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Сьогодні, для підвищення особистої конкурентоспроможності, лю-
дина вимушена навчатись, послідовно підвищувати свою професійну ква-
ліфікацію протягом всього життя. Актуальним стає питання про особисту 
та професійну самореалізацію.  

Визначальними для нашого часу стають і зміни в характері управлін-
ської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Вона 
все більше має орієнтуватися на вільний розвиток людини, на творчу ініці-
ативу, самостійність, професійний потенціал працівника, його резерви, 
можливості до професійного навчання та самонавчання.  

В акмеології професійна компетентність визначається як головний 
когнітивний компонент підсистеми професіоналізму діяльності, сфера 
професійного ведення, система знань, яка постійно поширюється і дозво-
ляє здійснювати професійну діяльність з високою продуктивністю [1, 253].  

Акме (від гр. acme – розквіт) – ступінь зрілості, вершина зрілості. Це 
стан людини, який охоплює певний період її розвитку і характеризує, на-
скільки людина сформувалась як особистість, громадянин, спеціаліст своєї 
справи [2, 3-12].  

Досліджуючи проблему розвитку управлінської діяльності керівни-
ків загальноосвітніх навчальних закладів Т. Сорочан відзначає, що «про-
фесіоналізм управлінської діяльності керівників школи – це сукупність 
компетенцій, які формуються в післядипломній педагогічній освіті й до-
зволяють суб’єкту (керівнику школи) професійно здійснювати управлінсь-
ку діяльність у сучасних соціально-економічних умовах з урахуванням 
особливостей об’єкту управління, пов’язаних із вирішенням педагогічних 
завдань ( із навчанням, вихованням і розвитку особистості учнів)» [3, 272].  

Отже загальною акмеологічною основою професіоналізму керівника 
загальноосвітнього навчального закладу виступають уміння, які відобра-
жають специфіку управлінської діяльності менеджера освіти:  

− системне бачення проблем у роботі школи;  
− спеціальні знання, які потрібні саме для ефективного здійснення 
управлінських функцій;  

− уміння організувати творчу діяльність колективу в інноваційному 
напряму роботи школи;  

− уміння сформувати середовище, яке розкриває професійні якості 
працівників системи управління школою і персоналу  

− комунікативні вміння як уміння працювати з людьми: формувати 
позитивні стосунки в колективі, а саме: впливати, переконувати, 



пояснювати, вислуховувати, вести за собою.  
Отже, управлінська компетентність керівника загальноосвітнього 

навчального закладу – це комплексна характеристика управлінця-
професіонала, яка включає і знання, і вміння, і психологічні характеристи-
ки, і певні особистісні якості. Вона формується поступово. 
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