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Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації зумовлює необхідність онов-лення підготовки фахівців: сучасний менеджер освіти має бути керівником-професіоналом, що має системне уявлення про структуру та функції освіти, господарську діяльність, педагогічну практику, використовувати у своїй діяльності здобутки психологічної науки, активно викорис-товувати у своїй роботі сучасні комп’ютерні тех-нології. Управління у подібних соціальних систе-мах пов’язане з необхідністю керування в умо-вах невизначеності та вірогіднісної природи па-раметрів процесів, а тому актуальною є пробле-ма успішної реалізації прогностичної діяльності менеджерами освітніх навчальних закладів (зокрема шкіл та ліцеїв).  Аналіз робіт з психології управління показав, що дослідженню прогностичної діяльності мене-джерів навчальних закладів не відводиться дос-татньо уваги і предметом спеціального дослі-дження вона не була [1; 3–7; 14], хоча прогности-чна діяльність відіграє надзвичайно важливу роль для успішності всього процесу управління у цілому. Важливість дослідження цього компо-ненту управлінської діяльності зумовлює необ-хідність визначення рівнів психологічної готов-ності менеджерів навчальних закладів до про-гностичної діяльності.  Ґрунтовний аналіз літератури з психології управління дозволив виділити низку властивос-тей керівників (зокрема загальноосвітніх навча-льних закладів), що належать до чотирьох ком-понентів (складових) психологічної готовності до прогностичної діяльності менеджерів: 1) гностичний компонент – якість знань освіт-нього менеджера щодо сутності і місця про-гностичної діяльності у процесі управління; 2) мотиваційний компонент як зацікавленість менеджера в успішності прогнозування та бажання ефективно його реалізовувати, оріє-нтація на здобуття інформації про прийоми прогностичної діяльності; 

3) операційний компонент – наявність у мене-джера освітнього закладу навичок прогнос-тичної діяльності (стратегія планування і прийняття рішень, цілепокладання, прийоми і методи прогнозування, стиль управління менеджера тощо); 4) особистісний компонент, до складу якого входять: лабільність та креативність мислен-ня, аналітико-синтетичний склад мислення, інтернальний локус контролю, помірно висо-ка мотивація до успіху, розвинуті емпатійні та рефлективні здібності.  У процесі дослідження рівнів успішності про-гностичної діяльності менеджерів навчальних закладів виділено три групи керівників відпові-дно до успішності виконання ними прогностич-ної діяльності: 
– група низького рівня прогностичної діяль-ності (6,4%); 
– група середнього рівня прогностичної дія-льності (74%); 
– група високого рівня прогностичної діяль-ності (19,6%).  Дослідження якості знань (гностична складо-ва) показало статистичну значущість якості знань менеджерів освітніх закладів для успішно-сті прогностичної діяльності – 0,354 (р<0,01). Дос-лідження мотиваційного компоненту психологіч-ної готовності до прогностичної діяльності пока-зало статистичну значущість – 0,486 (р<0,05). Зокрема 75% респондентів групи високого рівня прогностичної діяльності відзначали як необхід-ні для менеджера такі якості: стратегічне мис-лення, вміння планувати роботу, вміння робити прогнози, цілеспрямованість, проектування ро-боти, здатність генерувати та успішно реалізо-вувати ідеї, новаторство, здатність приймати рішення. Серед представників групи низького рівня прогностичної діяльності вищеперерахова-ні властивості керівника зустрічалися у відпові-дях лише 27% респондентів, середнього рівня – 36,6%. Крім того, менеджери навчальних закла-дів, які належали до групи творчого рівня про-
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гностичної діяльності, більш критично ставили-ся до своїх знань, і таке критичне ставлення до власних знань зумовлює те, що керівники групи високого рівня прогностичної діяльності більш активно, порівняно з представниками інших груп, займалися професійним самовдосконален-ням, використовуючи при цьому більш різномані-тні засоби самоосвіти. Статистична значущість за цим показником дорівнює 0,377 (р<0,05). Отрима-ні результати дослідження операційного компо-ненту психологічної готовності до прогностичної діяльності дозволили зробити певні висновки.  Менеджери, які входять до групи високого рівня прогностичної діяльності, надають пере-вагу стратегічному плануванню, на основі кот-рого у подальшому відбувається тактичне пла-нування: 80% – стратегічне планування, потім тактичне; 10% – по-різному; 10% – тактичне планування. Керівники середнього рівня про-гностичної діяльності надають перевагу тактич-ному плануванню: 32,3% – стратегічне плану-вання, потім тактичне; 14% – по-різному; 53,7% – тактичне планування. Керівники низького рів-ня прогностичної діяльності надають перевагу тактичному та оперативному плануванню: 15% – стратегічне планування, потім у деталях; 15% – по-різному; 70% – детальне планування. Ста-тистична значущість довгострокового плану-вання для успішності прогностичної діяльності становить 0,412 (р≤0,05).  Менеджери групи високого рівня прогности-чної діяльності більшою мірою дотримуються внутрішньої стратегії прийняття рішень (що є більш гнучкою й адаптивною): 95% дотримуєть-ся внутрішньої стратегії прийняття рішень; 5% не мали яскраво вираженої стратегії прийняття рішень. Серед менеджерів низького та середньо-го рівнів прогностичної діяльності лише 58% дотримувалися внутрішньої стратегії прийняття рішень; 42% – дотримувалися амбівертної стра-тегії прийняття рішень. Статистична значущість внутрішньої стратегії прийняття рішень для успішності прогностичної діяльності становить 0,232 (р≤0,01).  Представники зазначених груп відрізняються успішністю довгострокового прогнозування дія-льності організації. Менеджери групи високого рівня прогностичної діяльності характеризу-ються таким чином:  
– успішне прогнозування на трирічний тер-мін – 55% респондентів;  
– успішне прогнозування на один рік – 45%. Керівники середнього рівня прогностичної діяльності характеризуються таким чином: 

1) успішне прогнозування на трирічний тер-мін – 1,2% респондентів; 2) успішне прогно-зування на один рік – 49,4%; 3) успішне про-гнозування на півроку і менше – 49,3%. Ме-неджери низького рівня прогностичної дія-льності характеризуються таким чином: 1) 1 рік – 40%, 2) 0,5 року і менше – 60%. Статистична значущість довгострокового прогнозування для успішності прогностич-ної діяльності становить 0,581 (р≤0,01).  Представники групи високого рівня прогнос-тичної діяльності під час взаємодії з підлеглими більшою мірою дотримувалися демократичного стилю управління (92,5%), а ніж керівники груп середнього рівня прогностичної діяльності (57,3% – демократичний, 37,8% – авторитарний, 4,9% – ліберальний) та низького рівня прогнос-тичної діяльності (45% – демократичний; 49% – авторитарний; 6% – ліберальний). Стиль взає-модії менеджера опосередковано впливає на спосіб прийняття управлінських рішень, а відпо-відно і на прогностичну діяльність: вільне обго-ворення результатів та відсутність страху пока-рання сприяє формулюванню колективом нових гіпотез і принципів рішення. Статистична значу-щість демократичного стилю управління мене-джерів навчальних закладів для успішності про-гностичної діяльності становить 0,229 (р<0,01).  Результати дослідження особистісного ком-поненту психологічної готовності менеджерів навчальних закладів до прогностичної діяльнос-ті дозволили зробити певні висновки. Вивчення особливостей мислення менеджерів групи висо-кого рівня прогностичної діяльності показало, що для більшості представників цієї групи хара-ктерний аналітико-синтетичний тип мислення. Статистична значущість аналітико-синтетично-го типу мислення для успішності прогностичної діяльності дорівнює 0,693 (р≤0,05).  Дослідження лабільності мислення серед освітніх менеджерів показало вищий рівень ла-більності мислення менеджерів групи високого рівня прогностичної діяльності порівняно з представниками інших груп. Статистична значу-щість високого рівня лабільності мислення кері-вників навчальних закладів для успішності про-гностичної діяльності становить 0,665 (р≤0,05).  Дослідження рівня креативності мислення керівників навчальних закладів показало, що керівники групи високого рівня прогностичної діяльності характеризуються більш високим рівнем прогностичної діяльності на противагу представникам інших груп. Статистична значу-щість високого рівня креативності мислення для успішності прогностичної діяльності мене-
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джерів навчальних закладів становить 0,691 (р≤0,05).  Вивчення рівня самооцінки керівників освіт-ніх закладів показало, що для значної кількості менеджерів груп низького і середнього рівнів прогностичної діяльності характерним є надмір-но високий рівень самооцінки – 78%. Керівники високого рівня прогностичної діяльності мають переважно помірно високий (адекватний) рі-вень самооцінки – 80% респондентів. Статистич-на значущість помірно високого рівня самооцін-ки для успішності прогностичної діяльності ста-новить 0,207 (р≤0,05).  Менеджери групи високого рівня прогности-чної діяльності, які мають переважно помірно високий рівень орієнтації на успіх, налаштовані на середній рівень ризику, що дозволяє прийма-ти управлінські рішення щодо проблем, які не мають апробованих способів розв’язання, однак дають додаткові шанси для оптимізації діяльно-сті [2, с. 71]. Для представників груп низького та середнього рівнів прогностичної діяльності ха-рактерним є надмірно високий рівень орієнтації на успіх, що свідчить про надання переваги ма-лому чи, навпаки, занадто великому рівню ризи-ку [15, с. 29]. Статистична значущість рівня мо-тивації до успіху менеджерів освітніх закладів для успішності прогностичної діяльності стано-вить 0,3 (р≤0,05). Статистична значущість рівня інтернального локусу контролю для успішності прогностичної діяльності менеджерів освітніх навчальних закладів становить 0,174 (р≤0,01).  Дослідження рівнів розвитку емпатійних та рефлективних здібностей менеджерів навчаль-них закладів засвідчило статистичну значущість для успішності прогностичної діяльності, тому що прогностична діяльність у системі освіти зумов-лює необхідність наявності у менеджера достат-ньо високого рівня емпатійних та рефлективних здібностей, оскільки для мовленнєво-розумового рівня антиципації характерне формування та розгадування задумів поведінки інших людейˮ [8, с. 250]. Зокрема статистична значущість висо-кого рівня емпатійних здібностей для успішнос-ті прогностичної діяльності керівника освітньо-го навчального закладу становить 0,243 (р≤0,05). Статистична значущість рівня розвит-ку рефлективних здібностей для успішності про-гностичної діяльності становить 0,558 (р≤0,05).  Отримані емпіричні дані підтвердили статис-тичну значущість визначених властивостей, знань, умінь і навичок, які входять до структури компонентів психологічної готовності менедже-рів освітніх навчальних закладів до прогностич-

ної діяльності, а тому успішність прогностичної діяльності менеджерів навчальних закладів зу-мовлюється високим рівнем їх розвитку. Вияв-лено істотні відмінності у рівні розвитку визна-чених властивостей у представників групи висо-кого рівня прогностичної діяльності порівняно з представниками груп низького та середнього рівнів. Таким чином, підтверджено значущість компонентів психологічної готовності менедже-рів освітніх навчальних закладів для успішності прогностичної діяльності. Отримані результати свідчать про те, що надзвичайно важливе зна-чення для успішності прогностичної діяльності відіграють складові особистісного компоненту.  Зокрема лабільність, креативність, аналітико-синтетичний склад мислення характерні для менеджерів групи високого рівня здійснення прогностичної діяльності. Локус контролю, рі-вень самооцінки та рівень мотивації до успіху впливають на характер цілей, вибір способів та стратегії прийняття рішень, визначають готов-ність менеджера до розумного обґрунтованого ризику. Високі рівні розвитку емпатійних та ре-флективних здібностей зумовлюють здатність менеджера освітнього закладу до успішної про-гностичної діяльності в освіті як у системі типу «людина-людина». Гностичний компонент зумо-влює теоретичну підготовленість менеджера до успішної прогностичної діяльності; мотивацій-ний компонент визначає готовність і бажання керівника освітнього навчального закладу до прогностичної діяльності, оволодіння новими методами та прийомами прогнозування, актив-ну самоосвіту; операційний компонент визначає конкретні прийоми та методи прогностичної діяльності менеджерів.  Констатовано, що рівень психологічної готов-ності більшості керівників освітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності є недоста-тнім, тому є необхідною оптимізація психологіч-ної підготовки керівників навчальних закладів у рамках післядипломної освіти для керівних кад-рів. У сучасних умовах розвитку суспільства від-бувається стрімкий розвиток комп’ютерних тех-нологій, унаслідок чого актуальним стає завдан-ня розробки і подальшого використання у на-вчальному процесі вищих навчальних закладів електронних навчальних систем, які розробля-ються з задіянням гіпертекстових та мультиме-дійних технологій. Інтерактивні навчальні WEB-матеріали активно використовуються у дистан-ційній формі навчання, яка поступово заміщує собою заочну форму навчання. У контексті моде-рнізації педагогічної освіти актуальною постає проблема підготовки менеджерів навчальних 
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закладів у нових освітніх умовах, для вирішення котрої необхідна зміна заочної та післядиплом-ної форм навчання та перегляд уявлень щодо методики викладання, практики проведення навчальних сесій, введення у практику заочного і післядипломного навчання нових технічних засобів і, відповідно, способів взаємодії виклада-чів та студентів.  Дистанційна освіта є новою формою одер-жання освіти в Україні, при впровадженні котрої в освітньому процесі використовуються кращі традиційні й інноваційні методи, засоби і форми навчання, засновані на комп’ютерних і телеко-мунікаційних технологіях. Створення у вищих навчальних закладах навчальних WEB-матеріа-лів з дисциплін пред’являє нові, достатньо висо-кі вимоги до рівня підготовки педагога у сфері практичного використання сучасних інформа-ційних технологій, оскільки, окрім достатнього володіння матеріалом навчального курсу, йому необхідно оволодіти спеціальними навичками в області застосування інтернет-технологій. Особ-ливістю дистанційної освіти є цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота, коли студент може навчатися без відриву від роботи, за місцем проживання і за індивідуаль-ним розкладом, маючи при собі комплект спеці-альних засобів навчання та узгоджену можли-вість контакту з викладачем, що є надзвичайно зручним для менеджерів освітніх закладів, оскі-льки дозволяє їм опановувати новими знаннями та вміннями без відриву від виробництва.  
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ПРАСОЛ Д. В.  
КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ УЧЕБНЫХ  

ЗАВЕДЕНИЙ К ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье представлены результаты изучения уровней успеваемости прогностической деятельности 

менеджеров учебных заведений, рассматривается зависимость успешности их прогностической деятель-
ности от компонентов психологической готовности.  
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OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS TO FORECASTING ACTIVITY 
The article presents the results of studying the achievement levels forecasting activities for managers of educa-

tional institutions, the communication of success forecasting activities of the components of psychological readiness of 
educational managers.  
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