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(ѓнанєѐ, уменєѐ, осоѓнанность) англоѐѓычноѕ компетентностє в профессєонально 
орєентєрованноѕ англоѐѓычноѕ монологєческоѕ речє будущєх хореографов. 

Ключевые слова: монологєческаѐ речь, профессєонально орєентєрованнаѐ 
речь, целє обученєѐ, содерђанєе обученєѐ, будущєе хореографы. 

 
SUMMARY 

Duka Mariia, Povalii Tetiana. The Aims and Content of Teaching Future 
Сhoreographers Professionally-Oriented English Monological Speech.  

The article overviews the theoretical prerequisites of teaching future choreographers 
professionally-oriented English monological speech. The basic requirements to teaching 
future choreographers professionally-oriented English monological speech are systematized. 
The authors aim at singling out and describing the main components of future 
choreographers’ professionally-oriented competence in English monological speech among 
which are certain knowledge, skills and awareness.  

The terms “monologue” and “monological speech” are defined in the article according 
to the aim of the paper. Taking into account the latest research of psychologists and linguists 
the article dwells upon the linguo-psychological characteristics of monological speech. 
Among the psychological particularities there are unidirectionality, coherence, topicality, 
contextuality, relative continuity, consistency, logic. As to the linguistic characteristics, there 
are complexity, completeness, judgment, complex syntax, the necessity of usage of sentence 
connection means and expressive means. 

The term “future choreographers’ professionally-oriented competence in English 
monological speech” is specified as the ability of the professionals mentioned to realize oral 
communication of professionally-oriented content in the form of a monologue in the 
situations of oral professionally-oriented communication. 

The types of monologues necessary for future choreographers’ in the process of their 
acquiring professionally-oriented competence in English monological speech are analyzed 
according to their genre, aim of presentation, way of presentation, subject, structural 
particularities and the circumstances they are used within. Such types of monologues as 
narrative monologues, descriptive monologue and argumentative monologue are singled out. 

The necessity to develop the complex of exercises and assignments for building 
professionally-oriented competence in English monological speech is grounded to become the 
aim of the further studies.  

Key words: monological speech, professionally-oriented speech, aims of teaching, 
content of teaching, future choreographers. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВИКЛИКИ ЧАСУ: 
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 

 

На основі теоретєчного аналіѓу у статі ствердђуютьсѐ, що органіѓаціѕна 
структура ѓакладу вєщої освітє тѐђію до уѓгодђеннѐ іѓ ѕого стратегічнємє 
ѓавданнѐмє. Традєціѕно вона ю іюрархічно-структурованоя, оскількє спрѐмована на 
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досѐгненнѐ реѓультатів (транслѐція ѓнань) наѕкоротшєм та наѕефектєвнішєм 
шлѐхом. Доводєтьсѐ, що демократєѓаціѐ суспільного устроя передбачаю 
роѓшєреннѐ горєѓонтальнєх структур органіѓації ѓакладу і ѕого переходу на 
конгломератнєѕ тєп іѓ матрєчноя структуроя. Аналіѓ саѕтів ѓакладів вєщої 
освітє Українє та Польщі вкаѓав на ѓмінє поѓєції студента. Зафіксована ѓаміна 
вєховного напрѐму роботє ѓі студентом у ѓакладі вєщої освітє республікє Польщі 
та частково Українє на «соціаліѓуячєѕ напрѐм» укаѓую на демократєѓація процесів 
управліннѐ ѓ посєленнѐм суб’юктної поѓєції студента, ініціяячє тєм самєм 
відповідні ѓмінє і в ѕого структурі. 

Ключові слова: ѓаклад вєщої освітє, органіѓаціѕна структура, соціаліѓаціѐ, 
студент, демократєѓаціѐ. 

 
Постановка проблеми. Сучасні соціальні трансформації створили 

підґрунтѐ длѐ змін освітніх систем, що ініціявало процеси реформуваннѐ 
освіти в низці країн, зокрема України і Республіки Польща. Практика 
показала, що процеси реформуваннѐ в освіті, ѐк такі, що стосуятьсѐ 
населеннѐ в цілому, завжди супроводжувалисѐ широким резонансом. У 
такий період заклади освіти зазнаять чисельних впливів ѐк щодо внутрішніх 
процесів, так і зовнішніх. У цей період також відбуваютьсѐ переглѐд усіх 
параметрів функціонуваннѐ освітньої системи, що може нести ризики 
посиленнѐ тенденцій підлаштуваннѐ задлѐ самозбереженнѐ через процеси 
гіперболізації властивих їй характеристик, посиленнѐ нормуваннѐ та 
стандартизації, «вкляченнѐ імунітету» щодо інновацій, акцентуваннѐ уваги 
на аналізі прецедентів минулого тощо. Упередити вище названі ризики 
гіперкомпенсації у процесі реформуваннѐ може професійний підхід щодо 
функціонуваннѐ ѐк освітньої системи загалом, так і конкретного закладу 
зокрема. При реформуванні будь-ѐкої системи одним із важливих фокусів 
уваги завжди виступаю організаційна структура, що, наразі, маю відповідати 
процесам сучасності (глобалізаціѐ, формуваннѐ інформаційного суспільства 
та відкритого освітнього простору). Також процеси реформуваннѐ в освіті 
вимагаять переглѐду та зміни ролі студента в закладі вищої освіти (далі ЗВО), 
ѐкий, з одного боку, виступаю замовником освітніх послуг, а з іншого – її 
користувачем (ѐк фізичного суб’юкта), позиціѐ ѐкого все ще залишаютьсѐ 
неврівноваженоя з позиціюя ЗВО ѐк надавача послуг (ѐк яридичного 
суб’юкта). Натомість актуальний процес реформи освіти наголошую на 
посилені самодостатності сучасного студента (Закон України «Про вищу 
освіту»), що також маю бути врахованим в організаційній структурі ЗВО, ѐк 
такої, що маю відповідати зміненій загальній стратегії баченнѐ студента в 
системі вищої освіти. Таким чином, виклики сучасності ініціяять зверненнѐ 
до структури закладу вищої освіти ѐк такої, що маю бути переглѐнута й 
уточнена відповідно до поставлених перед вищоя освітоя завдань, що 
ініційовані суспільними змінами світового характеру. 

Аналіз актуальних досліджень. Проведений аналіз наукових джерел 
показав, що організаційна структура ЗВО ѐк така, що сфокусована на 
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організації процесу передачі знань, історично залишаютьсѐ відносно сталоя. 
Саме з ціюї причини вона може і не викликати в дослідників особливого 
наукового інтересу. Опрацьована в цій сфері незначна кількість досліджень, 
що спрѐмована на вивченнѐ структури ЗВО, стосуятьсѐ системи державного 
управліннѐ України (Мороз, 2015), вирішеннѐ завдань громадѐнсько-
правового напрѐму (Чепаріна, 2010) стосуютьсѐ соціальних світових змін (Ма-
карова, 2014); маркетингової діѐльності (Бобало, 2010), зміни джерела фінан-
суваннѐ (Спорн, 2004). У цих працѐх піднімаятьсѐ питаннѐ щодо іюрархічної 
розбудови організаційної структури ЗВО, що слугую ефективному адмі-
ністрування ѐк базової функції управліннѐ ЗВО. У контексті польської системи 
вищої освіти подібний напрѐм розкриваютьсѐ у працѐх таких науковців, ѐкі у 
2011 році підготували звіт щодо управліннѐ закладами освіти в Польщі 
(Р. Батко, Ю. Бугай, М. Фласінський, М. Франковіч, М. Хуліцська, П. Єдинак, 
Л. Корпорович, А. Манѐ, Т. Марек, І. Міка, М. Пручніцька, Р. Рибковський, 
Т. Шкарбек, М. де Валл) (Modele zarządzania uczelniami w Polsce, 2011). 

Натомість, у контексті реалізації такої функції вищої освіти, ѐк 
соціалізаціѐ студента, складаютьсѐ дещо інша картина. Цѐ робота ю 
тривекторноя. Перший вектор стосуютьсѐ формуваннѐ наукової установи ѐк 
культурного середовища, другий – студентської спільноти, а третій маю 
індивідуально-спрѐмований характер щодо конкретного студента, його 
успішності та просуваннѐ в напрѐмі здобуттѐ диплому про вищу освіту, 
соціалізації й розвитку у процесі різних активностей, ѐк-то: науково-
дослідницької діѐльності; розвитку талантів та власних уподобань; 
саморозвитку і творчої реалізації тощо. Тут немаю чіткого та 
стандартизованого результату, а шлѐхи її реалізації коливаятьсѐ відповідно 
до кожного окремого випадку ситуації студента. У цьому контексті ЗВО 
опираятьсѐ на індивідуальний підхід, що втіляютьсѐ у створенні атмосфери 
навчального середовища, міжособистісних зв’ѐзків на рівні «викладач-
студент», програмах підтримки й супроводу, а також через реалізація 
законодавчих актів щодо системи підтримки громадѐнина країни в різних 
соціальних ситуаціѐх (стипендіѐ, лікарнѐний тощо). Вивчення ціюї ланки 
наукових знань присвѐчено досить багато праць у різних сферах знань, 
аналізу ѐких ми приділили увагу в попередній статті (Міровська, 2018).  

Водночас проведений нами аналіз показав, що питаннѐ соціалізації та 
підтримки студента залишаятьсѐ такими, що переважно не вивчаятьсѐ з 
позиції структурних характеристик ЗВО, залишаячись у полі горизонтальної 
складової управлінського процесу, спрѐмованого, перш за все, на 
формуваннѐ комунікативного простору у ЗВО. Це може означати, що ці 
питаннѐ хоча і ю важливими в діѐльності ЗВО, однак, при розглѐді її структури, 
залишаятьсѐ дотичними: вони не відображаятьсѐ в ній ѐк окремий напрѐм 
роботи ЗВО. На нашу думку, позиціѐ студента у ЗВО ѐк суб’юкта освітнього 
процесу, повноправного громадѐнина й замовника освітніх послуг, що 
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відображаю стратегічні завданнѐ ЗВО, маю отримати більше уваги і бути 
представленим у розбудові його організаційної структури. 

Мета статті – розкрити теоретичні та практичні надбаннѐ з питань 
вивченнѐ організаційної структури закладу вищої освіти в контексті 
зміненої стратегії оцінки позиції студента в системі вищої освіти. 

Методи дослідження – теоретичний аналіз наукових та літературних 
джерел із питань розбудови організаційної структури закладу вищої освіти; 
аналіз сайтів ЗВО щодо відображеннѐ роботи зі студентом на рівні їх 
організаційної структури. Базоя емпіричної частин дослідженнѐ виступали 
сайти закладів вищої освіти України і, частково, Республіки Польща. 

Виклад основного матеріалу. Проведений нами аналіз наукових та 
літературних джерел показав, що з плином часу традиційність інституту 
вищої освіти щодо прагненнѐ дотримуватисѐ усталених багатовікових 
устоїв щодо транслѐції накопичених знань, історично укріпили іюрархічність 
структури її закладів, а в межах певної політичної системи та суспільного 
устроя вони отримали відповідне практичне втіленнѐ в їхній структурі. 
Сама мета освіти щодо транслѐції знань та надбань цивілізації наступному 
покоління слугую посилення тенденцій урегуляваннѐ її організаційної 
структури ѐк такої, що маю забезпечити ця передачу прѐмим, найшвидшим 
і найефективнішим способом. Тож іюрархічність організаційної структури 
видаютьсѐ найкращим способом такої передачі. Розроблена ще 
О. Файолем (1961) система універсальних принципів управліннѐ чітко 
відображаютьсѐ в системі розбудови організаційної структури ЗВО, що 
надаю їй можливість ефективно реалізувати поставлені задачі в обмежений 
час, що наданий длѐ підготовки фахівцѐ в закладі вищої освіти (4–6 років).  

Науковцѐми стверджуютьсѐ, що введеннѐ відповідних функцій в 
організаційну структуру ЗВО обумовляютьсѐ різними чинниками, одним із 
ѐких ю сам розмір ЗВО відповідно до кількості студентів, де заклад 
«великого типу обсѐгу» охопляю 10000 студентів і більше, відповідно 
середній – від 4000 до 10000 студентів і маленький – менше 4000 студентів 
(Бобало, 2010). Цей кількісний показник впливаю на такі аспекти 
управліннѐ, ѐк континуум керівництва в іюрархічній структурі, обсѐг 
управліннѐ, функціональний розподіл у горизонтальній структурі, 
складність самої системи та її вертикальна і горизонтальна диференціаціѐ. 
Таким способом побудова організаційної структури активізую низку питань, 
пов’ѐзаних зі специфікоя реалізації управлінських функцій: при збільшенні 
кількості студентів ЗВО зміняютьсѐ організаційна структура закладу і, 
відповідно, сам процес управліннѐ. Продовжуячи тему збільшеннѐ 
університетів, слід відмітити праця О. Кузіної та М. Горбачової, ѐка 
присвѐчена вивчення процесів трансформації класичних університетів і де 
саме аналіз організаційної структури управліннѐ виступаю основоя 
розгортаннѐ цих змін (Кузина та Горбачева, 2014). 
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Реформа освіти передбачаю зміни, ѐкі, наразі, ю плановими й саме тому 
можуть реалізуватисѐ свідомо, послідовно та поетапно (Органєѓацєонное 
поведенєе, 2015). Науковці наголошуять на важливості залученнѐ до цього 
процесу всіх учасників освітнього процесу, що надасть реалізувати 
заплановані зміни, посиляячи їх ініціативоя співробітників щодо пошуку 
ефективних шлѐхів розвитку та адаптації ѐк самої організації, так і її членів 
(Организационное поведение, 2015). У цьому контексті будуть цікаві 
здобутки різних теоретичних моделей організаційних змін, зокрема щодо 
розглѐду самого процесу змін у моделі К. Левіна; теорії М. Біра та Н. Ноіра, 
ѐка вказую на двонаправленість цього процесу (зверху-вниз і навпаки); 
проектного підходу Р. Балока і Д. Баттена та моделі Д. Коттера щодо восьми 
кроків змін, зосереджених на вкляченні членів організації у процеси змін, а 
також моделі змін ADKAR-Prosci (Д. Хайѐт), де ставитьсѐ наголос на готовності 
членів організації до участі у змінах. У моделі У. Бріджеса центральний фокус 
ставитьсѐ на управліннѐ переходом, а в навчальній моделі організаційних 
змін ADKAR-Prosci логіка діѐльності спрѐмована за двома напрѐмами 
розвитку: бізнес та співробітники. Переважно в усіх цих моделѐх зміни в 
самій структурі організації виступаять передбачуваним результатом і саме 
тому залишаятьсѐ недостатньо представленими (Шевченко, 2015). Натомість 
у моделі взаюмоузгодженнѐ Д. Надлера і М. Тушмана описуятьсѐ чотири 
підсистеми змін, одніюя з ѐких ю саме формальна організаціѐ, що вклячаю 
зміни в її структурі, політиці та принципах роботи. Іншими підструктурами ціюї 
моделі виступаять: робота, ляди та неформальна організаціѐ, що 
проѐвлѐютьсѐ через цінності, правила та владні тенденції (Шевченко, 2015). 
Як і в попередніх моделѐх, у цій моделі структурні зміни виступаять 
останніми і у випадку їх випереджальної ініціативи можуть бути знеціненими, 
ѐкщо не відбулисѐ зміни у трьох інших підсистемах. І, навпаки, при 
невідповідності структурної будови стратегії розвитку організації всі 
напрацьовані зміни можуть із часом нівеляватисѐ. Це ще раз підкресляю 
думку, що структура організації маю бути постійно в полі уваги ѐк така, що маю 
відповідати й посилявати стратегічні завданнѐ розвитку організації. 

Аналізуячи освітні зміни у США на рівні макро- та мікрополітики 
освіти, І. Семенець-Орлова доводить, що ретроспективний аналіз помилок 
імплементації освітніх змін у США може бути корисним матеріалом длѐ їх 
усуненнѐ задлѐ досѐгненнѐ запланованих результатів державних реформ 
(Семенець-Орлова, 2016). Автор статті відмітила низку вагомих досѐгнень 
науковців щодо імплементації освітніх змін. Одним із таких внесків ю 
модель «відсутності повної інформації на вході» (М. МакЛафлін), згідно з 
ѐкоя наѐвність навіть вагомої фінансової підтримки та значущих ідей не 
може гарантувати запланований результат змін «на виході», ѐкщо не 
врахований місцевий вибір та діячі практики або проігноровані зв’ѐзки із 
зовнішнім середовищем (громада, бізнес та т.п.) (Фуллан, 2000; Фуллан, 
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2006; Cieciora, 2017). Думка, що макрополітика організації маю 
узгоджуватисѐ із мікрополітичним контекстом освітніх змін посиляютьсѐ і у 
працѐх М. Фулана (2000; 2006), ѐкий присвѐтив низку праць саме змінам у 
системі освіти (Фуллан, 2000; Фуллан, 2006). 

Також сучасні дослідженнѐ у сфері управліннѐ освітоя фіксуять 
перехід від лінійних до матричних структур, а також створеннѐ освітніх 
організацій конгломератного типу з посиленнѐм їхніх горизонтальних 
структур, що забезпечуять мережу зв’ѐзків організації ѐк внутрішніх, так і 
зовнішніх бенефіцитаріѐми (Макарова та ін., 2014). На думку авторів, 
створеннѐ системи «університет-технолополіс» (прикладом ѐкого ю 
Гарвадський університет), виступаю аналогом просторової міської системи, 
що вимагаю координації роботи різних агентів із різними функціѐми, що 
разом забезпечуять функціонуваннѐ ціюї великої системи. Створяятьсѐ 
такі конгломерати шлѐхом відкритого структуруваннѐ наѐвного простору: 
території, приміщень, аудиторій тощо (Макарова та ін., 2014). Також 
автори статті фіксуять новий тип університетської структури – університети 
підприюмницького типу, що створяютьсѐ за умов низького державного 
фінансуваннѐ і жорсткої конкуренції і плануять своя діѐльність на основі 
законів ринкового підприюмництва. Зокрема, К. Кларк (1999) виділѐю п’ѐть 
характеристик такого університету ѐк таких, що підкорѐятьсѐ впливові 
ринку, а саме: наѐвність керівної групи, децентралізаціѐ та стимул, 
диференціаціѐ джерел фінансуваннѐ, тиск на класичні підрозділи закладу 
вищої освіти задлѐ стимуляваннѐ змін, підприюмницька культура (Clark, 
1999). Важливоя складовоя таких університетів ю маркетинг і підтримка 
ділових стосунків із бізнесом, що розширяю його можливості. При цьому 
задлѐ розширеннѐ сфери ринку й розробленнѐ нових технологій такі ЗВО 
створяять технопарки та інноваційні інкубатори або інноваційно-
технологічні центри, а також центри трансфера технологій (Макарова та ін., 
2014). Спираячись на засади соціального управліннѐ, що розвиваютьсѐ в 
умовах демократичних процесів, науковці зазначаять, що створеннѐ стану 
впорѐдкованості (ѐк сутності організації) найкраще реалізуютьсѐ через 
матриця цілеспрѐмованої скоординованої діѐльності, її проектуваннѐ, 
чому слугую створеннѐ відповідної структури організації (Clark, 1999). 

Проведений нами аналіз показав, що науковці, підтримуячи загалом 
традиційний підхід (стратегіѐ організації визначаю її структуру), указуять на 
пошук напрѐмів формуваннѐ структури організації, ѐка би забезпечила їх 
гнучкість та готовність реагувати на зміни й актуальні виклики. Вирішення 
такого завданнѐ може слугувати «дерева цілей» організації, де прописуятьсѐ 
локальні цілі, саме ѐкі і можуть указувати на актуальність переглѐду 
організаційної структури, забезпечуячи організації гнучке реагуваннѐ на 
ситуація. При збереженні загальної мети щодо транслѐції освітніх знань, 
локальні цілі можуть видозміняватисѐ відповідно до актуальних запитів та 
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соціальних змін. Саме цей аспект і ставить перед освітніми організаціѐми 
запити щодо постійного переглѐду їхніх локальних цілей і, відповідно, 
внесеннѐ змін у їхня організаційну структуру. На нашу думку, ці цілі, перш за 
все, стосуятьсѐ питань соціалізації та підтримки студентів, їхніх запитів щодо 
дослідницьких проектів, внеску в напрѐмі формуваннѐ громадѐнського 
суспільства. Все це вимагаю широких горизонтальних зв’ѐзків і, відповідно, 
запит на розбудову матричної організаційної структури, особливістя ѐкої ю 
здатність гнучко реагувати на зовнішні виклики.  

Дослідники Ягеллонського університету в Польщі розробили 
комплексну модель управліннѐ закладом вищої освіти, що в цілому 
охопляю його діѐльність і стосуютьсѐ процесів самоврѐдуваннѐ 
(академічного та менеджерського напрѐму), дидактики, досліджень, а 
також управліннѐ: лядськими ресурсами, знаннѐми, інтелектуальноя 
власністя, ѐкістя університетської освіти та праці у ЗВО, матеріальними 
ресурсами, фінансами, а також ризиками (Modele zarządzania uczelniami w 
Polsce, 2011). Науковці наголошуять, щоб створити ефективну та 
стимуляячу організаційну структуру ЗВО, слід на кожному з семи рівнів 
академічного функціонуваннѐ визначити домінувальні процеси, цілі та 
ресурси. Авторами виділѐятьсѐ такі рівні академічного функціонуваннѐ, 
що стосуятьсѐ: баченнѐ та місії ЗВО, концепції освітньої підготовки та 
стратегії розвитку закладу, що ю основоя длѐ розробки освітніх програм; 
кадровий склад ЗВО та їх кваліфікаціѐ; матеріально-технічного 
забезпеченнѐ та самої структури закладу вищої освіти. Також важливим у 
побудові структури організації ю врахуваннѐ чинників середовища та 
світових процесів, ѐкі, наразі, указуять на те, що ЗВО функціоную в ринковій 
економіці, процесах розбудови громадѐнського суспільства та 
демократичних політичних систем. На терені Польської науки вчений 
Міхал де Вал (2011, 2012) разом зі своїми колегами наголошую, що ЗВО маю 
посилявати розвиток локальної громади, слугуячи їй та опираячись на її 
ресурси з опороя на зростаячу автономія університетів Польщі та надані 
їм повноваженнѐ щодо вільного й раціонального проектуваннѐ освітніх 
програм, пошуку ефективних систем підвищеннѐ ѐкості освіти, формуваннѐ 
культури та підтримки екології середовища (Modele zarządzania uczelniami 
w Polsce, 2011). Польські вчені наголошуять на важливості в такому 
становленні вищої освіти оріюнтації на процеси, що можуть бути 
ефективним навіть за умов несприѐтливого впливу все ще чинної в Польщі 
консервативної організаційної культури ЗВО (Cieciora, 2017). Також учені 
наголошуять на вагомості показників процесуальної, ѐкісної та 
організаційної зрілості ЗВО, що разом надаять йому адекватної здатності 
щодо власного розвитку й готовності виконувати конкретні завданнѐ, а 
також досконалості в організації та управлінні ЗВО (Wawak, 2012; Wawak, 
2010). На нашу думку, описані процеси маять значеннѐ длѐ їх урахуваннѐ в 
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розбудові організаційної структури ЗВО у країнах, ѐкі взѐли курс на 
демократичний розвиток, зокрема України.  

Надбаннѐ теоретичного аналізу сучасних тенденцій щодо 
організаційної структури ЗВО ми поклали в основу дослідженнѐ 
відображеннѐ роботи зі студентами в закладі освіти у структурі ЗВО. 
Предметом нашого дослідженнѐ були сайти українських ЗВО та, частково, 
Республіки Польща. Отримані дані дали нам можливість зробити наступні 
припущеннѐ. У ЗВО (України і Республіки Польща) відмічаятьсѐ тенденції 
до формуваннѐ університетських технополісів зі своюя територіюя, де 
розташовані ѐк навчальні корпуси, так і корпуси длѐ проживаннѐ студентів 
і викладачів зі створеннѐм інфраструктури побутового обслуговуваннѐ, що 
разом отримало назву студентського (аспірантського/викладацького) 
містечка. В Україні до великих закладів вищої освіти можна віднести 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (КНУ), 
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» ім. 
Ігорѐ Сікорського (КПІ). У Республіці Польща до ціюї категорії відносѐть такі 
заклади, ѐк Політехнічний Варшавський університет (PW); Ягеллонський 
університет у Кракові (UJ), Вроцлавський державний університет. У 
кожному із цих університетів навчаюшсѐ більше 25 тисѐч студентів, 
аспірантів і докторантів, що тим самим створяю відповідні вимоги щодо 
їхньої структурної організації ѐк до категорії великих ЗВО. 

Організаційна структура ЗВО залишаютьсѐ іюрархічноя, де позиціѐ 
студента підпадаю під категорія «вихованнѐ». Длѐ цього у структурі ЗВО 
України існую такий напрѐм, ѐкий очоляютьсѐ проректором із науково-
педагогічної роботи й адмініструютьсѐ на різних рівнѐх організаційної 
іюрархії заступником директора з виховної роботи та заступником декана з 
виховної роботи. Ці посади все ще залишаятьсѐ наѐвними в усіх ЗВО, хоча і 
маять різне іюрархічне представленнѐ. Таким чином структура ЗВО 
закріпляю позиція студента, ѐк такого, ѐкий потребую спрѐмовуячо-
виховних впливів, залишаячи його тим самим у позиції несамостійності. У 
такому разі студентське самоврѐдуваннѐ теж може відігравати роль 
«загартуваннѐ» молоді в напрѐмі вже традиційно вироблених та сталих 
механізмів управліннѐ установоя засобом упорѐдкуваннѐ процесів 
самоврѐдуваннѐ. На нашу думку, передані у спадок радѐнськоя системоя 
механізми поюднаннѐ адміністративного управліннѐ ЗВО (де студент 
займаю позиція, що передбачаю виховні впливи) із вкляченнѐм процедур 
навчаннѐ самоврѐдування дещо нагадую шкільну систему і не може 
відповідати завданнѐм соціалізації та самостійності у здобутті вищої освіти 
в умовах глобалізації та формуваннѐ інформаційного суспільства. 
Натомість у ЗВО Республіки Польща зроблені деѐкі кроки в напрѐмі 
переглѐду радѐнських традицій: у структурі ЗВО відсутній напрѐм виховної 
роботи зі студентами, а з’ѐвивсѐ напрѐм «зі студентських справ», що 
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реалізуютьсѐ з опороя на самостійність та потенціал студента, 
інформаційне та законодавче його підсиленнѐ й дотриманнѐ його прав у 
процесі здобуттѐ вищої освіти. Так, в Університеті Яна Длугоша 
(Ченстохова) на другому щаблі іюрархічної управлінської системи наѐвна 
посада «проректора до справ студентських», що охопляю різні рівні та 
напрѐми роботи, ѐк-то: щодо розвитку творчості та інтересів студента, 
«бяро кар’юрного росту» та «відділ практики», «відділ дидактичного 
забезпеченнѐ підготовки студента», «команда інформаційних систем 
дидактичного забезпеченнѐ», центр дистанційної освіти та студентський 
дім під назвоя «Гном». Також окремоя гілкоя виступаю «Центр 
безперервної освіти», що розрахований реалізувати потреби освіти 
дорослих упродовж життѐ. У цьому напрѐмі наѐвні такі посади, ѐк 
«уповноважений представник ректора длѐ осіб із неповносправністя», 
«духовний академічний наставник», докторантське та студентське 
самоврѐдуваннѐ. При цьому виховна функціѐ ЗВО трансформуваласѐ в 
понѐттѐ культури закладу вищої освіти, носіѐми ѐкої виступаять всі 
учасники освітнього процесу: викладачі, адміністраціѐ ЗВО, студенти та їхнѐ 
родина, що вклячаютьсѐ у процес соціалізації членів своюї родини, а також 
громада (територіальна, локальна тощо). Діѐльність цих відділів 
реалізуютьсѐ за принципом проектної, що відображаютьсѐ у структурі ЗВО 
Польщі, зокрема Університету ім. Яна Длугоша у Ченстохові. 

Опираячись на аналіз сайтів ЗВО України щодо їх змістового 
наповненнѐ на предмет роботи зі студентами, хочемо зауважити про їхню 
досить широке охопленнѐ щодо різних напрѐмів роботи. Це такі, ѐк: 
розвиток творчості та інтересів студента засобом широкої мережі гуртків; 
наданнѐ інформації щодо кар’юрного росту студента (у деѐких ЗВО України 
ю відповідний відділ); підтримка студента та наданнѐ йому першого місцѐ 
працевлаштуваннѐ через роботу студентських соціальних служб; програми 
мобільності (студентських обмінів) та підтримки засобом спеціальної 
стипендії й наданнѐ грантів; волонтерський рух; наукові студентські кола та 
аспірантські школи тощо. Водночас, порівнѐльний аналіз показав, що 
перелік видів діѐлності студентів ЗВО України і Польщі не маю суттювих 
відмінностей. Ці відмінності більше стосуятьсѐ структури їхньої організації 
у ЗВО: у ЗВО України – переважно виховний та у ЗВО Польщі – переважно 
соціалізуячий напрѐм. Ми не вдавалисѐ в детальний аналіз виѐвлених 
відмінностей, проте можемо висловити припущеннѐ щодо впливу 
політично-громадської системи устроя життѐ населеннѐ кожної із названих 
країн, що ще раз підкресляю важливість урахуваннѐ впливів середовища 
на діѐльність та розбудову у ЗВО відповідної їй організаційної структури. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Структура 
закладу вищої освіти відображаю перебіг внутрішніх та зовнішніх процесів у 
розбудові діѐльності закладу та відповідаю його стратегічним завданнѐм. 
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Традиційно вона ю іюрархічно-структурованоя, оскільки спрѐмована на 
досѐгненнѐ результатів (транслѐціѐ знань) найкоротшим та 
найефективнішим шлѐхом.  

Демократизаціѐ суспільного устроя передбачаю розширеннѐ 
горизонтальних структур організації закладу і її переходу на 
конгломератний тип із матричноя структуроя. Горизонтальна структура 
організації ЗВО маю постійно переглѐдатисѐ на основі локальних цілей, що 
буде забезпечувати гнучкість її реагуваннѐ на зовнішні виклики. Будь-ѐкі 
освітні зміни не можуть носити спонтанного характеру, а маять 
реалізуватисѐ свідомо, послідовно, поетапно з урахуваннѐм процесів 
мікрорівнѐ, тобто користувачів освітніх послуг, ѐкі все більше набуваять 
ознак суб’юктів управлінського процесу.  

Аналіз сайтів закладів вищої освіти України та Польщі вказав на зміни 
позиції студента. Зафіксована зміна виховного напрѐму роботи зі 
студентом у закладі вищої освіти Республіки Польща на «соціалізуячий 
напрѐм» та частково України вказую на посиленнѐ суб’юктної позиції 
студента, ініціяячи тим самим зміни і у структурі самого закладу.  

Компаративні дослідженнѐ можуть бути перспективним напрѐмом 
щодо розвитку організаційних структур закладів вищої освіти в контексті 
демократичних змін у суспільстві. 
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РЕЗЮМЕ 

Мировская Мариола. Организационнаѐ структура учреждениѐ высшего 
образованиѐ и вызовы времени: от теории к практике. 

На основе теоретєческого аналєѓа в статье утверђдаетсѐ, что 
органєѓацєоннаѐ структура учређденєѐ высшего обраѓованєѐ тѐготеет к 
согласованєя с его стратегєческємє ѓадачамє. Традєцєонно она єерархєческє 
структурєрованнаѐ, поскольку направлена на достєђенєе реѓультатов (транслѐцєя 
ѓнанєѕ) кратчаѕшєм є самым эффектєвным путём. Докаѓываетсѐ, что демокра-
тєѓацєѐ общественного устроѕства предусматрєвает расшєренєе горєѓонтальных 
структур органєѓацєє учређденєѐ є её переход на конгломератныѕ тєп с матрєчноѕ 
структуроѕ. Аналєѓ саѕтов высшєх учебных ѓаведенєѕ Украєны є Польшє отметєл 
єѓмененєѐ поѓєцєє студента. Зафєксєрованнаѐ ѓамена воспєтательного направленєѐ 
работы со студентом в ѓаведенєѐх высшего обраѓованєѐ республєкє Польшє є 
частєчно Украєны на «соцєалєѓєруящее направленєе» укаѓывает на демократєѓацєя 
процессов управленєѐ с усєленєем субъектноѕ поѓєцєє студента, єнєцєєруѐ тем 
самым є соответствуящєе єѓмененєѐ є в его структуре. 

Ключевые слова: учређденєе высшего обраѓованєѐ, структура органєѓацєє, 
соцєалєѓацєѐ, студент, демократєѓацєѐ. 

 
SUMMARY 

Mirowska Mariola. Organizational structure of the higher education institution and 
challenges of time: from theory to practice. 

Democratization of the educational process in conditions of globalization, 
strengthening of the requirements for self-sufficiency of the modern student initiates review 
of the activities of higher education institutions from different positions, one of which is its 
organizational structure. The aim of the article is to reveal theoretical and practical 
achievements on the study of organizational structure of the institution of higher education 
in the context of the changed strategy for assessing position of the student in the higher 
education system. Methods of research – theoretical analysis of scientific and literary 
sources on the development of organizational structure of higher education institution; 
analysis of HEI sites regarding reflection of work with the student at the level of their 
organizational structure. The basis of the empirical parts of the study was the sites of higher 
education institutions of Ukraine and, in part, the Republic of Poland. 

On the basis of the theoretical analysis it is argued that organizational structure of 
higher education institution tends to be consistent with its strategic objectives. Traditionally, 
it is hierarchically structured, because it is aimed at achieving results (translation of 
knowledge) in the shortest and most effective way. It is proved that democratization of the 
social system involves expansion of the horizontal structures of the institution and its 
transition to a conglomerate type with a matrix structure. Horizontal structure of HEI 
organization must be constantly reviewed on the basis of local goals, which will ensure the 
flexibility of its response to external challenges. Any educational changes cannot be 
spontaneous, but they must be realized consciously, consistently, in stages, taking into 
account micro-level processes, that is, users of educational services, which are increasingly 
gaining signs of the subjects of the management process.  
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The analysis of the sites of higher education institutions in Ukraine and Poland indicated 
changes in the student’s position. Replacement of the educational direction of work with a 
student in the institution of higher education of the Republic of Poland and, in part, Ukraine into 
a “socializing direction” indicates democratization of management processes with strengthening 
of the student’s subjective position, thus initiating corresponding changes its structure. 

Perspective direction for further research can be comparative studies on development 
of organizational structures of higher education institutions in the context of democratic 
changes in society. 

Key words: higher education institution, organizational structure, socialization, 
student, democratization. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МАТЕМАТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті ѓ’ѐсовано теоретєчні ѓасадє формуваннѐ професіѕної 

компетентності маѕбутніх учєтелів математєкє. Проаналіѓовано тлумаченнѐ 
понѐть «компетентність», «професіѕна компетентність маѕбутнього вчєтелѐ», 
«професіѕна компетентність маѕбутнього вчєтелѐ математєкє». Вєѓначено 
основні напрѐмє формуваннѐ професіѕної компетентності вчєтелѐ математєкє. 
Окреслено умовє формуваннѐ професіѕної компетентності вчєтелів математєкє. 
Вєокремлено ѕ охарактерєѓовано складові професіѕної компетентності маѕбутніх 
учєтелів математєкє. Доведено, що професіѕна компетентність учєтелѐ 
математєкє ѐвлѐю собоя ѐк певнєѕ рівень підготовленості ѓ математєкє, 
володіннѐ псєхолого-педагогічнємє і методєчнємє ѓнаннѐмє ѕ уміннѐмє, так і 
наѐвність відповіднєх особєстіснєх ѐкостеѕ. 

Ключові слова: компетентність, професіѕна компетентність маѕбутнього 
вчєтелѐ, професіѕна компетентність маѕбутнього вчєтелѐ математєкє, 
формуваннѐ професіѕної компетентності маѕбутнього вчєтелѐ математєкє. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства в 

умовах глобальних суспільних зрушень, ѐкі маять систематичний, 
швидкий, здебільшого незворотний характер, найбільш відповідальноя ю 
роль освіти. Саме освіта ю тим соціальним інститутом, через ѐкий 
проходить кожна лядина. Відповідно, учитель займаю одне з провідних 
місць у формуванні особистості, громадѐнина держави. А відтак, у зв’ѐзку 




