19 %) позиції.  

Відображеннѐ результатів констатувального експерименту 
представлене в перелікових та аналітичних таблицѐх (длѐ 
експериментальних і контрольних груп). Перелікові таблиці відображаять 
рівень сформованості професійної компетентності кожного магістранта та 
результати навчального процесу за конкретно обраними дисциплінами. У 
таблиці 1.1 відображено абсолятну кількість балів, що її отримав 
магістрант, та відносну кількість балів (у %) від максимально можливої. 
Оціняваннѐ проводилосѐ відповідно до кредитно-модульної системи за 
100-бальноя шкалоя. 

Використовуячи дані перелікових таблиць, здійсняюмо їх 
групуваннѐ, відобразивши результати в аналітичних таблицѐх 1.1 і 1.2. 

Таблицѐ 1.1 
Дані розподілу студентів групи Е 1 (210 осіб) 

за результатами навчання (за конкретно вибраними дисциплінами) 
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Високий 37 39,4 22 23,4 26 27,7 35 37,2 36 38,3 

Середній 46 48,9 65 69,1 50 53,2 45 47,9 54 57,4 

Низький 11 11,7 7 7,5 18 19,1 14 14,9 4 4,3 
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Таблицѐ 1.2 
Дані розподілу студентів групи К 1 (208 осіб) за результатами навчання 

(за конкретно вибраними дисциплінами) 
 

 
Назва 
дисципліни 
 

 «Менедж-
мент 
загально-
освітнього 
навчального 
закладу»  

Керівник 
навчаль-
ного 
закладу 

Менедж-
мент 
організації 

Теоріѐ 
організацій 

Техніка 
управлін-
ської 
діѐльності 

Рівень 
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в 
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) 

Високий 33 36,7 20 22,2 29 32,2 32 35,6 37 41,1 

Середній 45 50,0 63 70,0 49 54,4 46 51,1 51 56,7 

Низький 12 13,3 7 7,8 12 13,3 12 13,3 2 2,2 

  
Порівнѐннѐ результатів таблиць 1.1 та 1.2 свідчить про те, що рівні 

успішності студентів експериментальної та контрольної груп на етапі 
вхідного діагностуваннѐ приблизно однакові. 

 

 
Рис. 1.1. Показники сформованості управлінської професійної 

культури майбутніх менеджерів освіти (за даними вхідного діагностуваннѐ) 
групи Е 1 (210 осіб) 
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Рис. 1.2. Показники сформованості управлінської професійної 

культури майбутніх менеджерів освіти (за даними вхідного діагностуваннѐ) 
групи К 1 (208 осіб) 

 
Результати дослідженнѐ, відображені на рисунках 1.1 і 1.2, свідчать, 

що показники сформованості управлінської професійної культури 
магістрантів експериментальних та контрольних груп маять незначні 
розбіжності. Знаннѐ та вміннѐ майбутніх менеджерів освіти носѐть 
здебільшого загальний, несистематизований, фрагментарний характер, 
однак необхідно констатувати, що майбутні керівники навчальних закладів 
знайомі з окремими управлінськими положеннѐми щодо діѐльності 
менеджера загальноосвітнього навчального закладу, значно гірша ситуаціѐ 
з уѐвленнѐми про діѐльність менеджера вищого навчального закладу.  

Нами також були проаналізовані позиції магістрантів та викладачів – 
учасників експериментального дослідженнѐ щодо реалізації 
обґрунтованих педагогічних умов формуваннѐ професійної компетентності.  

 Нас цікавило, ѐким ю вихідний рівень усвідомленнѐ 
магістрантами і викладачами змісту підготовки менеджерів освіти. 
Відзначимо, що система інтерв’я супроводжуваласѐ коротким поѐсненнѐм 
змісту основних термінів системи «менеджмент», оскільки, ѐк було 
визначено, длѐ значної частини магістрантів термін «менеджмент освіти» ю 
взагалі новим та недостатньо відомим. Відповіді учасників опитуваннѐ 
розподілилисѐ таким чином (таблицѐ 1.3). 
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Таблицѐ 1.3 
Ступінь володіння основними поняттями змісту підготовки  

майбутніх менеджерів освіти (%) 
Рівні  
змісту освіти 

Відповіді студентів і викладачів 

Контрольні групи Експериментальні групи 

К1 (208) К2 (42) % Е1 (210) Е2(46) % 

високий 
середній 
низький 

15 
30 
45 

10 
13 
19 

18,9 
32,6 
48,5 

16 
26 
52 

14 
16 
16 

21,4 
30,0 
48,6 

 
З таблиці 1.3 робимо висновок, що переважна більшість магістрантів 

та викладачів експериментальної та контрольної груп вважаять, що 
усвідомленнѐ змісту підготовки майбутніх менеджерів освіти знаходитьсѐ 
приблизно на середньому (Е1, Е2 – 30,0 %; К1, К2 – 32,6 %) та низькому (Е1, 
Е2 – 48,6 %; К1, К2 – 48,5 %) рівнѐх. 

У процесі спостереженнѐ нами було з’ѐсовано самооцінку 
магістрантами власного лідерського потенціалу (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Дані самооцінки магістрантами власного лідерського 

потенціалу 
Ми встановили також бажаний характер упливу управлінської 

педагогічної культури на професійну діѐльність викладача й навчальну 
діѐльність магістранта (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Характер упливу управлінської педагогічної культури на 

професійну діѐльність викладачів та навчальну діѐльність магістрантів (%). 
 
ак бачимо, в основному викладачі та студенти контрольних та 

експериментальних груп вважаять необхідність розвитку управлінської 
педагогічної культури майбутніх менеджерів освіти досить гостроя 
(відповідно 68,2 % та 70,0 %), що маю велике значеннѐ длѐ нашого 
дослідженнѐ, адже загальний рівень професійної компетентності суттюво 
залежить від комплексу ѐкостей і властивостей особистості ефективного 
менеджера й освітнього лідера. 

Нас цікавив також вихідний стан сформованості базових 
управлінських умінь майбутніх менеджерів освіти длѐ продуктивної 
організації навчальної діѐльності у вищому навчальному закладі. Виділені 
та запропоновані майбутнім управлінцѐм длѐ оцінки основні вміннѐ (табл. 
1.4) були проаналізовані викладачами. 
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Таблицѐ 1.4 
Оцінка викладачами значущості основних умінь  

майбутніх менеджерів освіти 
 

Уміннѐ викладачів Кількість викладачів 

Високий рівень Середній рівень Низький 
рівень 

Е2  К2 Е2 К2 Е2 К2 

Прогнозуваннѐ й 
передбаченнѐ результатів 
своюї управлінської 
педагогічної діѐльності 

12 10 19 12 15 20 

Аналіз і систематизаціѐ 
інформації з визначеннѐм 
проблем 

9 14 22 19 16 9 

Плануваннѐ і 
впровадженнѐ найбільш 
доцільних шлѐхів 
управліннѐ навчально-
виховним процесом 

15 18 24 15 7 9 

Розробка стратегічних і 
тактичних планів 

2 3 11 9 33 30 

Модернізаціѐ і розробка 
засобів навчаннѐ, оцінка 
рівнѐ їхньої ѐкості, 
алгоритмізаціѐ видів 
управлінської діѐльності 

- - 5 7 41 35 

Способи прийнѐттѐ 
управлінських рішень 

6 3 17 11 23 28 

Добір та розстановка 
кадрів, управліннѐ 
персоналом 

10 9 14 17 22 16 

Проектуваннѐ та реалізаціѐ 
ідей педагогіки 
співробітництва 

7 12 11 8 28 22 

Здатність визначати 
стандарти, норми, методи 
та критерії оцінки 

11 13 12 16 23 13 

Здатність інноваційного 
проектуваннѐ структур і 
підрозділів навчального 
закладу 

14 11 22 25 10 6 

 
ак бачимо, переважаять низький та середній рівень умінь 

магістрантів – учасників експериментальної роботи, що суттюво знижую їхні 
функціональні можливості ѐк майбутніх менеджерів освіти.  
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У процесі опитуваннѐ ми з’ѐсували, ѐкі мотиви спонукаять 
викладачів групи Е2 до участі у тренувальному семінарі та у проведенні 
самого експериментального дослідженнѐ (рис. 1.5): 

 
Рис. 1.5. Дані дослідженнѐ основних мотивів викладачів-учасників 

експерименту на його констатувальному етапі 
 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок у даному 

напрямі. Таким чином, проведене опитуваннѐ дало можливість 
пересвідчитисѐ, що спонукальним мотивом длѐ викладачів ю підвищеннѐ 
рівнѐ їхньої професійної компетентності (39,1 %), саморозвиток та 
самовдосконаленнѐ педагогів (34,8 %). Компетентність викладачів не маю 
вузько професійних меж, оскільки від них вимагаютьсѐ постійне 
осмисленнѐ педагогічних, соціальних, психологічних тощо проблем, ѐкі 
пов’ѐзані з освітоя, у першу чергу – з питаннѐми ефективного 
менеджменту освітніх організацій.  
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РЕЗЮМЕ 

Загребельная Елена. Результаты констатируящего експеримента по 
определения показателей сформированности управленческой профессиональной 
культуры будущих менеджеров образованиѐ. 

Автор в статье рассматривает результаты констатируящего 
эксперимента по определения показателей сформированности управленческой 
профессиональной культуры будущих менеджеров образованиѐ в двух вузах. В ходе 
педагогического исследованиѐ были использованы следуящие методы: опрос (беседа, 
интервья, анкетирование), наблядение, тестирование, изучение творческих работ 
магистрантов, обработки и интерпретации эмпирических данных (аналитический, 
статистический и сравнительный анализ); комплекс методик психолого-
педагогической диагностики и самодиагностики. Разработана сериѐ творческих 
заданий и тестов, которые помогли выѐвить степень сформированности 
профессиональной компетентности у будущих менеджеров образованиѐ. Таким 
образом, эксперимент дал возможность убедитьсѐ, что компетентность 
преподавателей не имеет узко профессиональных границ, поскольку от них 
требуетсѐ постоѐнное осмысление педагогических, социальных, психологических и 
т.д. проблем, свѐзанных с образованием, в первуя очередь – с вопросами 
эффективного менеджмента образовательных организаций. 

Ключевые слова: показатели сформированности, менеджер образованиѐ, 
управленческаѐ профессиональнаѐ культура, качества лидера, управленческаѐ 
деѐтельность. 
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SUMMARY 
Zagrebelnaya Elena. The results of the ascertaining experiment on determining 

indicators of the formation of managerial professional culture of the future education managers. 
The author in the article considers the results of the ascertaining experiment on 

determining indicators of the formation of the managerial professional culture of the future 
education managers at two universities. During the pedagogical research the following 
methods were used: an interview (a discussion, an interview, a survey), an observation, 
testing, studying of undergraduates’ creative works, processing and interpretation of 
empirical data (analytical, statistical and comparative analysis); a set of methods for 
psychological and pedagogical diagnostics and self-diagnostics. A set of creative tasks and 
tests that helped to reveal the degree of the professional competence formation among the 
future education managers was developed. Incoming diagnostics as the first stage of 
experimental work was focused on determining the level of the previously acquired level of 
competence in reference to its theoretically defined components, on the students’ attitude 
towards the formation of professional competence in general, and also on the defining of a 
value hierarchy among the future managers. The research of competence components 
provided for the identification of their implementation degree (formation) and their special 
formation assurance in the training process for the future education managers. Knowledge 
and skills of future education managers are mostly general, not systematized, fragmentary, 
but it must be stated that future heads of educational institutions are familiar with certain 
managerial regulations in regard to the activities of a comprehensive school manager, and 
the situation with the understanding of the activity of a higher education institution manager 
is much worse. Thus, the experiment made it possible to verify that the competence of 
teachers does not have narrow professional boundaries, since they require a constant 
comprehension of pedagogical, social, psychological etc. problems related to education, first 
of all - with the issues of effective management of educational organizations. 

Key words: formation indicators, education manager, managerial professional 
culture, leader qualities, management activity. 
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MONITORING AS A MECHANISM OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF 
DEVELOPMENT OF THE CHAIR SYSTEM OF THE INSTITUTES OF 

POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION 
 
Introduction. It is found out that transformations, taking place in the education 

system in conditions of European integration, considerably complicate management of a 




