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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтеграція України до європейського освітнього простору

передбачає  удосконалення  змісту  професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  з
управління  закладом  освіти,  визначення  ефективних  педагогічних  умов  такої
підготовки  з  метою  формування  конкурентоспроможного  фахівця,  який  здатний
швидко реагувати на зміни в зазначеній сфері діяльності та розробляти ефективну
стратегію розвитку закладу освіти. Тому проблема підготовки майбутніх магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  є  актуальною  і
потребує нагального вирішення.

Система підготовки  майбутніх  магістрів  управління  навчальними закладами
ґрунтується на положеннях законодавчо-нормативних документів, а саме: Болонської
декларації  «Європейський простір  у  сфері  вищої  освіти»  (1999 р.),  Національної
доктрини  розвитку  освіти  України  у  ХХІ  столітті  (2002  р.),  «Про  встановлення
Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом
усього життя» (2008 р.), Національної рамки кваліфікацій, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341, Національної стратегії
розвитку освіти України на 2012-2021 рр.  (2012 р.),  Наказу Міністерства освіти і
науки  «Про  затвердження  кваліфікаційних  характеристик  професій  (посад)
педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» № 665 від
01 червня 2013 р., Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) Концепції розвитку
педагогічної освіти (2018 р.) та ін.

Становлення ринкових відносин у сфері освіти України зумовило зростання
конкуренції  між закладами освіти.  Відтак,  роль інструменту  ефективної  політики
щодо забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти і формування ринкової
культури   у  сфері  освіти  починає  відігравати  освітній  маркетинг,  він  стає
невід’ємним складником педагогічного менеджменту керівника. Здатність керівника
розробляти  маркетингову  стратегію  розвитку  закладу  освіти,  застосовувати
маркетингові інструменти є важливою умовою успішної діяльності закладу освіти. 

На  сьогодні  маркетингу  освітніх  послуг  присвячено  низку  наукових  праць
вітчизняних  та  зарубіжних  вчених.  Зокрема,  теоретико-методологічні  основи
концепції  соціально-етичного  маркетингу  та  маркетингового  менеджменту
досліджують  такі  зарубіжні  науковці  як:  A.  Bastian,  M. Benkenstein,  M.  Bottery,
T. Bush,  T.  Ercan,  R.  Garleja,  H.  Gray,  A.  Hanft,  D.  Jamali,  J.  Kenny,  J.  Knezevich,
P. Kotler, D. Pfliger, B. Postler та ін.

Роль  освітніх  установ  в  умовах  переходу  до  ринкової  економіки,  освітній
маркетинг  у  загальній  структурі  діяльності  закладу  освіти  відображено в  працях
таких учених як І. Каленюк, В. Кожухара, О. Кратта, Н. Литвинової, С. Мамонтова,
І. Мороза, Т. Оболенської, О. Панкрухіна, Ю. Петруня, О. Сагінової та ін. Вагомий
внесок у розвиток освітнього маркетингу, вивчення освітніх послуг як специфічного
товару  зроблено  науковцями:  В.  Афанасьєвим,  І.  Брітченком,  Н.  Верхоглядовою,
С. Гончаровим, А. Кармаєвим, А. Марковою, Т. Решетіловою, І. Решетніковою та ін.
Маркетингову  діяльність  як  одну  з  важливих  функцій  керівника  закладу  освіти
розглянуто в працях таких науковців як О. Мусієнко, З. Рябової, Л. Струтинської,
С. Тєлєтової та ін. 
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Різні  аспекти  професійної  підготовки  майбутніх  магістрів  управління
навчальними закладами досліджують такі науковці як Б. Гершунський, Г. Єльникова,
Л.  Кравченко,  В.  Кремень,  В. Луговий,  О. Мармаза  (загальні  аспекти  проблеми
професійної  підготовки  майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами);
С. Бурдіна,  Є. Куркчі,  В. Хоменко  (зарубіжний  досвід  підготовки  майбутніх
керівників  у  сфері  освіти);  В. Берека  (теоретико-методичні  основи  фахової
підготовки  магістрів  з  менеджменту  освіти);  Б.  Братаніч  (маркетинг  освіти  як
предмет філософського аналізу); Т. Оболенська (маркетинг освітніх послуг з погляду
економіки);  І. Блохіна  (психологічні  особливості  ціннісних  орієнтацій  майбутніх
фахівців  з  управління  навчальними  закладами);  Л. Задорожна-Княгницька
(удосконалення  професійної  підготовки  менеджерів  освіти  в  сучасному  закладі
вищої  освіти  на  антропологічних  засадах);  В. Лунячек  (професійну  підготовку
керівників в умовах магістратури до управління якістю освіти); проблеми підготовки
керівників  освіти  в  умовах  післядипломної  педагогічної  освіти  досліджували:  Л.
Грицяк  (підготовка  керівника  до  впровадження  стратегічного  менеджменту),
І. Кушнір (розвиток маркетингової компетентності керівників закладів вищої освіти),
Т. Сорочан  (підготовка  керівників  до  управлінської  діяльності);  Н.  Проценко,
Л. Сергеєва (роль освітнього маркетингу в управлінні закладами освіти) та ін.

Незважаючи  на  розробленість  окремих  аспектів  означеної  проблеми,  поза
увагою  дослідників  залишається  низка  важливих  проблем,  розв’язання  яких
сприятиме  поліпшенню  професійної  підготовки  майбутніх  магістрів  управління
навчальними закладами до маркетингової діяльності.

Актуальність  теми дослідження обумовлена  існуючими суперечностями,  які
потребують  нагального  розв’язання.  Аналіз  законодавчо-нормативних  документів,
наукової літератури, дисертаційних досліджень з означеної проблеми дослідження
дав змогу виявити низку цих суперечностей, зокрема, між:

–  зростаючими  вимогами  суспільства  до  діяльності  закладів  освіти  та
неготовністю керівників закладів освіти задовольнити потреби споживачів освітніх
послуг;

–  традиційними  підходами  до  підготовки  майбутніх  магістрів  управління
навчальними  закладами  та  новими  соціокультурними  умовами  функціонування
закладів освіти, зумовленими розвитком ринку освітніх послуг;    

–  ефективністю  маркетингу  освіти  та  несформованою  здатністю  до
маркетингової діяльності керівників закладів освіти.

Актуальність  означеної  проблеми  дослідження,  необхідність  розв’язання
існуючих  суперечностей,  недостатня  теоретична  і  методична  розробленість
обумовили  вибір  теми  дисертаційного  дослідження  –  «Підготовка  майбутніх
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності». 

Зв’язок  теми дослідження із  науковими програмами,  планами,  темами.
Дисертаційне  дослідження  виконано  відповідно  до  наукової  теми  факультету
психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розвиток
цілісної  особистості  в  контексті  соціальних  змін:  соціальні,  психологічні  та
педагогічні аспекти» (державний реєстраційний номер 0114U003481). 

Тему дисертації затверджено вченою радою факультету психології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 14.01.2014 р.)
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й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки
і психології (протокол № 4  від 26.05.2015 р.).

Мета  дослідження  полягає  у  теоретичному  обґрунтуванні  й
експериментальній  перевірці  моделі  підготовки  майбутніх  магістрів  управління
навчальними закладами до маркетингової діяльності.

Завдання дослідження:
1.  Проаналізувати  стан  підготовки  майбутніх  магістрів  управління

навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  у  педагогічній  теорії  та
практиці, здійснити категоріальний аналіз основних понять дослідження.

2.  Визначити  й  обґрунтувати  критерії,  показники  та  рівні  сформованості
готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності.

3.  Розробити  та  експериментально  апробувати  модель підготовки  майбутніх
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності.

4. Розробити навчально-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх магістрів управління
навчальними закладами.

Предмет  дослідження –  підготовка  майбутніх  магістрів  управління
навчальними закладами до маркетингової діяльності. 

Методи  дослідження:  теоретичні –  методи  теоретичного  аналізу,
систематизації, класифікації, зіставлення і узагальнення із метою розуміння проблем
підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності,  визначення напрямів дослідження і поняттєво-категоріального апарату;
аналіз,  синтез,  абстрагування,  прогнозування,  проектування,  моделювання  для
розробки моделі підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами
до маркетингової діяльності та навчально-методичного забезпечення дисципліни з
маркетингу  освіти;  емпіричні  – діагностичні  (анкетування,  бесіди,  опитування,
тестування) – для встановлення рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів
до  маркетингової  діяльності;  педагогічний  експеримент (констатувальний  і
формувальний)  із  метою перевірки ефективності  впровадженої  моделі  підготовки
майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності
та  навчально-методичного  забезпечення  дисципліни  з  маркетингу  освіти;
математичної  статистики –  дисперсійний  аналіз  (англ.  analysis  of  variance
(ANOVA)) та статистичне обчислення за критерієм К. Пірсона (критерій χ2) – для
якісного  та  кількісного  аналізу  результатів  педагогічного  експерименту,  їх
математичної,  графічної  обробки  та  інтерпретації,  визначення  достовірності
отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
– вперше розроблено,  теоретично  обґрунтовано  та  експериментально

перевірено  модель  підготовки  майбутніх  магістрів  управління  навчальними
закладами  до  маркетингової  діяльності,  що  умовно  поділена  на  блоки:  цільовий
(мета), організаційно-методологічний (методологічні підходи, педагогічні принципи
та педагогічні умови),  змістово-операційний  (основні форми організації  навчання,
методи,  засоби,  етапи підготовки) та результативно-оцінний  (критерії,  показники,
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рівні  сформованості,  а  також  результат  підготовки  –  досягнення  позитивної
динаміки  у  показниках  рівнів  сформованості  готовності  майбутніх  магістрів
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності);  

–  уточнено  сутнісні  ознаки  поняття  «готовність  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності»  (інтегративна
особистісна  якість,  яка  визначається  позитивним  ставленням,  наявністю
сукупності  теоретичних  знань  та  практичних  умінь  з  маркетингу  освіти,
особистісних  якостей  та  мотивації   до  здійснення  маркетингової  діяльності,  а
також  здатністю  до  самооцінювання  результатів  означеної  діяльності)  та  її
структура: критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-операційний, особистісний,
рефлексивно-регулятивний),  показники (мотиваційно-ціннісний: умотивованість  до
маркетингової  діяльності  й  ціннісні  орієнтації  щодо  професійного  розвитку;
когнітивно-операційний: володіння  маркетинговою  компетентністю,  готовність  до
здійснення маркетингової діяльності; особистісний: наявність професійно важливих
рис особистості,  необхідних для вирішення маркетингових  завдань; рефлексивно-
регулятивний:  розвиток рефлексивних здібностей; здатність оцінювати рівень своїх
знань та умінь з маркетингу освіти; уміння прогнозувати умови підвищення цього
рівня та коригувати його відповідно до сучасних вимог) та рівні (високий, середній,
низький)  сформованості  готовності  майбутніх  магістрів  управління  навчальними
закладами до маркетингової діяльності;  

– подальшого розвитку набули: змістовий компонент професійної підготовки
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  шляхом  розробки,
впровадження  і  подальшого  удосконалення  змісту  навчальної  дисципліни
«Маркетингова  діяльність  керівника  навчального  закладу»;  інноваційні  методи
(проблемні лекції, проблемні семінари, метод кейсів (case study), мозковий штурм,
ділові ігри, метод групової роботи) і форми (практичні заняття, науково-дослідна
робота,  тематичні  дискусії,  круглі  столи,  наукові  конференції  у  вигляді
міждисциплінарного  семінару)  професійної  підготовки  майбутніх  магістрів
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності.  

Практичне  значення  отриманих  результатів  полягає  у  розробці  та
впровадженні  в  практику  професійної  підготовки  майбутніх  магістрів  управління
навчальними  закладами  моделі  підготовки  до  маркетингової  діяльності  та
навчально-методичного  забезпечення  дисципліни  з  маркетингу  освіти;  навчальної
програми  та  словника  з  маркетингу  освіти  до  вивчення  зазначеної  дисципліни;
комплексних  авторських  діагностичних  методик  із  метою  визначення  рівнів
сформованості  готовності  майбутніх  магістрів  управління навчальними закладами
до маркетингової діяльності. 

Матеріали  дисертаційного  дослідження  можуть  бути  використані  в  процесі
підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності  у  закладах  вищої  освіти  з  метою  удосконалення  практичних  занять,
навчальної практики, під час розробки освітніх програм.

Результати  дослідження  впроваджено  в  освітній  процес  Національного
університету  біоресурсів  та  природокористування  України  (довідка  №  31  від
16.02.2016  р.),  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
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університет імені Григорія Сковороди» (довідка № 435 від 21.04.2016 р.), Київського
університету імені Бориса Грінченка (довідка № 121 від 26.04.2016 р.). 

Апробація  матеріалів  дисертації.  Основні положення  і  результати
дослідження доповідалися і  обговорювалися на науково-практичних конференціях
різних рівнів: міжнародних – «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та
перспективи дослідження» (PPMSRPR) (Київ, 3-4.04.2014 р., форма участі – очна),
«Інновації в освіті: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 03.12.2014 р., форма
участі – заочна), «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи
дослідження»  (PPMSRPR)  (Київ,  03.04.2015  р.,  форма  участі  –  очна),  «Сучасна
система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє» (Київ, 2-3.10.2015
р.,  форма  участі  –  очна),  «Розвиток  сучасної  освіти:  теорія,  практика,  інновації»
(Київ,  25-26.02.2016  р.,  форма  участі  –  очна),  «Актуальні  питання  педагогіки  та
психології:  наукові  дискусії»  (Харків,  9-10.09.2016  р.,  форма  участі  –  заочна);
всеукраїнській –  «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»
(Київ, 10-11.11.2015 р., форма участі – очна). 

Публікації. Основні  результати  дослідження  відображено  в  13  наукових
публікаціях,  серед них: 4 статті  у наукових фахових виданнях, 1 – у зарубіжному
виданні,  7  тез  у  збірниках  матеріалів  конференцій,  1  навчально-методичний
комплекс.

Структура  та  обсяг  дисертації.  Дисертація  складається  із  анотацій
українською й англійською мовами, вступу,  трьох розділів,  висновків до розділів,
списку використаних джерел до кожного розділу (загалом 210 найменувань, із них
іноземною мовою – 13), загальних висновків, 11 додатків на 59 сторінках. Загальний
обсяг  дисертації  –  280 сторінок,  обсяг  основного  тексту  становить  182 сторінки.
Робота містить 15 таблиць та 28 рисунків на 28 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі  обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено мету, завдання,

об’єкт,  предмет  і  методи  дослідження;  розкрито  наукову  новизну  й  практичне
значення; подано відомості про апробацію і впровадження результатів дослідження;
зазначено відомості про публікації автора та структуру дисертації.

У першому розділі – «Теоретичні засади дослідження проблеми підготовки
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності»  –  здійснено  аналіз  нормативно-правових  документів,  психолого-
педагогічної  та  методичної  літератури  щодо проблеми  підготовки  майбутніх
магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності;
охарактеризовано  основні  поняття  дослідження,  зокрема,  обґрунтовано  зміст
поняття  «готовність  майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до
маркетингової  діяльності»;  розглянуто  підготовку  майбутніх  магістрів  управління
навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  як  педагогічну  проблему;
здійснено  аналіз  сучасних  освітніх  програм  та  навчальних  планів  підготовки
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності.

На  основі  узагальнення  поглядів  учених  (І.  Гавриш,  К. Дурай-Новакова,
М. Дьяченко,  Л. Кандибович,  В.  Жигірь,  В.  Зінченко,  О. Іванців,  С.  Макарова,
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Л. Струтинська,  С. Андрусів та  ін.)  щодо  розуміння  поняття  «готовність  до
професійної  діяльності»  визначено  сутність  поняття  «готовність  майбутнього
магістра  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності» –
інтегративна  особистісна  якість,  яка  визначається  позитивним  ставленням,
наявністю сукупності теоретичних знань та практичних умінь з маркетингу освіти,
особистісних якостей та мотивації  до здійснення маркетингової діяльності, а також
здатністю до самооцінювання результатів зазначеної діяльності. Означене поняття є
невід’ємним  складником  загальної  професійної  компетентності  майбутнього
магістра  управління  навчальними закладами,  що має  особливу  структуру,  зміст  і
функції професійної управлінської діяльності. 

Доведено, що в сучасних умовах майбутні магістри управління навчальними
закладами  мають  володіти  основами  ринкової  економіки,  економічної  стратегії
діяльності  підприємств,  приймати  економічно  обґрунтовані  рішення;  бути
обізнаними  з  основними  світоглядними  теоріями  та  концепціями  в  галузі
економічних  наук,  вміти  аналізувати  соціально-економічні  процеси  та  проблеми,
використовувати  методи  цих  наук  у  різних  видах  професійної  та  соціальної
діяльності. Зокрема, серед ринково-педагогічних технологій виділено бенчмаркінг та
маркетинг освіти як технологій реалізації владних повноважень (Л. Кравченко).   

Встановлено,  що  зміст  освітніх  програм  підготовки  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами  враховує  необхідність  виконання  ними
визначених  функцій  управління  в  межах  окремих  дисциплін.  Відповідно  до
функціональних складників маркетингової  діяльності  встановлено співвідношення
між  виокремленими  функціями  управління  та  навчальними  дисциплінами:
інформаційно-аналітичні  («Управління  навчально-виховною  діяльністю»,  «Сучасні
інформаційні  технології»,  «Управління  інформаційними  зв’язками»),  мотиваційно-
цільові  («Техніка  управлінської  діяльності»,  «Управління  трудовими  ресурсами»,
«Психологія  управління»),  планово-прогностичні  («Менеджмент  організацій»,
«Техніка управлінської діяльності», «Управління навчально-виховною діяльністю»),
організаційно-виконавчі  («Керівник  навчального закладу»,  «Управління навчально-
виховною  діяльністю»,  «Менеджмент  організації»,  «Особливості  організації
управління  навчальними  закладами  різних  типів  і  форм  власності»,  «Управління
трудовими  ресурсами»),  контрольно-діагностичні  («Основи  педагогічного
вимірювання і моніторингу якості освіти», «Аудит і оцінювання у галузі освіти»,
«Техніка  управлінської  діяльності»,  «Управління  навчально-виховною діяльністю»,
«Керівник  навчального  закладу»,  «Психологія  управління»,  «Менеджмент
організацій»),  регулятивно-коректувальні  («Техніка  управлінської  діяльності»,
«Менеджмент організації», «Теорія прийняття рішень»).  

Доведено необхідність оновлення програм професійної підготовки майбутніх
фахівців із включенням до їх змісту практико-орієнтованої навчальної дисципліни з
маркетингу освіти, розроблення програми навчальної практики, додаткових курсів
щодо формування готовності до маркетингової діяльності та спрямування процесу
підготовки на  розвиток мотивації  майбутніх  магістрів  до вивчення дисципліни з
маркетингу  освіти;  перегляду  співвідношення  теоретичних  знань  та  практичної
підготовки,  самостійної  підготовки  майбутніх  магістрів,  викладання  навчального
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матеріалу  із  застосуванням  інноваційних  методів  і  форм  організації  навчання  з
метою забезпечення якісної професійної підготовки фахівців.

У другому розділі – «Обґрунтування моделі підготовки майбутніх магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності»  –
обґрунтовано  критерії,  показники  та  рівні  сформованості  готовності  майбутніх
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової  діяльності;  подано
результати  діагностики  стану  готовності  майбутніх  магістрів  управління
навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  констатувального  етапу
дослідження; розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено
модель  підготовки  майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до
маркетингової  діяльності  та  навчально-методичний  комплекс  дисципліни
«Маркетингова діяльність керівника навчального закладу».

З’ясовано, що науковці в структурі готовності майбутніх магістрів управління
навчальними  закладами  виокремлюють  різну  кількість  критеріїв  (І. Доніна,
О. Ганаєва,  Н. Меркулова,  А. Свєтлорусова,  І. Яркова  та  ін.).   Визначено,  що
структура досліджуваного феномена утворена низкою критеріїв: 

– мотиваційно-ціннісним (умотивованість  до  маркетингової  діяльності  й
ціннісні орієнтації щодо професійного розвитку);

–  когнітивно-операційним (володіння  маркетинговою  компетентністю,
готовність до здійснення маркетингової діяльності);

– особистісним (наявність професійно важливих рис особистості, необхідних
для вирішення маркетингових завдань); 

–  рефлексивно-регулятивним (розвиток  рефлексивних  здібностей;  здатність
оцінювати рівень своїх знань та умінь з маркетингу освіти; уміння прогнозувати
умови підвищення цього рівня та коригувати його відповідно до сучасних вимог).

Відповідно  до  структури  досліджуваного  феномена  охарактеризовано  три
рівні  сформованості  готовності  до  маркетингової  діяльності:  високий,  середній  і
низький.  Ці  рівні  знайшли відображення в  процесі  проведення констатувального
етапу педагогічного експерименту,  в якому брали участь 187 осіб,  що здобували
освітній  рівень  магістра  за  освітньою  програмою  «Управління  навчальним
закладом».  Початковий  зріз  здійснювався  на  базі  таких  закладів  вищої  освіти:
Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка,  Національний
університет  біоресурсів  та  природокористування  України,  Київський  університет
імені Бориса Грінченка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький).

У  процесі  проведення  експериментальної  роботи  підібрано  та  розроблено
діагностичний  інструментарій,  який  уміщував  такі  методики:  авторський
комплексний опитувальник, тест-опитувальник спрямованості навчальної мотивації
Т. Дубовицької,  тести  з  дисципліни маркетингу  освіти,  опитувальник  визначення
рівня  рефлексивності  А.  Карпова,  картка  самооцінювання  рівнів  сформованості
готовності  майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до
маркетингової діяльності.  

Отримані  результати  визначення  сформованості  готовності  майбутніх
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності показали,
що за мотиваційно-ціннісним критерієм високий рівень сформованості готовності
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виявлено  у  21%  респондентів,  за  когнітивно-операційним  –  у  14,3%,  за
особистісним – 26,5%, а за рефлексивно-регулятивним – 24,8%; середній рівень за
мотиваційно-ціннісним критерієм – у 51% респондентів, за когнітивно-операційним
–  у  37,1%,  за  особистісним  –  у  52,1%,  за  рефлексивно-регулятивним  –  57,5%;
низький  рівень  за  мотиваційно-ціннісним  критерієм  –  у  28%,  за  когнітивно-
операційним – у 48,6%, за особистісним – у 21,4% респондентів, а за рефлексивно-
регулятивним  критерієм  –  17,7%.  Дослідження  рівнів  сформованості  готовності
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності  на  констатувальному  етапі  експерименту  засвідчує  превалювання
середнього  та  низького  рівнів  розвитку  досліджуваного  феномена  та  передбачає
систематичну роботу щодо його формування. 

У  процесі  дослідження  створено  експериментальну  модель  підготовки
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності.  За  результатами  проведеного  теоретичного  аналізу  з  проблеми
моделювання  в  освіті  (С.  Вітвицька, Н.  Мачинська, Н. Ничкало,  О.  Новіков,
Л. Онищук, Є. Павлютенков, О. Семеног та ін.) доведено, що модель підготовки як
створена  уявна  схема,  відображає  процес  професійної  підготовки  майбутніх
магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  як
цілісний поетапний процес, який включає сукупність мети, методологічних підходів
і  принципів,  педагогічних  умов,  методів  і  засобів  їх  реалізації  найбільш  повно
відзеркалює  систему  дій  і  етапів  підготовки  майбутніх  магістрів  управління
навчальними закладами до маркетингової  діяльності.  Сутність  моделі  підготовки
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності  полягає  у  поетапній  організації  процесу  оволодіння  майбутніми
магістрами  через  реалізацію  функцій  цільового  (мета,  завдання),  організаційно-
методологічного (методологічні  підходи і  принципи,  педагогічні  умови),  змістово-
операційного  (форми,  методи,  засоби,  етапи  підготовки  до  маркетингової
діяльності)  та  результативно-оцінного  (критерії,  показники та рівні  оцінювання)
блоків і результат підготовки (рис. 1). 

Мета  моделі  полягає  у  цілеспрямованій  підготовці  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності.  Відповідно  до
поставленої  мети результат моделі  підготовки  полягає  у досягненні  позитивної
динаміки сформованості рівнів готовності майбутніх фахівців з управління освіти
до маркетингової діяльності. 

На  основі  аналізу  психолого-педагогічної  літератури  з’ясовано  важливість
використання компетентнісного (В. Зінченко, М. Михайліченко, О. Пометун та ін.), 
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Соціальне замовлення спрямоване на ефективну підготовку майбутніх магістрів управління 
навчальними закладами до маркетингової діяльності

Соціальне замовлення спрямоване на ефективну підготовку майбутніх магістрів управління 
навчальними закладами до маркетингової діяльності

Мета: цілеспрямована підготовка майбутніх магістрів управління 
навчальними закладами до маркетингової діяльності
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й Принципи навчання
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послідовності;  свідомості  навчання,  активності  й
самостійності,  наочності,  ґрунтовності,  зв’язку  навчання  з
практичною діяльністю;
Специфічні: професійної  спрямованості,  практичної
орієнтованості підготовки міждисциплінарності

Методологічні підходи:
- компетентнісний;
- міждисциплінарний;
- аксіологічний;
- діяльнісний;
- рефлексивний

Завдання
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Рис.  1.  Модель  підготовки  майбутніх  магістрів  управління  навчальними
закладами до маркетингової діяльності.

міждисциплінарного  (І. Коновальчук,  Є. Павлютенков  та  ін.),  аксіологічного
(І. Доніна,  Л. Задорожна-Княгницька  та  ін.),  діяльнісного  (П. Гальперін,
В. Давидов,  Д.  Ельконін,  В.  Козаков,  О.  Леонтьєв,  Н.  Тализіна  та  ін.)  й
рефлексивного (М. Лещенко, А. Свєтлорусова та ін.) методологічних підходів.

Визначено  принципи  навчання:  загальнодидактичні –  науковості,
систематичності й послідовності; свідомості навчання, активності й самостійності,
наочності,  ґрунтовності,  зв’язку навчання з практичною діяльністю;  специфічні –
професійної спрямованості, практичної орієнтованості, міждисциплінарності.

Обґрунтовано педагогічні  умови підготовки майбутніх магістрів  управління
навчальними закладами до маркетингової діяльності:
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Форми організації
- аудиторне  навчання:
лекції,  практичні
заняття;
- позааудиторне
навчання:  самостійна
робота,  індивідуальна
робота, науково-дослідна
робота, консультації  

Засоби
-   технічні  засоби;
розроблений  навчально-
методичний  комплекс
«Маркетингова  діяльність
керівника  навчального
закладу»;  рекомендована
література  для ознайомлення
тощо; 

Методи
-  традиційні:  організація  і
здійснення  навчально-
пізнавальної  діяльності,
стимулювання  мотивації,
контроль,  аналіз  і  оцінювання
результатів навчання;   
-  інноваційні  або  активні:
проблемні  лекції,  проблемні
семінари, метод кейсів, мозковий
штурм,  круглі  столи,  тематичні
дискусії, ігрові методи 

Етапи підготовки до маркетингової діяльності

Теоретико-
мотиваційний

Підготовчий
(проектувальний)

Змістово-
операційний 

Діагностико-
результативний
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Показники
- умотивованість  до  маркетингової  діяльності;  наявність
ціннісних орієнтацій щодо професійного розвитку;
 -  володіння  маркетинговою  компетентністю; готовність  до
здійснення маркетингової діяльності;
- наявність професійно важливих рис особистості, необхідних
для вирішення маркетингових завдань; 
-  розвиток  рефлексивних  здібностей;  здатність  оцінювати
рівень  своїх  знань  та  умінь  з  маркетингу  освіти;  уміння
прогнозувати  умови  підвищення  цього  рівня  та  коригувати
його відповідно до сучасних вимог

Критерії
- мотиваційно-ціннісний;

- когнітивно-операційний;

- особистісний;

- рефлексивно-регулятивний;

Рівні: високий, середній, низький 

Результат: позитивна динаміка сформованості  готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами 
до маркетингової діяльностіРезультат: позитивна динаміка сформованості  готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами 

до маркетингової діяльності
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–  суб’єктивні: формування  мотиваційної  сфери  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами,  спрямованої  на  інтеріоризацію  професійних
цінностей,  шляхом  включення  в  систему  професійно  важливих  якостей  фахівця
готовності до здійснення маркетингової діяльності;

–  методичні: конструювання змісту  навчального  матеріалу для  дисципліни
«Маркетингова діяльність керівника навчального закладу» з поєднанням підібраних
інноваційних методів, засобів і форм організації навчання;

–  технологічні: організація  процесу  професійної  підготовки  магістрів  на
основі розробленого навчально-методичного комплексу дисципліни «Маркетингова
діяльність керівника навчального закладу».

Розроблену модель підготовки майбутніх магістрів управління навчальними
закладами до маркетингової діяльності реалізовано через застосування сукупності
дидактичних  методів  (проблемні  лекції,  проблемні  семінари,  метод  кейсів  (case
study),  мозковий  штурм,  ділові  ігри,  метод  групової  роботи)  і  форм  навчання
(практичні заняття, науково-дослідна робота, тематичні дискусії,  круглі столи,
наукові конференції у вигляді міждисциплінарного семінару) професійної підготовки
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності.

Модель підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до
маркетингової  діяльності  ґрунтується  на  використанні  змістового  наповнення
навчальної дисципліни «Маркетингова діяльність керівника навчального закладу»,
впровадження  якої  в  навчальний  процес  забезпечило  системний  підхід  щодо
підготовки  майбутніх  магістрів  зазначеної  освітньо-наукової  програми готовності
до маркетингової діяльності. Навчально-методичний комплекс дисципліни охоплює:
робочу  навчальну  програму  дисципліни,  конспект  лекцій,  словник  основних
термінів з маркетингу освіти, діагностичний інструментарій для визначення рівнів
сформованості готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами
до маркетингової діяльності. Зазначена навчальна дисципліна передбачає вивчення
шести  тем:  «Сутність,  завдання  та  основні  поняття  маркетингу  освіти»,
«Маркетингове  середовище  ринку  освітніх  послуг»,  «Маркетингові  дослідження
ринку  освітніх  послуг»,  «Маркетингові  комунікації»,  «Поведінка  споживачів
освітніх  послуг»,  «Управління  маркетинговою  діяльністю».  Запропоновані
практичні  завдання  і  завдання  для  самостійної  роботи  сприяють  розвитку
маркетингового мислення студентів, закріпленню теоретичних знань з маркетингу
освіти  та  виробленню  практичних  умінь  та  навичок  щодо  управління
маркетинговою діяльністю закладу освіти.

Встановлено,  що  модель  як  ефективний  інструмент  організації  системи
підготовки  майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до
маркетингової діяльності, є відкритою, такою, що постійно розвивається та в разі
необхідності може бути доповнена новими структурними компонентами.

У  третьому  розділі  –  «Експериментальна  перевірка  моделі  підготовки
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності»  –  визначено  організацію  та  хід  експериментального  дослідження;
проаналізовано  й  узагальнено  результати  формувального  експерименту;  подано
порівняльний аналіз динаміки рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів
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управління навчальними закладами до маркетингової діяльності констатувального та
формувального етапів експерименту.

З метою встановлення ефективності розробленої моделі підготовки майбутніх
магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  було
організовано і проведено її експериментальну перевірку, в ході якої: 

– здійснено розподіл респондентів на експериментальну та контрольну групи;
– вивчено  склад  контрольної  та  експериментальної  груп  за  допомогою

анкетування, опитування, бесіди, спостереження, тестування, аналізу, самооцінки;
– встановлено  загальний рівень сформованості  готовності  до  маркетингової

діяльності  контрольної  та експериментальної  груп перед початком формувального
впливу;

– визначено  змінні  та  незмінні  умови  проведення  формувального  етапу
педагогічного експерименту для експериментальної та контрольної груп;

– здійснено  поетапну  реалізацію  моделі  підготовки  майбутніх  магістрів
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності;

– встановлено рівні сформованості готовності майбутніх магістрів управління
навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  експериментальної  та
контрольної груп після завершення формувального впливу;

– проаналізовано й узагальнено результати перевірки ефективності моделі.
Формувальний етап експерименту був проведений в 2015-2016 роках на базі

Національного  університету  біоресурсів  та  природокористування  України,
Київського університету імені Бориса Грінченка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»  (м.  Переяслав-
Хмельницький). Усього в проведеному дослідженні брали участь 187 студентів, які
були розподілені на контрольну (КГ – 93 особи) й експериментальну (ЕГ – 94 особи)
групи.

Зміст  формувального  експерименту  вибудовано  відповідно  до  мети
дослідження з урахуванням результатів констатувального етапу. Розроблена модель
підготовки  відображала  цілісну  систему  побудови  навчального  процесу,  яка
включала  взаємопов’язані  структурні  компоненти:  мету,  завдання,  методологічні
принципи  і  підходи,  педагогічні  умови,  інноваційні  методи  і  форми  організації
навчання,  засоби  (навчально-методичний  комплекс  «Маркетингова  діяльність
керівника навчального закладу»), критеріально-рівневу характеристику оцінювання
рівнів  сформованості  готовності  до  маркетингової  діяльності  та  результат
підготовки.    

На  формувальному  етапі  розроблено  структуру  дослідницько-
експериментальної  роботи  та  сплановано  етапи  її  проведення.  Відповідно  до
зазначеного  впровадження  моделі  підготовки  та  навчально-методичного
забезпечення  з  дисципліни  маркетингу  освіти  проведено  поетапно:  підготовчий
(проектувальний)  (розвиток  позитивної  мотивації  до  маркетингової  діяльності),
теоретико-мотиваційний  (формування  маркетингових  знань,  що ґрунтуються  на
теоретичному  матеріалі,  здобутому  в  процесі  підготовки),  змістово-операційний
(засвоєння  практичних  умінь  та  навичок  з  маркетингу  освіти)  та  діагностико-
результативний (узагальнення результатів експериментальної роботи, коригування
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моделі  та  навчально-методичного  комплексу  «Маркетингова  діяльність  керівника
навчального закладу»).

На  підготовчому  (проектувальний)  етапі сформульовано  мету  навчально-
пізнавальної діяльності; відбувалося поступове формування мотивації студентів на
навчальну  діяльність;  планування  процесу  формування  готовності  майбутніх
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової  діяльності  шляхом
розробки  і  впровадження  у  процес  підготовки  навчальної  дисципліни
«Маркетингова діяльність керівника закладу освіти». В межах означеного етапу було
спроектовано  подальшу  навчальну  діяльність  з  підготовки  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  з  урахуванням
визначених педагогічних х умов. 

Сутність  теоретико-мотиваційного  етапу полягає  у  наданні  необхідних
теоретичних знань з маркетингу освіти, інформації щодо практичного застосування
здобутих  знань у  професійній  діяльності,  що сприяло виникненню пізнавального
інтересу та потреби у оволодінні знаннями, уміннями та навичками для вирішення
маркетингових  проблем.  На  означеному  етапі  було  обґрунтовано  необхідність
підготовки до маркетингової діяльності під час проведення лекційних занять.

На  змістово-операційному етапі організовано процес формування готовності
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності,  вироблення  внутрішньої  мотивації  шляхом  вдалого  поєднання
інноваційний форм організації і методів навчання. В межах цього етапу важливого
значення  набув  процес  засвоєння  студентами  практичних  умінь  та  навичок  з
маркетингу освіти шляхом організації практичних занять, розроблених у навчально-
методичному комплексі «Маркетингова діяльність керівника навчального закладу». 

Діагностико-результативний  етап передбачав  визначення  стану  оволодіння
системою  знань  і  способів  дій,  рівнів  сформованості  мотиваційно-ціннісного
критерію  готовності  до  маркетингової  діяльності;  відповідно  до  цього  етапу
відбувалося  усвідомлення  та  оцінювання  результатів  діяльності,  рефлексія  і
оцінювання результативності  дій  та  коригування  рівнів  сформованості  готовності
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності.  Означений  етап  сприяв  формуванню  рефлексії  у  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами,  а  також  саморозвитку  та  подальшому
професійному становленню.

Ефективність  проведеної  роботи  доведена  шляхом  порівняння  результатів
констатувального  й  формувального  експериментів.  Контрольний  зріз  рівнів
готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності  засвідчив  їх  позитивну  динаміку:  у  контрольній  групі  досліджуваних
після  проведення  формувального  експерименту  зафіксовано  певне  зростання
відсотку осіб із середнім (від 43,8% до експерименту до 45,5% після експерименту)
рівнем прояву готовності до маркетингової діяльності. Незначна позитивна динаміка
відбулася  за  рахунок зниження відсотку студентів  після експерименту із  низьким
рівнем (від 28,8% до 28,5%) та високим рівнем досліджуваного феномена (від 23,4%
до 22,1%).

В  експериментальній  групі  виявлено  значну  позитивну  динаміку  прояву
готовності  до  маркетингової  діяльності:  зафіксовано  суттєве  зростання  відсотку
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респондентів із високим рівнем розвитку (від 22,6% до експерименту до 29,0% після
експерименту)  та  середнім  рівнем  (від  44,4%  до  48,2%)  за  рахунок  зниження
відсотку  досліджуваних  із  низьким  рівнем  (відповідно  28,7%  до  експерименту  і
18,6% після експерименту) (рис. 2). 

Рис.  2.  Динаміка  рівнів  сформованості  готовності  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  у  процесі
проведення формувального етапу, %.

Отже,  отримані  результати  проведеного  дослідження  підтвердили
ефективність  реалізації  моделі  підготовки  майбутніх  магістрів  управління
навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  та  навчально-методичного
комплексу дисципліни «Маркетингова діяльність керівника навчального закладу» в
експериментальних групах порівняно з контрольними.  

ВИСНОВКИ
Результати  теоретичного  й  експериментального  дослідження  проблеми

підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності засвідчили розв’язання поставлених завдань і дали підстави зробити такі
висновки:

1.  Здійснено  аналіз  сучасної  психолого-педагогічної  літератури  з
досліджуваної проблеми та виявлено, що проблема підготовки майбутніх магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності  не  мала
спеціального  вивчення  у  теоретичному  і  практичному  аспектах.  У  контексті
означеної  проблеми  дослідження  визначено  сутність  поняття  «готовність
майбутнього  магістра  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності» –  інтегративна  особистісна  якість,  яка  визначається  позитивним
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ставленням,  наявністю  сукупності  теоретичних  знань  та  практичних  умінь  з
маркетингу освіти, особистісних якостей та мотивації  до здійснення маркетингової
діяльності, а також здатністю до самооцінювання результатів зазначеної діяльності.
Означене поняття є невід’ємним складником загальної професійної компетентності
майбутнього  магістра  управління  навчальними  закладами,  що  має  особливу
структуру, зміст і функції професійної управлінської діяльності. 

Встановлено,  що  зміст  освітніх  програм  підготовки  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами  враховує  необхідність  виконання  ними
визначених функцій управління у подальшій професійній діяльності. Відповідно до
функціональних  складників  маркетингової  діяльності  виокремлено  такі  функції
управління:  інформаційно-аналітичну, мотиваційно-цільову, планово-прогностичну,
організаційно-виконавчу, контрольно-діагностичну та регулятивно-коректувальну.  

2. Визначено структуру й рівні сформованості готовності майбутніх магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності.  У  структурі
готовності  майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до
маркетингової діяльності виокремлено:  мотиваційно-ціннісний (умотивованість до
маркетингової  діяльності  й  ціннісні  орієнтації  щодо  професійного  розвитку);
когнітивно-операційний (володіння маркетинговою компетентністю, готовність до
здійснення  маркетингової  діяльності);  особистісний (наявність  професійно
важливих  рис  особистості,  необхідних  для  вирішення  маркетингових  завдань);
рефлексивно-регулятивний (розвиток рефлексивних здібностей; здатність оцінювати
рівень  своїх  знань  та  умінь  з  маркетингу  освіти;  уміння  прогнозувати  умови
підвищення цього рівня та коригувати його відповідно до сучасних вимог).

Відповідно  до  структури  охарактеризовано  рівні  сформованості  готовності
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності, а саме: 

1)  високий рівень  передбачає активне позитивне ставлення та стійкий інтерес
до  використання  здобутих  знань  у  професійній  діяльності,  наявність
систематизованих  знань,  умінь  та  навичок  та  потреби  у  самооцінюванні  рівнів
сформованості  готовності до означеного виду діяльності; у студентів сформована
система професійних мотивів, застосовують здобуті теоретичні знання у вирішенні
практичних  завдань,  несуть  відповідальність  за  виконану  роботу;  усвідомлюють
необхідність  спеціально  організованої  маркетингової  діяльності  закладу  освіти,
прагнуть постійно вдосконалювати свої знання і  уміння в роботі,  використовують
творчий підхід та інноваційні методи; здатні до самоконтролю та рефлексії;

2)  середній рівень  характеризується  усвідомленням  ролі  та  особливостей
маркетингової діяльності, сформованістю потреби у систематичному здобутті знань,
умінь  та  навичок  з  маркетингу  освіти,  позитивним  ставленням  та  інтересом  до
застосування здобутих знань на практиці; невпевненість у плануванні маркетингової
діяльності  зумовлена  частковим  оволодінням  аналітичними,  організаторськими,
прогностичними та проективними уміннями; студенти прагнуть уникнути соціальної
відповідальності  за виконану роботу; мають чітко сформовані  професійні мотиви,
достатні  теоретичні  знання  про  особливості  застосування  маркетингу  освіти  у
професійній  діяльності,  проте  їм  не  вистачає  практичних  умінь;  здобуті  знання
використовують систематично;
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3)  низький рівень свідчить  про  часткове  усвідомлення  значущості  ролі  і
значення маркетингу освіти в системі управління закладами освіти; відсутність або
слабо  виражену  потребу  і  мотивацію  до  засвоєння  знань,  умінь  та  навичок  з
маркетингу  освіти,  сформованої  маркетингової  компетентності;  пасивну  позицію
щодо  подальшого  здійснення  маркетингової  діяльності  у  професійній  сфері;
поверхове володіння теоретичними знаннями про сутність маркетингу освіти, його
функції,  можливість  практичного  застосування;  байдуже ставлення  до здійснення
маркетингової  діяльності  спричинено  відсутністю  сформованих  внутрішніх
професійних мотивів  та  інтересу  до  вивчення  маркетингу  освіти;  індиферентним
ставленням  до  практичного  застосування  маркетингу  освіти;  слабо  сформовані
аналітичні,  організаторські,  прогностичні,  проективні  уміння;  нездатність  до
самоконтролю та рефлексії.

3.  Теоретично  обґрунтовано  та  експериментально  апробовано  модель
підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності  характеризується  блоковою  структурою:  цільовий  блок передбачає
наявність  соціального  замовлення  на  підготовку  фахівців  означеної  освітньої
програми,  формулювання  мети  й  завдань  цієї  підготовки;  організаційно-
методологічний блок визначає методологічні підходи і принципи, педагогічні умови
підготовки  до  маркетингової  діяльності;  змістово-операційний  блок передбачає
опанування  маркетинговими  знаннями,  уміннями  та  навичками  шляхом
застосування  запропонованих  інноваційних  методів,  форм  організації  і  засобів
навчання  на  всіх  етапах  підготовки  до  маркетингової  діяльності,  зокрема,
впровадження  навчально-методичного  комплексу  «Маркетингова  діяльність
керівника  навчального  закладу»;   результативно-оцінний –  перевірка  результатів
діяльності, виявлення помилок, усунення недоліків на основі визначених критеріїв,
показників та рівнів оцінювання сформованості готовності. 

Ефективність  проведеної  роботи  доведена  шляхом  порівняння  результатів
констатувального  й  формувального  експериментів.  Контрольний  зріз  рівнів
готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності  засвідчив  їх  позитивну  динаміку:  у  контрольній  групі  досліджуваних
після  проведення  формувального  експерименту  зафіксовано  певне  зростання
відсотку осіб із середнім (від 43,8% до експерименту до 45,5% після експерименту)
рівнем прояву готовності до маркетингової діяльності. Незначна позитивна динаміка
відбулася  за  рахунок зниження відсотку студентів  після експерименту із  низьким
рівнем (від 28,8% до 28,5%) та високим рівнем досліджуваного феномена (від 23,4%
до 22,1%).

В  експериментальній  групі  виявлено  значну  позитивну  динаміку  прояву
готовності  до  маркетингової  діяльності:  зафіксовано  суттєве  зростання  відсотку
респондентів із високим рівнем розвитку (від 22,6% до експерименту до 29,0% після
експерименту)  та  середнім  рівнем  (від  44,4%  до  48,2%)  за  рахунок  зниження
відсотку  досліджуваних  із  низьким  рівнем  (відповідно  28,7%  до  експерименту  і
18,6% після експерименту).

4.  Розроблено  навчально-методичний  комплекс  «Маркетингова  діяльність
керівника  навчального  закладу» для  підготовки  майбутніх  магістрів  управління
навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності.  Дисципліна   з  маркетингу
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освіти  є  практико-орієнтованою  і  передбачає  засвоєння  теоретичних  знань,
практичних  умінь  та  навичок  з  маркетингу  освіти  за  допомогою  розроблених
практичних занять. Навчально-методичний комплекс містить пояснювальну записку,
робочу  навчальну  програму,  конспект  лекцій,  словник  термінів  до  курсу  та
діагностичний  інструментарій  для  визначення  рівнів  сформованості  готовності
майбутніх  магістрів  управління  навчальними  закладами  до  маркетингової
діяльності.

Зміст  навчальної  дисципліни  «Маркетингова  діяльність  керівника
навчального  закладу» складається  із  двох  модулів  «Сутність  та  основні
характеристики  маркетингу  освіти» і  «Управління  маркетинговою  діяльністю
навчального  закладу»,  тематика  яких  спрямована  на  формування  у  студентів
здатності  щодо  реалізації  маркетингової  стратегії  та  управління  маркетинговою
діяльністю закладу освіти. Змістовий складник навчально-методичного забезпечення
реалізовано  за  допомогою  інноваційних  методів  (проблемні  лекції,  проблемні
семінари,  метод кейсів  (case study),  мозковий штурм, ділові  ігри,  метод групової
роботи) і форм навчання (практичні заняття, науково-дослідна робота, тематичні
дискусії, круглі столи, наукові конференції у вигляді міждисциплінарного семінару)
професійної підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до
маркетингової діяльності. 

Навчально-методичний  комплекс  «Маркетингова  діяльність  керівника
навчального  закладу» може  бути  використаним  в  процесі  підготовки  майбутніх
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності у закладах
вищої  освіти  з  метою  удосконалення  лекційних  матеріалів,  практичних  занять,
навчальної практики тощо.

Проведене  дослідження  не  вичерпує  усіх  аспектів  означеної  проблеми.
Перспективними  напрямами  для  подальших  досліджень  є  вдосконалення
професійної підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до
маркетингової  діяльності;  порівняльно-педагогічний  аналіз  зарубіжного  та
вітчизняного  досвіду  підготовки  майбутніх  магістрів  управління  навчальними
закладами до маркетингової діяльності тощо.   
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АНОТАЦІЇ
Тимцуник  Ю.  М.  Підготовка  майбутніх  магістрів  управління

навчальними закладами до маркетингової діяльності. – На правах рукопису.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
(01  «Освіта  /  Педагогіка»).  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019.

Дисертацію присвячено актуальній проблемі  підготовки майбутніх  магістрів
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності. 

На  основі  проведеного  аналізу  наукової  літератури  з  означеної  проблеми
дослідження  визначено  сутнісні  ознаки  поняття  «готовність  майбутніх  магістрів
управління  навчальними  закладами  до  маркетингової  діяльності».  Розглянуто
підготовку майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності  як  педагогічну  проблему та  з’ясовано  зміст і  структуру  маркетингової
діяльності  відповідно до  функцій управління.  Здійснено  аналіз  сучасних освітніх
програм і навчальних планів підготовки майбутніх фахівців.

Визначено  і  охарактеризовано  критерії,  показники  та  рівні  сформованості
готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової
діяльності;  проведено  діагностику  рівнів  сформованості  готовності  на  етапі
констатувального експерименту та подано його результати; розроблено і теоретично
обґрунтовано  модель  підготовки  майбутніх  магістрів  управління  навчальними
закладами  до  маркетингової  діяльності  та  навчально-методичне  забезпечення
дисципліни з маркетингу освіти. 

Експериментально  доведено  ефективність  впровадження  моделі  підготовки.
Здійснено  порівняльний  аналіз  експериментального  дослідження  та  простежено
динаміку рівнів сформованості готовності до зазначеної діяльності.    

Ключові  слова: майбутній  магістр  управління  навчальними  закладами,
маркетингова  діяльність,  професійна  підготовка,  готовність  до  професійної
діяльності,  модель  підготовки,  готовність  майбутніх  магістрів  управління
навчальними закладами до маркетингової діяльності.

Тымцуник  Ю.  Н.  Подготовка  будущих  магистров  управления
образовательными учреждениями к маркетинговой деятельности. – На правах
рукописи.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  педагогических  наук
(доктора  философии)  по  специальности  13.00.04  –  теория  и  методика
профессионального  образования  (01  «Образование  /  Педагогика»).  –  ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени
Григория Сковороды», 2019.

Диссертация посвящена актуальной проблеме подготовки будущих магистров
управления образовательными учреждениями к маркетинговой деятельности.

На  основе  проведенного  анализа  научной  литературы  по  обозначенной
проблеме  исследования  определены  сущностные  признаки  понятия  «готовность
будущих магистров управления образовательными учреждениями к маркетинговой
деятельности».  Рассмотрено  подготовку  будущих  магистров  управления
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образовательными  учреждениями  к  маркетинговой  деятельности  как
педагогическую  проблему  и  выяснено  содержание  и  структуру  маркетинговой
деятельности  в  соответствии  с  функциями  управления.  Осуществлен  анализ
современных  образовательных  программ  и  учебных  планов  подготовки  будущих
специалистов.

Определены  и  охарактеризованы  критерии,  показатели  и  уровни
сформированности  готовности  будущих  магистров  управления  образовательными
учреждениями  к  маркетинговой  деятельности;  проведена  диагностика  уровней
сформированности  готовности  на  этапе  констатирующего  эксперимента  и
представлены  его  результаты;  разработана  и  теоретически  обоснована  модель
подготовки будущих магистров управления учебными заведениями к маркетинговой
деятельности  и  учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  по  маркетингу
образования.

Экспериментально  доказана  эффективность  внедрения  модели  подготовки.
Осуществлен  сравнительный  анализ  экспериментального  исследования  и
прослежена  динамика  уровней  сформированности  готовности  к  указанной
деятельности.

Ключевые  слова: будущий  магистр  управления  образовательными
учреждениями,  маркетинговая  деятельность,  профессиональная  подготовка,
готовность  к  профессиональной  деятельности,  модель  подготовки,  готовность
будущих магистров управления образовательными учреждениями к маркетинговой
деятельности.

Tymtsunyk Y. M. Training of future masters of educational management  to
marketing activity. – Qualifying scientific work on the manuscript.

The thesis  for  the PhD degree  in  Pedagogy in specialty  13.00.04 – Theory and
Methods  of  Professional  Education  (01  «Education  /  Pedagogy»).  –  State  Higher
Educational Institution «Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical
University», Pereiaslav-Khmelnitskyi, 2019.

The  urgency  of  the  problem  of  preparing  future  masters  of  management  of
educational institutions for marketing activity was theoretically substantiated and proved
in the dissertation research. 

On the basis  of  the analysis  of  scientific  literature  on the identified problem of
research, the essential features of the notion «readiness of future masters of management
of  educational  institutions  for  marketing  activity»  are  defined  as  integrative  personal
quality,  which  is  determined  by  positive  attitude,  the  presence  of  a  set  of  theoretical
knowledge and practical skills in marketing education, personal qualities and motivation to
marketing activity, as well as the ability to self-assess the results of the specified activity.
The preparation of future masters of management of educational institutions for marketing
activity  as  a  pedagogical  problem  was  considered  and  the  content  and  structure  of
marketing activity according to the management functions were clarified. The analysis of
modern educational programs and training plans of future specialists was carried out.

The  criteria  (motivational-value,  cognitive-operational,  personal,  reflexive-
regulatory) were determined and characterized, indicators (motivational-value: motivation
to  marketing  activity  and  value  orientations  concerning  professional  development,
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cognitive-operational:  possession  of  marketing  competence,  readiness  for  marketing
activities;  personality:  the  presence  of  professionally  important  personality  traits,
necessary for solving marketing problems; reflexive and regulatory: the development of
reflexive able dren, the ability to assess their knowledge and skills in marketing education,
the ability to predict conditions that increase the level and adjust it according to modern
requirements)  and  levels  (high,  medium,  low)  formation  of  future  schools  masters
management to marketing.

In  the  course  of  the  research  the  model  of  preparation  of  future  masters  of
management  of  educational  institutions  for  marketing  activity  was  developed  and
theoretically grounded. The essence of the model of training is the gradual organization of
the process of mastering the future masters of management of educational institutions by
marketing competence through the implementation of the functions of the target (aim),
organizational  and  methodological  (methodological  approaches  and  principles,
pedagogical  conditions),  content-operational  (forms,  methods,  means,  stages  of
preparation  for  marketing  activities)  and performance-oriented  (criteria,  indicators  and
levels of readiness of units) and training results. The developed model of the preparation
of future masters of management of educational institutions to marketing activities was
realized through the use of a set of didactic methods (problem lectures, problem seminars,
case studies, brainstorming, business games, method of group work) and forms of training
(practical classes, research work, thematic discussions, round tables, scientific conferences
in the form of an interdisciplinary seminar) of professional training of future masters of
management of educational institutions to the marketing activity. The introduction of these
methods and forms of teaching in pedagogical practice contributes to raising the level of
theoretical knowledge and practical experience of future specialists, their ability to carry
out marketing activities of the educational institution.

 The educational-methodical complex of the discipline «Marketing activity of the
head of the educational establishment» was developed and implemented. The teaching and
learning complex covers: the work syllabus of the discipline «Marketing activity of the
head of the educational institution», a summary of the lectures, a dictionary of key terms
on marketing education, diagnostic tools for determining the levels of formation of the
future  readiness  of  masters  of  management  of  educational  institutions  to  marketing
activities.

Key words: future master of educational management, marketing activity, training,
readiness  for  professional  activity,  the model  of  professional  training,  the readiness  of
future masters of educational management to marketing activity. 


