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У тезах підсумовано причини та умови, які викликають необхідність перегляду
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професійної діяльності керівника освітньої установи, структура професійної
компетентності керівника навчального закладу та викладача, особливості
формування кожної складової цієї компетентності довгий час виступає
предметом дослідження у наукових розробках як зарубіжних, так і вітчизняних
вчених. Проте, зміна кола та специфіки професійних завдань, що мають
розв’язувати керівники на різних рівнях функціонування освітніх систем,
потребує уточнення структури та спрямованості професійної компетентності.
Зокрема, одними з таких зовнішніх умов, які викликають необхідність
перегляду змісту професійної компетентності керівника в системі освіти є:
розширення повноважень і компетенцій керівника навчального закладу;
підвищення його відповідальності та самостійності у прийнятті управлінських
рішень, визначенні стратегії розвитку навчального закладу та плануванні його
діяльності; запровадженні систем управління якістю в освітній галузі тощо.
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Згідно з основними положеннями сучасної теорії управління у сфері
освіти, у тому числі й на інституційному рівні (рівні окремого навчального
закладу), виокремлюють три види управлінської ідеології: управління як
нормативне керівництво; як певна послуга, сервіс, тобто менеджмент і як
освітня політика, спрямована на розвиток, випереджальне управління,
засноване на інноваційному менеджменті. На сьогодні у практиці управлінської
діяльності переважають перша і друга моделі, на жаль, третій варіант фактично
не усвідомлюється.
Отже, ключову позицію у структурі професійної компетентності
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компетентності з планування, організації, контролю діяльності, що базуються
на високому рівні прояву навичок стратегічного планування й прогнозування
можливих наслідків прояву певної ситуації або запроваджуваних змін,
контролю
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моніторингових технологій та системної організації діяльності, спрямованої на
досягнення моделі бажаного стану розвитку освітньої системи.
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