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Постановка проблеми. У складних умовах сьогодення, які склалися в 

Україні, з кожним роком зростає конкуренція між навчальними закладами щодо 

набору потенційних учнів. Особливо значущою є дана проблема для 

професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), при чому не лише через 

складну демографічну ситуацію, але й через невисокий престиж робітничих 

професій.  

Це вимагає спрямування уваги керівників професійно-технічних 

навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг як діяльності, в процесі якої 



забезпечується створення, інформування, доставляння та обмін пропозиціями, 

що мають цінність для потенційних споживачів, клієнтів, партнерів і 

суспільства в цілому [10]. 

Водночас, як показують результати нашого пілотажного дослідження, 

керівники ПТНЗ утруднюються у визначенні потреб цільових груп споживачів, 

не враховують відмінностей в очікуваннях учнів, батьків, педагогів як 

безпосередніх учасників маркетингової діяльності. В інших дослідженнях 

(М. Фадєєва та ін.) констатовано, що значна кількість керівників системи освіти 

не володіє прийомами та методами формування позитивного іміджу; виявлений 

недостатній рівень ініціативності, підприємливості (О. Креденцер [9] та ін.) та 

інших психологічних якостей керівників освітніх організацій, важливих для 

успішної маркетингової діяльності.  

За такого стану речей дієвість маркетингу освітніх послуг значно 

зменшується, що особливо яскраво виявляється у складних та суперечливих 

умовах ринкової трансформації національно-економічної системи коли, з 

одного боку, управлінець мусить займати жорстку позицію, спрямовану на 

забезпечення «виживання» ПТНЗ, а, з іншого боку, відповідно до місії 

освітянина виявляти у поведінці зразки гуманності, толерантності, високої 

духовності («сіяти розумне, добре, вічне»).  

Відповідно, актуалізується необхідність розвитку психологічної 

готовності керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що окремі 

питання зазначеної проблеми вже були предметом уваги дослідників. Так, 

досліджено соціально-психологічні аспекти маркетингу та реклами (В. Зазикін 

[5], К. Мозер [10], А. Панкрухін [11] та ін.), питання соціально-психологічного 

забезпечення маркетингової діяльності загалом і у сфері освітніх послуг 

зокрема (Д. Ванькіна [3], Є. Карпов [8] та ін.), вивчаються проблеми 

психологічної підготовки менеджерів освіти до професійної діяльності, у тому 

числі, до формування позитивного іміджу освітніх організацій (О. Бондарчук 

[2], Л. Карамушка [7] та ін.). Водночас, психологічний аспект готовності 



керівників ПТНЗ до маркетингової діяльності у сфері освітніх послуг, попри 

всю його актуальність, практично не досліджений.  

Отже, мета нашої роботи – розкрити особливості психологічної 

готовності керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг та проаналізувати 

проблеми її розвитку в умовах післядипломної педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. За 

результатами теоретичного аналізу літератури [1; 3; 6; 8 та ін.] виявлено 

соціально-психологічну специфіку освітніх послуг у сфері освіти загалом і 

системи професійно-технічної освіти зокрема, яка випливає із соціальної місії 

освіти. Щодо останнього А. Сухов [14] указує на трансляційну (передавання 

наступним поколінням накопичених культурних цінностей), соціалізаційну 

(забезпечення активного засвоєння соціального досвіду, цінностей, ідеалів та 

ін.), селективну (спрямування в певну галузь життєдіяльності), 

трансформаційну (соціальне і культурні зміни особистості та суспільства) 

функції освіти. Відповідно, освітні послуги сприймаються особистістю як 

форма реалізації пізнавальних і соціальних мотивів, необхідний етап побудови 

життєвого шляху і здійснення кар’єри [8], зумовлюючи високі суспільні 

очікування щодо якості освітніх послуг.  

З іншого боку йдеться про недостатнє врахування специфіки таких послуг 

у свідомості їх споживачів. Йдеться, зокрема про [1; 8; 11; та ін.)]: 

1) «нематеріальність» освітніх послуг, через що їх якість можливо осягнути до 

моменту надання лише опосередковано через формалізацію та наочне подання 

найбільш значущої для певної цільової групи інформації про освітні послуги 

(навчальні плани, програми, методи та форми надання послуг, ліцензії, 

дипломи, імідж освітньої організації та ін.); 2) невіддільність послуг від 

суб’єктів, що їх надають, і, отже, нестійкість за якістю, яка посилюється через 

відсутність жорстких стандартів на процеси й результати надання послуг, 

мінливість споживачів освітніх послуг, неможливість установити чіткі критерії 

оцінки якості в системі «людина-людина»; 3) комплексний характер освітніх 

послуг, надання послуг супроводжується перетворенням особистості учня, 

створенням духовних цінностей тощо, через що воно набуває самоцінності та 



значущості безвідносно до кількісного, матерального результату; 4) відносну 

тривалість надання освітніх послуг і, водночас, відтермінування вияву 

результативності та залежність результатів від умов майбутнього життя того, 

хто отримав освітні послуги; 5) необхідність подальшого супроводу послуг 

(неперервність освіти) через природне для людини забування інформації та 

старіння знань в умовах постійних змін і, разом з тим, нечітке визначення в 

суспільстві статусу неперервної освіти протягом життя.  

У разі надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, крім 

того, слід ураховувати недостатньо високий статус робітничих професій в очах 

потенційних споживачів послуг. Через падіння престижу багатьох суспільно 

значущих професій значна частина молодих людей не бажає працювати за 

робітничими професіями. Для більшої частини молоді на перший план вийшли 

прагматичні міркування та спонтанно-емоційний вибір за мотивами 

престижності. Як наслідок, переважна більшість випускників орієнтується на 

отримання вищої освіти, у той час, як професійну підготовку в ПТНЗ планують 

отримати лише 5% опитаних випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

[4 ; 12.].  

Такий стан речей позначається на невисокому іміджі самих професійно-

технічних навчальних закладів, утруднюючи переконання потенційних 

споживачів послуг у доцільності та якості саме професійно-технічної освіти. 

Тому переважну частку контингенту професійно-технічного навчального 

закладу становить учні віком від 14 до 22 років, які не змогли продовжити своє 

навчання у гімназіях, коледжах або технікумах з причин низької успішності у 

навчанні, регулярних пропусків уроків і систематичних порушень дисципліни. 

У ПТНЗ до цих проблем добавляються ще й низькі показники професійних 

досягнень учнів із-за випадкового вибору ними професії або навчального 

закладу. Пов’язано це з тим, що у ПТНЗ приймають на навчання усіх, 

незалежно від того, наскільки самостійно і відповідально зроблено вибір [13]. 

Це зумовлює підвищені вимоги до психологічної готовності керівників 

ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг. 



У структурі психологічної готовності керівників ПТНЗ освіти до 

маркетингової діяльності як сукупності мотивів, знань, умінь, навичок та 

особистісних якостей, що забезпечують ефективність маркетингу в сфері 

освітніх послуг, відповідно до підходу Л. Карамушки [7] можна виокремити:  

1) мотиваційну складову – сукупність мотивів, адекватних цілям і 

завданням маркетингу освітніх послуг (бажання забезпечити 

конкурентоздатність свого навчального закладу на ринку освітніх послуг, 

прагнення підвищити престиж та якість освіти, бажання реалізувати 

інноваційні форми й методи навчання та розвитку особистості й ін.); 

2) когнітивну складову – сукупність знань, необхідних для здійснення 

маркетингової діяльності в освітній галузі (знання змісту та специфічних 

особливостей діяльності в сфері маркетингу освітніх послуг, умов і шляхів 

формування власного позитивного іміджу та позитивного іміджу освітньої 

організації та ін.);  

3) операційну складову – сукупність умінь і навичок практичної 

діяльності в сфері маркетингу освітніх послуг (володіння методами вивчення 

потреб і очікувань цільових груп споживачів освітніх послуг, здійснення 

ефективних маркетингових комунікацій, визначення шляхів і наслідків 

просування маркетингових послуг в освітній галузі та ін.); 

4) особистісну складову – сукупність особистісних якостей менеджерів 

освіти, значущих для маркетингової діяльність (підприємливість, 

конкурентоздатність, креативність, комунікативні якості та ін.). 

Усі складові готовності керівників ПТНЗ до маркетингової діяльності 

знаходяться в тісному взаємозв’язку і лише в цілісності забезпечують 

ефективність маркетингу освітніх послуг.  

Критеріями сформованості психологічної готовності управлінців до 

маркетингу освітніх послуг, на наш погляд, виступають:  

1) широта та глибина психологічних знань як бази для прийняття 

психологічно обґрунтованих управлінських рішень у маркетинговій діяльності, 

2) високий рівень умінь і навичок здійснення ефективної маркетингової 

діяльності;  



3) усталеність проявів психологічно-компетентної поведінки в галузі 

маркетингу освітніх послуг (демонстрація підприємливості та 

конкурентоздатності; емпатійності та толерантності у взаємодії із споживачами 

освітніх послуг і ін.);  

4) інтегрованість складових психологічної готовності у цілісну систему, їх 

гармонійний розвиток;  

5) зростання попиту на освітні послуги; задоволеність маркетинговою 

діяльністю, власним іміджем та іміджем професійно-технічного навчального 

закладу [1; 2]. 

Водночас, специфічні особливості управлінської діяльності 

(багатофункціональність, надмірність емоційно навантажених контактів з 

різними категоріями споживачів освітніх послуг, велика відповідальність за 

результати діяльності в умовах невизначеності критеріїв їх оцінки та ін. [1; 2; 

7]) можуть негативно позначитися на особистості керівника, зумовивши: 

 втрату почуття перспективи у розвитку організації, коли 

знижується інтенсивність взаємодії керівника із соціальним середовищем через 

прагнення зберегти усталений спосіб життя; 

 жорстку фіксація в професійній позиції управлінця, неправомірне 

розширення уявлень про ступінь впливу на життя інших людей, прийняття на 

себе тих проблем, які не входять до компетенції керівника ПТНЗ, орієнтація на 

«повчання» оточуючих, що негативно позначається на його іміджі  

 зміну структури цілепокладання, коли найважливішим стає досягнення 

тактичних цілей підтримки функціонування закладу освіти лише на поточний 

момент, без визначення стратегії його розвитку на довготривалий період; при 

цьому часто перевага віддається ситуативним господарсько-економічним 

функціям, а не власне навчально-виховним і, тим більше, визначенню стратегії 

маркетинговій діяльності у сфері послуг []. 

Запобіганню цих негативних тенденцій може слугувати розвиток 

психологічної готовності керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг, який, 

зокрема, можна забезпечити в умовах післядипломної педагогічної освіти. 



Разом з тим, аналіз практики навчання керівників ПТНЗ в умовах 

післядипломної освіти свідчить, з одного боку, про [1; 2]:  

1) невизначеність змісту психологічної підготовки управлінців до 

маркетингу освітніх послуг і практичну відсутність навчально-методичного 

забезпечення її процесу; 

2) малу кількість годин, відведених у цілому на психологічну підготовку 

управлінців у системі післядипломної педагогічної освіти;  

3) недостатню орієнтацію на розвиток особистісних якостей керівників 

ПТНЗ, важливих для успішного здійснення маркетингу освітніх послуг;  

4) неготовність значної кількості викладачів системи післядипломної 

освіти до відповідного навчання керівників ПТНЗ. 

З іншого боку, йдеться про специфічні особливості керівників ПТНЗ як 

суб’єктів післядипломної освіти: 

 мають ґрунтовні професійні знання, що більш-менш упорядковані на 

етапі попереднього навчання;  

 спираються на власний управлінський досвід, що може не збігається з 

пропонованими теоретичними знаннями;  

 часто мають високий рівень тривожності, комплекс «загрози 

авторитету», ознаки «емоційного вигорання» тощо;  

 мають систему смислів, цінностей, оцінних критеріїв, яка відрізняється 

певною інерційністю, обмеженою здатністю до змін тощо. 

Тому очевидною є необхідність організації спеціальної психологічної 

підготовки, яка спрямована на розвиток психологічної готовності управлінців 

до маркетингу освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти і передбачає 

[1; 2]:  

• організацію процесу на засадах партнерства, спільної діяльності всіх 

суб’єктів, розвиток неупередженого ставлення до інших людей та їх дій; 

• створення розвивального соціального середовища, в якому поступово 

складаються групові норми й цінності професійного вдосконалення , 

особистісного розвитку, психологічної культури загалом; 



• усвідомлення та врахування в процесі психологічної підготовки  

специфічних особливостей навчання дорослих учнів із спиранням на їхній 

професійний досвід; ціннісного ставлення слухачів до дійсності, показників їх 

психологічної готовності до діяльності в умовах змін; 

• забезпечення самоуправління управлінцями (самопізнання, самоаналіз, 

саморегуляція, самовдосконалення тощо) розвитком психологічної готовності до 

маркетингу освітніх послуг.  

Останнє зумовлює необхідність залучення слухачів до рефлексії успішності 

розвитку власної психологічної готовності до маркетингу освітніх послуг через 

експертну оцінку результатів спільної проектної діяльності, розв’язання 

управлінських ситуацій, самоаналіз і самооцінку результатів психодіагностичних 

методик тощо. Важливе значення при цьому має забезпечення зворотного зв’язку 

(за результатами інтерв’ювання, анкетування, тестування для тощо) з боку 

споживачів освітніх послуг (батьків, учнів, педагогічних працівників, 

громадськості), які надає керований слухачем навчальний заклад. 

Висновки. Визначено проблеми готовності керівників ПТНЗ до 

маркетингу освітніх послуг та її розвитку в умовах післядипломної освіти, як 

специфічними особливостями управлінської діяльності, що негативно 

позначаються на рівні підприємливості, конкурентоздатності управлінців, так і 

такі, що зумовлені невизначеністю змісту та оптимальних форм підготовки до 

маркетингу освітніх послуг, неготовністю значної кількості викладачів системи 

післядипломної педагогічної освіти до відповідного навчання та ін. 

Розв’язання даних проблем можливо в системі післядипломної 

педагогічної освіти в результаті спеціально організованого навчання, що має на 

меті розвиток психологічної готовності керівників ПТНЗ до маркетингу 

освітніх послуг через спільну діяльність на партнерських засадах, яка 

здійснюється через низку етапів (підготовчий, діагностичний, праксеологічний, 

акмеологічний), що забезпечують становлення та розвиток психологічної 

грамотності (мінімальний рівень), психологічної компетентності (достатній 

рівень), психологічної культури (творчий рівень) особистості.  



Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні 

психодіагностичного інструментарію з метою дослідження рівнів і чинників 

психологічної готовності керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг, а 

також розробленні та апробації програми розвитку такої готовності в умовах 

післядипломної педагогічної освіти. 
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РЕФЕРАТ 

Бондарчук О. І. , Казакова С. В. Проблеми психологічної готовності 

керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу 

освітніх послуг  

У статті розглядаються проблеми психологічної готовності керівників 

професійно-технічних навчальних закладів до маркетингової діяльності у сфері 

освітніх послуг. Висвітлено специфіку освітніх послуг («нематеріальність» 

освітніх послуг, комплексний характер, самоцінність безвідносно до 

кількісного, матеріального результату та ін.) у сфері освіти загалом і системи 

професійно-технічної освіти зокрема.  

Визначено сутність і складові психологічної готовності управлінців до 

маркетингу освітніх послуг. Визначено проблеми готовності керівників ПТНЗ 

до маркетингу освітніх послуг та її розвитку в умовах післядипломної освіти, 

зумовлені як специфічними особливостями управлінської діяльності, що 

негативно позначаються на рівні підприємливості, конкурентоздатності 

управлінців, так і такі, що зумовлені невизначеністю змісту та оптимальних 

форм підготовки до маркетингу освітніх послуг, неготовністю значної кількості 

викладачів системи післядипломної педагогічної освіти до відповідного 

навчання та ін. 

Показано, що розв’язання даних проблем можливо в системі 

післядипломної педагогічної освіти в результаті спеціально організованого 

навчання. Таке навчання має на меті розвиток психологічної готовності 

керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг через спільну діяльність на 

партнерських засадах, яка здійснюється через низку етапів (підготовчий, 

діагностичний, праксеологічний, акмеологічний), що забезпечують становлення 

та розвиток психологічної грамотності (мінімальний рівень), психологічної 

компетентності (достатній рівень), психологічної культури (творчий рівень) 

особистості. 
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Bondarchuk O. I., Kazakova S. V. Problems of psychological readiness of 

managers of vocational and technical educational organizations to educational 

services’ marketing 

The article deals with problems psychological of psychological readiness of 

managers of vocational and technical educational organizations in educational 

services’ marketing. The specifics of educational services («immateriality» of 

educational services, complex character, self-value irrespectively to quantitative, 

material results, etc.) in the field of education in general and vocational education in 

particular are shown.  

The essence and components of psychological readiness of managers to 

educational services’ marketing are determined. Determined the problems of 

readiness of managers to educational services’ marketing and its development in a 

post-graduate education defined as the specific features of management activities that 

adversely affect the level of entrepreneurship, competitiveness managers and those 

caused by uncertainties content and optimal forms of preparation for marketing of 

educational services, unreadiness significant number of teachers of postgraduate 

education to appropriate learning and al. 

It is shown that the solution of these problems is possible in post-graduate 

teacher education as a result of specially organized training. This training aims to 

develop a psychological readiness of  managers of vocational and technical 

educational organizations in educational services’ marketing through a the joint 

activity in partnership which is implemented through a series of stages (preparation, 

diagnostic, praxeological, acmeological) to ensure the establishment and 

development of psychological literacy (minimum), psychological competencies 

(adequate level), psychological culture (creative level) personality. 

Key words: psychological readiness to work, marketing psychology, 

educational services marketing, managers of vocational and technical educational 

organizations, system of postgraduate pedagogical education. 



 


