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Кваліметрія  управлінсько-освітньої  майстерності заступника керівника з НВР  

 навчального закладу. 

Складові управлінсько-освітньої майстерності сучасного заступника керівника з НВР  

в рамках проекту «Е-атестація». 

Параметри 
Вага 

параметру 

(М) 
Критерії Вага 

фактору 

Ступінь прояву 

0 0,25 0,5 0,75 1 

1.Управлінсько-

освітні знання, 

уміння 

Р1 = М1(Ф1 + 

Ф2 + Ф3 + Ф4 + 

Ф5 + Ф6) 

Р1(МАХ) =0,2 

0,2 

1. Знання нормативних основ управлінсько-освітньої 

діяльності: 

стратегії розвитку системи освіти в Україні; цілей, змісту, 

форм, методів, сучасної концепції і технології; 

нормативно-правові основи законодавства 

функціонування і розвитку системи освіти та мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

0,15      

  

2. Знання управлінсько-освітніх технологій, стилів 

ефективного навчання, виховання і керівництва теоретико-

методологічних основ управління, провідних концепцій і 

особливостей управління ЗОНЗ. 

0,15      

  3. Знання психолого-педагогічних основ управління. 0,15      

  
4. Уміння визначати цілі, специфіку та основні 

завдання ЗНЗ, аналізувати, планувати й організовувати 

діяльність педколективу. 
0,2      

  
5. Уміння ЗДНВР працювати з педагогічним 

колективом, стимулювати й мотивувати всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 
0,15      



  

6. Уміння застосовувати сучасні методи наукових та 

моніторингових досліджень управлінської діяльності та 

діловодства в закладах освіти. 
0,2      

2.Управлінсько-

освітня 

компетентність 

Р2 = М2(Ф7 + 

Ф8 + Ф9 + 

+ Ф10 + Ф11) 

Р2(МАХ)=0,25 

0,05 7. Особистісна компетентність: 1      

  Високий інтелект, освіченість, широкий світогляд. 0,1      
  Ініціативність. 0,1      
  Цілеспрямованість, винахідливість. 0,1      
  Оперативність. 0,1      
  Гнучкість. 0,1      
  Відповідальність. 0,1      

  
Гуманність, толерантність, ціннісне ставлення до себе і до 

людей. 
0,1      

  Професійна відкритість. 0,1      
  Самостійність. 0,1      
  Здатність до самовираження та саморозвиток. 0,1      
  8. Соціальна компетентність: 1      
  Індивідуальна взаємодія з учнями, педагогами. 0,1      

  
Взаємодія та співпраця з педколективом, створення 

сприятливого мікроклімату у закладі. 
0,1      

  
Організація взаємодії та співпраці з батьками, 

громадськістю, органами шкільного самоврядування. 
0,1      

  
Дотримання педагогічної етики (загальної, політичної, 

правової, естетичної, управлінської). 
0,2      



  Внесок в суспільний прогрес; професійний патріотизм. 0,1      
  Управлінська культура спілкування. 0,2      

  
Соціальна відповідальність за результати управлінської 

діяльності. 
0,2      

  9. Управлінсько-освітня компетентність: 1      

  
Високий рівень відповідної освіти, досвіду роботи у сфері 

освіти у даному закладі. 
0,1      

  

Володіння принципами планування, проектування 

освітнього процесу: здатність проектувати навчально-

виховний процес відповідно до цілей, психологічних 

закономірностей, вимог суспільства. 

0,1      

  

Володіння принципами конструювання освітнього 

процесу: уміння добирати педагогічно доцільний, 

оптимальний комплекс засобів, прийомів і способів 

управління, форм роботи з урахуванням поставленої мети 

та завдань. 

0,1      

  
Володіння принципами прогнозування результатів 

управлінської діяльності та досягнення цих результатів. 
0,1      

  

Дотримання стандарту праці, вміння реалізувати 

управлінські функції на практиці, оптимально залучаючи 

людський ресурс до виконання завдань. 

0,1      

  

Здатність до cтворення управлінської стратегії: 

організовувати та координувати свою діяльність і 

діяльність вчителів відповідно до цілей навчально-

виховного процесу. 

0,1      

  

Уміння використовувати різні механізми формування 

міжособистісних взаємин учасників педагогічного 

процесу, попереджувати і долати конфлікти, розв’язувати 

типові професійні ситуації, створювати комунікативну 

мережу допомоги педпрацівникам. 

0,1      

  

Використання традиційного та новітнього арсеналу 

експертних методик для оцінювання та контролю 

ефективності освітнього процесу. Проведення 

діагностичної, аналітичної та корекційної управлінської 

0,1      



діяльності. 

  

Дотримання безпечних, нешкідливих умов навчання і 

роботи, з метою охорони й укріплення здоров’я учнів і 

працівників закладу. 

0,1      

  

Досконале володіння арсеналом педагогічних засобів 

(друкованих, програмованих, електронних, мережевих; 

навчальних, розвивальних, тренувальних, експертних; та 

ін.). 

0,1      

  10. Інформаційно-комунікаційна компетентність. 1      

  

Вміння вступати в комунікацію, бути зрозумілим, 

спілкуватись без обмежень усно, письмово, з 

використанням сучасних медіа. 

0,1      

  
Вільне володіння державною, рідною мовою та 

удосконалення знань з іноземних мов. 
0,1      

  

Володіння різноманітними засобами комунікації 

(традиційними та новітніми) та використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінській 

діяльності** 

0,2      

  
Вміння здобувати, обробляти, використовувати, 

інформацію з різноманітних джерел. 
0,2      

  

Володіння прийомами організації різноманітних видів 

комунікації з учнями, батьками, колегами та 

громадськістю (індивідуальної, групової, колективної, 

мережевої, дистанційної та ін.). 

0,2      

  

Видавнича діяльність: створення та розповсюдження 

інформації щодо результатів управлінської діяльності 

(публікації у друкованих виданнях, на веб-сторінках, 

ведення блогів, сайтів, ін.).* 

0,2      

  11. Управлінсько-продуктивна компетентність. 1      

  

Здатність до самоосвіти та самовдосконалення 

(рейтинговий показник за результатами моніторингу 

самоосвітньої діяльності). 

0,3      

  
Наявність додаткової освіти (аспірантура, друга вища 

освіта, ін.).** 
0,1      



  
Вчасне підвищення педагогічної кваліфікації (категорійні 

курси).** 
0,2      

  
Отримання суміжних спеціальностей, освоєння новітніх 

технологій (некатегорійні курси та тренінги).** 
0,2      

  
Здатність до рефлексії процесу та результату освітньо-

управлінської діяльності та продуктивності. 
0,2      

3. Інноваційний 

потенціал 

заступника 

керівника з 

НВР 

Р3 = М3(Ф12 + 

Ф13 + Ф14) 

Р3(МАХ) = 0,15 

0,05 
12. Готовність сучасного ЗДНВР до здійснення 

інноваційної діяльності. 
1      

 
 Потреба у професійному зростанні менеджера освіти, 

управлінська амбітність. 
0,1      

 
 Готовність здобувати, поповнювати та поширювати нові 

підходи до мотивації педагогів. 
0,05      

 
 Інформованість про новітні педагогічні технології, знання 

та використання новаторських методик роботи. 
0,1      

 
 Критичність, гнучкість мислення, здатність до 

самоаналізу. 
0,1      

 
 Внутрішня потреба вдосконалення педагогічної практики, 

впровадження інновацій в новий стиль керівництва. 
0,1      

 
 Прагнення до творчих досягнень, налаштованість на 

експериментальну діяльність у навчальному закладі. 
0,1      

 
 Володіння практичними навичками освоєння інновацій та 

розробки нових програм, планів. 
0,1      

 

 Здатність до проектування, конструювання та 

прогнозування результатів діяльності в рамках 

впровадження інновації, щодо забезпечення всебічного 

розвитку закладу. 

0,05      

 
 Володіння сучасними методами ведення ділової 

документації та їх дотримання.  
0,2      

  Уміння вести навчально-методичну діяльність з 0,1      



урахуванням досягнень сучасної науки. 

  13. Креативність. 1      

 
 Здатність до створення нового, самостійний пошук 

управлінських рішень. 
0,25      

 

 Нетрадиційний підхід до організації навчально-виховного 

процесу, щодо створення позитивного іміджу навчального 

закладу. 

0,25      

  Вміння креативно вирішувати управлінські завдання. 0,25      

 
 Здатність до розвитку творчих здібностей учнів, педагогів, 

батьків. 
0,25      

  14. Інноваційна діяльність. 1      

 

 Застосування новітніх технологій в управлінській 

діяльності: регулярність застосування та їх адаптація до 

реальних умов навчального закладу. 

0,1      

 
 Застосування мережевих, дистанційних технологій в 

освітній та управлінській діяльності. 
0,1      

  Застосування цифрових освітніх ресурсів. 0,1      

 
 Участь у експериментальній діяльності (на рівні району, 

міста, області, всеукраїнському рівні).* 
0,1      

 
 Апробація інновацій (підручників, програм, засобів 

навчання, педагогічних технологій).* 
0,1      

 
 Удосконалення навчально-методичної бази: розробка 

змісту планів, програм, методик та технологій.* 
0,1      

 
 Розробка авторської ідеї та стратегії розвитку сучасного  

навчального закладу.* 
0,1      

 

 Розповсюдження управлінської інновації на різних рівнях 

(на рівні школи, району, міста, області, всеукраїнському 

рівні). 

0,1      

 
 Сприяння втіленню в життя нової філософської системи 

управління.* 
0,1      

 

 Особиста участь у новітніх регіональних та національних 

науково-педагогічних проектах. 

 

0,1      



4. Особистий 

внесок у 

розбудову 

регіонального 

освітнього 

простору 

Р4 = М4(Ф15 + 

Ф16 + Ф17+Ф18 

+ Ф19+Ф20) 

Р4(МАХ) = 0,2 

0,2 

15. Робота у якості тьютора в рамках управлінської 

діяльності ЗДНВР закладу (наставництво, керівництво 

М/О ЗДНВР). 

0,2      

 

 
16. Участь у проведенні занять з ЗДНВР в системі 

післядипломної педагогічної освіти.* 
0,2      

 

 17. Розміщення власних матеріалів у регіональній, 

національній пресі, на сайтах та у мережевих 

спільнотах.* 

0,2      

 

 
18. Участь у розробці контенту регіонального 

інформаційно-освітнього простору.* 
0,1      

 

 19. Участь у розробці матеріалів регіонального та 

національного рівня (програм, стандартів, 

підручників).* 

0,1      

 

 20. Розповсюдження власного досвіду управлінської 

діяльності (майстер-класи, семінари, тренінги) та 

супровід його впровадження в регіоні.* 

0,2      

5.Результативні

сть 

управлінської 

діяльності 

ЗДНВР 

Р5 = М5(Ф21 + 

Ф22 + 

Ф23+Ф24+Ф25+

0,2 

21. Висока результативність управлінської діяльності 

(позитивний рейтинг навчального закладу,виконання 

програми розвитку навчального закладу).** 

0,1      



Ф26+Ф27+Ф28+

Ф29+Ф30) 

Р5(МАХ) = 0,2 

 
 22. Участь у здійсненні експертної діяльності в галузі 

освіти. 
0,1      

  23. Участь у професійних конкурсах.** 0,1      

 

 24. Наявність авторських розробок: управлінських, 

дидактичних, навчально-методичних, наукових* та 

наявність друкованих робіт.* 

0,1      

 
 25. Наявність власних блогів, сайтів, веб-сторінок у 

педагогічних спільнотах.* 
0,1      

 

 26. Результати атестації закладу і перевірок 

Державною інспекцією навчальних закладів та іншими 

органами нагляду. 

0,1      

 
 27 Додержання вимог щодо забезпечення безпечних та 

комфортних умов навчання і роботи. 
0,1      

 
 28. Позитивні результати моніторингу роботи з 

кадрами. 
0,1      

 
 29. Авторитетність серед колег та громадськості 

(відгуки, звіти).** 
0,1      

 

 30. Регіональне та державне визнання особистого 

внеску ЗДНВР: галузеві нагороди (медалі, почесні 

звання, грамоти регіонального та державного рівня).** 

0,1      

Сума 

Рзаг = Р1 +Р2 + 

Р3 + Р4 + Р5 

Рзаг (МАХ) = 1 

 Загальний рівень управлінсько-освітньої 

майстерності:  

Нормативно-репродуктивний рівень (0 < Рзаг < 0,4). 

Перетворювальний (середній) рівень (  

Технологічний (достатній) рівень (  

Творчо-інноваційний (високий) рівень (  

      

Запропонована кваліметрична модель включає 30 показників, які поєднані у 5 параметрів: 

 

 Управлінсько-освітні знання, уміння. 

 Управлінсько-освітня компетентність. 



 Інноваційний потенціал заступника керівника. 

 Особистий внесок у розбудову регіонального освітнього простору. 

 Результативність управлінської діяльності. 

Сума показників, з урахуванням індексів М(1,2,3,4,5) та коефіцієнтів ступенів прояву, відповідно до формул, вказаних в таблиці, має вигляд: 

Рзаг = Р1 +Р2 + Р3 + Р4 + Р5 і визначає загальний рівень управлінсько-освітньої майстерності ЗДНВР. 

 

Нормативно-репродуктивний (низький) рівень. У ЗДНВР наявні лише якості управлінсько-освітньої діяльності, вони стихійно переносять 

із життя готові зразки спілкування в умови посадової комунікативної ситуації. Психолого-педагогічні знання на базовому рівні. Недостатньо 

володіють управлінськими вміннями й навичками: не вміють досконало аналізувати навчально-виховний процес, виробничі ситуації, 

визначати цілі, декомпозувати їх на завдання, планувати заходи щодо реалізації поставлених цілей, організовувати діяльність колективу, 

здійснювати контроль і коригувати управлінський процес. 

Перетворювальний (середній) рівень. ЗДНВР володіють основами управлінсько-освітньої діяльності: Управлінські дії гуманістично 

спрямовані на стосунки з учнями, колегами, батьками, громадськістю, розвиваються на креативній основі, добре відпрацьовані теоретично 

різноманітні методи і форми, діяльність відрізняється сучасними прийомами, але управлінський потенціал найчастіше реалізується стихійно. 

Шляхом проб і помилок підбирають методи, форми, засоби, за допомогою яких аналізують навчально-виховний процес, визначають цілі, 

декомпозують їх на завдання, планують заходи щодо реалізації поставлених цілей, організовують діяльність колективу, здійснюють 

контроль і коригують навчально-виробничий процес. 

Технологічний (достатній рівень). Для ЗДНВР характерна чітка спрямованість дій, їх висока якість, діалогічна взаємодія у спілкуванні. 

Заступники керівника самостійно планують й організовують свою діяльність на тривалий проміжок часу, ставлячи головним завданням 

розвиток особистості учня, педагогів та створення відповідних комфортних умов навчання і роботи. ЗДНВР використовують методи 

компетентного підходу до управлінської діяльності; володіють технологіями творчої, інноваційної діяльності з урахуванням особливостей 

людського ресурсу; впроваджують перспективний педагогічний досвід; формують сприятливий мікроклімат у педагогічному колективі, 

застосовують інновації на практиці; уміють вирішувати різні виробничі ситуації; вміють аргументувати свою позицію, володіють 

ораторським мистецтвом та нести соціальну відповідальність за управлінські рішення. 

Творчо-інноваційний (високий) рівень. ЗДНВР характеризуються ініціативністю та творчим підходом до організації управлінської 

діяльності. Самостійно конструюють оригінальні, доцільні прийоми взаємодії у процесі роботи. Діяльність будують, спираючись на 

рефлексивний аналіз. У них сформовано індивідуальний стиль управлінської діяльності. Заступники керівників володіють інноваційними 

освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром 

стратегій управління; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми вирішення виробничих питань; 

активно впроваджують сучасні форми та методи організації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, що забезпечують 

максимальну результативність; вносять пропозиції щодо вдосконалення роботи у навчальному закладі, здійснюють особисто та спонукають 

колег на креативний підхід у вдосконаленні науково-методичної і науково-дослідницької діяльності, мають власний погляд на сучасний 

заклад, роль заступника керівника, власні наробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними 

об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти. 

 



Пояснення. 

Параметр, «Управлінсько-освітні знання, уміння» доцільно поєднати з експертною системою, що є комплексом відповідних тестів, що 

визначать обізнаність заступника керівника з психолого-педагогічних основ управління, навчання та виховання, сучасних педагогічних 

технологій, прогресивного педагогічного досвіду, вікової та педагогічної психології, нормативних основ освітньо-управлінської діяльності. 

* зірочкою позначені показники, які повинні знайти своє відображення у портфоліо; 

** двома зірочками позначаються параметри, котрі потребують документального підтвердження (скановані копії матеріалів). 

При оцінюванні досягнень, які можуть мати різні рівні (місцевий, районний, міський, регіональний, національний) слід дотримуватись 

наступних підходів: 

Місцевий рівень – 0,25. 

Районний, міський – 0,5. 

Регіональний – 0,75. 

Національний – 1. 

Показники, які не мають кінцевого вираження своєї результативності, а відповідають певним процесам, або систематичній діяльності, 

можуть бути оцінені таким чином: 

Одноразово – 0,25. 

Час від часу – 0,50. 

Регулярно – 0,75. 

Планомірно, постійно – 1. 


