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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ САМОПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНІХ  

МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

У статті розглянуто самопроектування як важливий елемент для професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх менеджерів освіти. Відзначається, що професійна діяльність фахівців не може бути достатньо 

якісною без сформованості прогностичної і проектної компетентностей. Концентрацію індивідуального дос-

віду під вирішення професійних завдань забезпечує актопсихологічна компетентність. Менеджер сучасного 

навчального закладу – це професіонал, який свідомо і постійно підвищує свою кваліфікацію не тільки за допо-

могою організованих форм, а й у ході самопізнання, самодіагностування, самопроектування, самовдоскона-

лення. У статті проаналізовано основні компоненти менеджменту в сфері освіти, розкрито сутність по-

няття «самопроектування» і проведено порівняльний аналіз різних теоретико-методологічних підходів (діяль-

нісного, суб’єктного, комплексного, функціонально-рольового, акмеологічного) для опису теорети-

ко-методологічного підходу самопроектування майбутніх менеджерів у трактуванні різних учених. Самопро-

ектування розглядається як здатність особистості майбутнього професіонала до включення в систему само-

визначального і самоконтрольованого заходів, спрямованих на підвищення ефективності професійної діяльно-

сті та самовдосконалення особистісних якостей. Реальною методологічною підставою для результативного 

професійно-педагогічного самопроектування майбутніми менеджерами освіти є синергетична акмеологія, яка 

досліджує закономірності досягнення довільною системою максимальної досконалості шляхом самоорганізації. 

Синергетична акмеологія містить у своєму складі теорію соціальної синергетики і теорію акмеологічного ро-

звитку. Синергетична акмеологія є практичним застосуванням філософії успіху, що відбивається в її розділах: 

синергетична кар’єрологія, снергетіческая катабологія, синергетична етнологія. На підставі проведеного 

аналізу сформульовано висновок про те, що самопроектування – це процес виявлення можливих варіантів по-

єднання засобів, цілей, просторово-часових параметрів діяльності для відшукання найбільш прийнятного, оп-

тимального варіанту для розвитку і вдосконалення особистості. Результатом самопроектування є різні про-

екти (варіанти) майбутньої діяльності, різні моделі Я-ідеального. Самопроектування – це прагнення людини 

до вдосконалення свого особистісного «Я» в різних сферах життєдіяльності.  

Ключові слова: акмеологія, майбутній менеджер освіти, навчальний заклад, прогностична компетент-

ність, самопроектування, теоретико-методологічні  підходи. 

 

Вступ  

Нині український і китайський навчальний за-

клад повільно але впевнено рухається від традицій-

ного навчального закладу до навчального закладу, що 

розвиває. Якщо у традиційному навчальному закладі 

менеджер працює та управляє у відповідності з вимо-

гами державних освітніх стандартів, дотримується 

традиційних принципів, організує та контролює під-

леглих із невідповідним і неефективним підходом, то 

у розвивальному навчальному закладі його функції 

дещо інші. Провідна функція менеджерів у новому 

навчальному закладі – управління ним у відповідності 
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з перспективними і прогностичними планами для за-

безпечення якості процесу навчання, виховання, роз-

витку, формування учнів. Менеджер покликаний не 

контролювати, а спрямовувати, не управляти, а керу-

вати процесами управління. І чим він виразніше ро-

зуміє цю свою провідну функцію, тим більше само-

стійності, ініціативи, волі він надає своїй організації.  

Мета дослідження  

Проаналізувати самопроектування як важливий 

елемент для професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх менеджерів освіти та його теоретичних 

аспектів. 

Для досягнення зазначеної мети сформулюємо 

завдання дослідження: 

- розглянути сутність менеджменту у сфері осві-

ти; 

- проаналізувати і порівняти різні теорети-

ко-методологічні підходи для опису теорети-

ко-методологічного підходу самопроектування май-

бутніх менеджерів освіти; 

- розкрити сутність самопроектування менедже-

рів освіти з точки зору синергетичної акмеології. 

Методи дослідження  

Для визначення сутності поняття «самопроекту-

вання» для майбутніх менеджерів освіти здійснено 

теоретичний аналіз літературних джерел із викорис-

танням порівняння, синтезу, абстрагування, узагаль-

нення та поширення, а також методи дедукції та нау-

кової індукції.  

Результати дослідження  

Менеджмент у системі освіти у працях деяких 

сучасних авторів постає як: 

– цілеспрямований, системно організований 

процес впливу на його структурні компоненти і 

зв’язки між ними, що забезпечує їхню цілісність та 

ефективну реалізацію функцій, його оптимальний 

розвиток (Буданов В. Г. та ін.; Бобришев С. В., 1999); 

– науково-організоване управління зі своєрі-

дною ієрархією: перший рівень – управління діяльні-

стю педагогічного колективу, другий – управління 

діяльністю учнів (Сластьонін В. О. та ін., 1977; Си-

монов В. П., 1997); 

– комплекс принципів, методів, організацій-

них форм і технологічних прийомів управління педа-

гогічними системами, спрямований на підвищення 

ефективності їх функціонування та розвитку (Беспа-

лько В.П., 1989;  Баймолдаєв Т.М. та ін., 2007). 

Менеджмент у сфері освіти включає такі основні 

компоненти: 

 прогнозування та планування діяльності нав-

чальних закладів, правильну постановку цілей, їх ра-

нжування за ступенем важливості; 

 раціональну розстановку кадрів, розподіл 

обов’язків, встановлення зв’язків між підсистемами та 

управління цими зв’язками; 

 організацію системи освітньої інформації та 

ефективності її використання; 

 усебічний контроль, аналіз та своєчасне ко-

ректування для запобігання чи найшвидшого усунен-

ня недоліків; 

 належну кваліфікацію та досвід менеджерів 

освітніх закладів і систему підвищення їх майстерно-

сті (http://studopedia.ru/view_ ekonomteor.php?id=73). 

Теорія і практика ефективного управління, ос-

нови менеджменту освіти розкриті в працях 

М. Вудкока, Г. Габдулліна, Р. Гальковича, 

І. Герчикової, Е. Гроува, О. Єгоршина, 

С. Загородникова, А. Зверинцева, А. Кібанова, 

В. Лазарева, О. Огаркова, О. Петрова, В. Симонова, 

Л. Столяренко, Р. Фатхутдінова, Г. Корзнікова, 

Т. Шамова, О. Гукаленко, Л. Шипіліної, Р. Шерайзіної, 

О. Гаврикова. 

Професійна діяльність фахівців не може бути 

достатньо якісною без сформованості прогностичної 

компетентності. 

Прогностична компетентність, у свою чергу, на-

уковцями визначається як: самостійна універсальна 

поліфункціональна педагогічна діяльність, спрямова-

на на дослідження можливих тенденцій, перетворень і 

перспектив розвитку суб’єктів та об’єктів педагогічної 

діяльності (Захаров О. В., 2009); розумові дії, що за-

http://studopedia.ru/view_%20ekonomteor.php?id=73
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безпечують отримання випереджаючої інформації про 

об’єкт, що вивчається задля оптимального рішення 

поставлених навчально-виховних задач і задач пода-

льшого розвитку кожного суб’єкта педагогічної взає-

модії (Кабанська О. С., 2011); особливий психічний 

стан, який включає позитивне ставлення до виконання 

прогностичних функцій, відповідні мотиви, профе-

сійні знання та вміння, якості особистості і необхідні 

для виконання такого виду діяльності здібності (Се-

вастюк М. С., 2000). Узагальнюючи, слід зазначити, 

що терміни прогностичні вміння і прогностична ком-

петентність утворюють синонімічний ряд, в якому 

прогностична компетентність несе узагальнююче на-

вантаження. У зв’язку з цим, в подальшому ми вико-

ристовуємо термін прогностична компетентність.  

Проектна компетентність характеризує здатність 

фахівця застосовувати знання, вміння та особистісні 

якості, що забезпечують готовність до виконання 

проектної діяльності та її успішність, усвідомлення її 

соціальної значущості і особистої відповідальності за 

результат цієї діяльності. 

Як фактор успішної професіоналізації аутопси-

хологічна компетентність забезпечує концентрацію 

індивідуального досвіду під рішення професійних 

задач. Оптимізація внутрішніх можливостей відбува-

ється в процесі самоперетворювальної діяльності, 

включеної в контекст вирішення професійних завдань. 

Суб’єкт професійної діяльності опановує своїми інди-

відуальними і особистісними особливостями як засо-

бами ефективної реалізації професійної діяльності. 

Розвиток АК здійснюється при цьому на різних рівнях: 

суб’єкта професіоналізації, особистості професіонала, 

когнітивних процесів, емоційно-вольовому і поведін-

ковому. 

Про значущість роботи над собою як фактора 

професіоналізації йдеться в працях А. Деркача, 

В. Агапова, А. Маркової, Л. Мітіної, Н. Глуханюк, 

Р. Кричевського й ін. У сучасних ринкових умовах 

потрібно, щоб будь-який керівник не тільки мав гли-

бокі і різнобічні знання, а й відрізнявся оперативністю 

і діловитістю, володів почуттям нового, постійно ви-

являв ініціативу. Це є найважливішою передумовою 

ефективної роботи самого керівника та очолюваного 

ним колективу. 

Менеджер сучасного навчального закладу – це 

професіонал, який свідомо і постійно підвищує свою 

кваліфікацію не тільки за допомогою організованих 

форм, а й в ході самопізнання, самодіагностування, 

самопрогнозування, самопроектування, самовдоско-

налення. 

Самопроектування, як важливий елемент для 

самовдосконалення менеджера, можна розглядати як 

механізм процесу професійної підготовки майбутньо-

го менеджера освіти. 

Відповідно до вищевикладеного необхідно про-

аналізувати і порівняти різні теоретико-методологічні 

підходи для опису теоретико-методологічного підходу 

самопроектування майбутніх менеджерів освіти. 

У працях багатьох науковців (С. Степанової, 

О. Леонтьєва, М. Іоголевича, А. Журавльова, 

В. Занкова, З. Рябікіної, О. Сергієнко, Б. Ломова, 

Б. Ананьєва, К. Абульханової-Славської, 

С. Рубінштейна, А. Леонтьєва, А. Петровського й ін.) 

надані основні теоретико-методологічні підходи щодо 

вивчення особистості у сфері освіти, психології, пе-

дагогіки. 

На нашу думку, одним із найбільш важливих є 

діяльнісний підхід, який трактується як процес діяль-

ності людини, спрямований на становлення її свідо-

мості та її особистості в цілому (Леонтьєв О. О., 2001). 

В умовах діяльнісного підходу людина, особистість 

постає як активна творча засада (Леонтьєв О. О., 

2001). Можна так сказати, діяльнісний підхід – це під-

хід, який здійснюється і розвивається за допомогою 

позитивної й творчої особистості людини. Особис-

тість є найважливішою неодмінною умовою. 

Соціально-психологічні уявлення про особис-

тість з позиції суб’єктно-діяльнісного підходу міс-

тяться в працях С. Рубінштейна. Як справедливо вка-

зує К. Абульханова-Славська, єдиною логічним підс-

тавою, основною ідеєю, основним напрямком внут-

рішніх зв’язків його філософської та психологічної 
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концепції є ідея суб’єкта.  

Суб’єктний підхід долає обмеженість «постулату 

безпосередності», згідно з яким внутрішня і зовнішня 

активність людини напряму обумовлюється впливами 

навколишнього середовища або окремими психічними 

функціями, і розкриває здатність людини до самоде-

термінації, самовизначення, саморозвитку. Такого 

підходу дотримуються К. Альбуханова-Славська 

(Абульханова К. О., 2002), Л. Анциферова (Анцифе-

рова Л. І., 2000), А. Брушлинський (Брушлинський А. 

В., 1992), В. Занков (Занков В. В., 2005), О. Сергієнко 

(Сергієнко О. О., 2008). 

У міру становлення і розвитку особистості знач-

не місце в житті займають такі самопроцеси, як са-

мовиховання, самоформування, самовладання. Отже, 

найбільший інтерес належить внутрішнім умовам, за 

допомогою яких діють вплив, ціннісні мотиви і воля. 

У суб’єкті пов’язуються пізнавальні і діяльні харак-

теристики психології людини. Суб’єкт постає як підс-

тава зв’язку свідомості і діяльності. 

Функціонально-рольовий підхід, який би розгля-

дав підприємницьку діяльність як професію, з’явився 

на початку ХХ століття. Починаючи з праць Фредері-

ка Уінслоу Тейлора «Менеджмент» або «Управління 

фабрикою» і Анрі Файоля «Основи менеджменту» 

були виділені основні принципи управлінської праці, 

виникла особлива професія «менеджер» і міждисцип-

лінарна наука «менеджмент». Концептуальною осно-

вою рольового підходу є рольова теорія особистості 

керівників. Для виявлення характерних психологічних 

ознак підприємницької діяльності застосовуються 

функціонально-рольовий і структурний підходи. 

Комплексний підхід є однією з методологічних 

підстав соціальної психології особистості. Він сфор-

мульований і реалізований Б. Ананьєвим. Аналізуючи 

особливості сучасного наукового знання про людину, 

Ананьєв зазначив, що проблема людини стає спіль-

ною проблемою всієї науки в цілому. Він виділив іє-

рархічно супідрядні рівні організації людини: 1 – ін-

дивід, 2 – особистість, 3 – індивідуальність. На його 

думку, індивідуальність утворюється на основі взає-

мозв’язку особливостей людини як особистості і як 

суб’єкта діяльності, які обумовлені індивідуальними 

природними властивостями.  

В. Ганзен детально проаналізував проблеми сис-

темних описів і виділив три види системного підходу: 

комплексний, структурний і цілісний (Ганзен В. О., 

1984). Таким чином, запропонована ідея повноти при 

реалізації системного підходу в різних теоріях. Опис 

системи, на думку В. Ганзена, повинен містити (Ган-

зен В. О., 1984):  

1) її елементний склад;  

2) структури, або підсистеми, що утворюються 

цими елементами;  

3) функції системи, її підсистем та елементів;  

4) інтегральні властивості системи;  

5) системотвірні фактори;  

6) взаємозв’язки із середовищем.  

Межі застосування системного підходу:  

1) системний підхід – не самоціль, плодами його 

є чіткі теоретичні й експериментальні висновки; 

2) системний підхід застосовується лише до тих 

об’єктів, які мають високий ступінь функціональної 

відособленості. 

 Типи системного підходу: 

1. комплексний (вивчається тільки склад системи, 

немає відносин між елементами, елементами і цілим); 

2. структурний (склад, відносини між елемента-

ми, немає відносини елементів і цілого); 

3. цілісний (розглядаються всі відносини). 

Системний підхід – застосування системних ме-

тодів для вирішення завдань систематики, планування 

й організація комплексного і систематичного експе-

рименту. 

Акмеологічний підхід є сукупністю принципів, 

прийомів і методів, які дають можливість вирішувати 

акмеологічні проблеми і завдання 

(https://med-books.info/akmeologiya_770/metodyi-akme

ologicheskih-issledovaniy.html).  

На думку А. Деркача, акмеологічний підхід ви-

значається використанням загальних підходів (ком-

плексного, системного, суб’єктного), загальних 

https://med-books.info/akmeologiya_770/metodyi-akmeologicheskih-issledovaniy.html
https://med-books.info/akmeologiya_770/metodyi-akmeologicheskih-issledovaniy.html
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принципів (принцип детермінізму, принцип розвитку, 

принцип гуманізму), а також спеціальних, більш кон-

кретних методологічних принципів (принцип суб’єкта 

діяльності, принцип життєдіяльності, принцип потен-

ційного й актуального, принцип моделювання, прин-

цип оптимальності, операційно-технологічний прин-

цип, принцип зворотного зв’язку). 

Структура акмеологічного підходу, за Н. Кузьмі-

ною, полягає в синтезі трьох глобальних підходів, що 

сформувалися в різних галузях наукового знання: си-

стемного, цілісного і функціонального підходів 

(Б. Ананьєв, П. Анохін). 

Синергетична акмеології закладає основи нави-

чок застосування синергетичного методу до соціаль-

них явищ, спрямована на розвиток здібностей майбу-

тнього фахівця до інтеграції природничого та гумані-

тарного знання, що уможливить формування цілісного 

уявлення про процес самоорганізації людини і суспі-

льства, усвідомлення своєї ролі в цьому процесі (Фі-

лософія і сучасному світі, 2012). 

Інтерес до самопроектування і побудови життє-

вих планів насамперед обумовлений бажанням 

управляти подіями свого життя, контролювати їх. Ак-

туальність вивчення впливу життєвих планів на якість 

життя особистості в конкретний момент визначається 

складною соціально-економічною ситуацією, коли 

зацикленість людини на труднощах сьогодення приз-

водить до серйозних внутрішньоособистісних і міжо-

собистісних конфліктів. Неповноцінність структури 

особистості (без орієнтації на майбутнє) гальмує її 

розвиток. При цьому тільки єдність минулого, тепе-

рішнього і майбутнього в свідомості людини забезпе-

чує її стійкість в житті, діяльності і спілкуванні. І, 

якщо категорії минулого і сьогодення очевидні, то 

майбутнє може або усвідомлюватися взагалі, або 

сприйматися як невідома фатальність.  

Ціннісні і мотиваційні детермінанти самопроек-

тування залишаються провідними на всіх етапах про-

фесійного становлення майбутнього менеджера освіти. 

У психології розроблено досить велику кількість ме-

тодик, спрямованих на діагностику мотивів у профе-

сійній діяльності, термінальних та інструментальних 

цінностей, а так само індивідуально-особистісних 

якостей, професійно значущих у педагогічній професії. 

За результатами використання цих методик прово-

диться аналіз ціннісних орієнтацій, мотиваційного 

вибору і особистісно-значущих якостей майбутніх 

фахівців. Зусилля всього педагогічного колективу, 

який забезпечує якісну підготовку менеджерів освіти, 

зводяться до надання студентам компетентної психо-

лого-педагогічної допомоги зі створення організацій-

но-методичних умов для професійного акмеологічно-

го самопроектування як основи побудови кар’єри. 

Вищий ступінь зрілості людини – «акме» – являє 

собою багатовимірний стан людини, що охоплює 

значний за часом період її життя і показує, наскільки 

вона відбулася як особистість, фахівець, громадянин, 

батько і т.д. Така характеристика є динамічною і ви-

різняється варіативністю. 

Акмеологія виявляє механізми і результати 

впливу макро-, мікро-, мезофакторів на людину і ста-

вить перед собою завдання розробки такої стратегії 

життя людини, яка б дала їй можливість максимально 

проявити себе в усіх сферах на ступені зрілості. 

Термін «самопроектування» отримав наукове 

теоретичне обгрунтування в кінці XX – початку XXI 

століть. У його трактуванні вченими, практиками 

спостерігаються відмінності, однак найчастіше під 

самопроектуванням розуміється діяльність, пов’язана 

зі саморозвитком, вдосконаленням і набуттям досвіду, 

вмінь, навичок (А. Мамадаліев, Р. Ареф’єв, А. Попов 

та ін.). Загальним для визначень різних авторів є дія-

льнісний і суб’єктний характер самопроектування. 

У сучасний період актуальною є діалектика мін-

ливості і стійкості Я-особистого та Я-професійного, 

його поліфонічність, самоконструювання в залежності 

від дії наявних соціокультурних факторів, необхідних 

для існування Я-конструкції в сучасному динамічному, 

мінливому світі. 

Проблема самопроектування розглядається у фі-

лософії, менеджменті, психології та педагогіці. Філо-

софи (В. Розанов, Ж. П. Сартр, B. Соловйов і ін.) і 
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психологи розглядають самопроектування як сутнісну 

природу людини, що виражається в її «здатності бу-

дувати саму себе, а отже, постійно змінювати зміст 

відповіді на запитання про її власну сутність» (А. Ле-

онтьєв), як спосіб культурного самовизначення. 

У менеджменті обґрунтована ефективність ви-

користання самопроектування як «навчання дією» 

(Л. Гительман). При цьому поняття самопроектування 

співвідноситься з поняттям самоменеджмент.  

Психолого-педагогічна характеристика самопро-

ектування професійної підготовки як важливого ком-

понента професійного самовдосконалення представ-

ленав багатьох працях, в т.ч. у напрацюваннях 

В. Безрукова, Н. Кузьміної, Ю. Тюннікова й ін. 

Ґрунтуючись на контент-аналізі ми розглядаємо 

самопроектування як здатність особистості майбут-

нього професіонала до включення в систему самовиз-

начального та самоконтрольованого заходів, спрямо-

ваних на підвищення ефективності професійної дія-

льності та самовдосконалення особистих якостей. 

Реальною методологічною підставою для ре-

зультативного професійно-педагогічного самопроек-

тування майбутніми менеджерами освіти, на нашу 

думку, є синергетична акмеологія. 

1. Синергетична акмеологія є складовою части-

ною соціальної синергетики. Вона має дві складові 

частини: теорію соціальної синергетики і теорію ак-

меологічного розвитку. Синтез цих напрямків дав 

змогу сформувати нову предметну галузь – синерге-

тичну акмеологію, що досліджує закономірності до-

сягнення довільною соціальною системою максима-

льної досконалості шляхом самоорганізації. 

2. Проблема досягнення успіху людиною і сус-

пільством вирішується в синергетичній акмеології з 

точки зору концепції синергетичної філософії історії, 

що має три рівня методологічного дослідження: фе-

номенологію, есенціологію та есхатологію.  

3. Феноменологія відповідає на запитання «Що 

таке соціальна самоорганізація та її вершина (успіш-

ність)?». Основними поняттями, що розкривають сут-

ність феноменології, є: а) акмеологічні категорії під-

йому, спаду, точки, стадії, катарсису, катастрофи, 

кризи; б) соціально-синергетичні категорії ієрархізації, 

деієрархізації, простого атрактора, дивного атрактора. 

4. Ессенціологія відповідає на запитання як від-

бувається соціальна самоорганізація, як досягається 

успіх у соціальній самоорганізації. Основними кате-

горіями є: а) акмеологічні принципи стану, властиво-

сті, гармонії, констатації, кульмінації, топології, за-

кону вершини; б) соціально-синергетичні категорії 

соціального відбору, тезаурусу, детектора, селектора. 

5. Есхатологія відповідає на запитання «Куди 

спрямована соціальна самоорганізація, який сенс ус-

піху, розглянутого в діалектиці розвитку?». Основ-

ними поняттями цього рівня дослідження є: а) акмо-

логічні категорії результату, локального, глобального 

й абсолютного акме; синергетичні категорії суперме-

незу, супервідбору, суператрактора. 

6. Синергетична акмеологія являє собою також 

практичне застосування філософії успіху. Це відби-

вається в основних її розділах: синергетична 

кар’єрологія, синергетична катабологія, синергетична 

етнологія (Філософія і сучасному світі, 2012). 

Психологами розкриті можливості самопроекту-

вання як форми психотехнічної практики (В. Клейман), 

як механізму сприйняття наукового і художнього об-

разу (А. Щасливцев). 

При оптимізації самопроектування у виші як пе-

вної ціннісної позиції по відношенню до аспектів свого 

«Я» у професійній діяльності, ми спираємося на пог-

ляди В. Сластьоніна про те, що позиція являє собою 

злиття трьох сфер: пізнання, дії, переживання і при-

пускаємо, що ставлення до себе реалізується в особ-

ливих сферах пізнання (самопізнання), емоційних 

станах (переживаннях) і діях щодо самого себе. 

Висновки  

Підсумовуючи викладений матеріал, зазначаємо, 

що нами розглянуто зміст менеджменту у сфері освіти. 

Проаналізовано та порівняно різні теорети-

ко-методологічні підходи для опису теорети-

ко-методологічного підходу самопроектування май-

бутніх менеджерів освіти: діяльнісний, суб’єктний, 
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комплексний, функціонально-рольовий, акмеологіч-

ний. 

Менеджмент (англ. Management - управління, 

система управління) - це сукупність сучасних техно-

логій принципів, методів, засобів і форм управління, 

спрямованих на підвищення ефективності роботи за-

кладу. Менеджмент пронизує всю організацію, тор-

кається практично всіх сфер її діяльності. 

Діяльнісний підхід – це підхід, який здійснюєть-

ся і розвивається за допомогою позитивної й творчої 

особистості людини. Особистість є найважливішою 

неодмінною умовою. 

Суб’єктний підхід долає обмеженість «постулату 

безпосередності», згідно з яким внутрішня і зовнішня 

активність людини напряму обумовлюється впливами 

навколишнього середовища або окремими психічни-

ми функціями, і розкриває здатність людини до само-

детермінації, самовизначення, саморозвитку. 

Функціонально-рольовий підхід - Концептуаль-

ною основою рольового підходу є рольова теорія 

особистості керівників. Для виявлення характерних 

психологічних ознак підприємницької діяльності за-

стосовуються функціонально-рольовий і структурний 

підходи. 

Комплексний підхід є однією з методологічних 

підстав соціальної психології особистості. 

Акмеологічний підхід є сукупністю принципів, 

прийомів і методів, які дають можливість вирішувати 

акмеологічні проблеми і завдання. Акмеологічний 

підхід визначається використанням загальних підхо-

дів (комплексного, системного, суб’єктного), струк-

тура акмеологічного підходу полягає в синтезі трьох 

глобальних підходів, що сформувалися в різних галу-

зях наукового знання: системного, цілісного і функ-

ціонального підходів. 

На нашу думку, акмеологічний підхід є найбільш 

адекватний теоретико-методологічний підхід до опи-

су самопроектування. 

Реальною методологічною підставою для ре-

зультативного професійно-педагогічного самопроек-

тування майбутніми менеджерами освіти, на нашу 

думку, є синергетична акмеологія. 

Сінергетічна акмеологія - досліджує закономір-

ності досягнення довільною соціальною системою 

максімальної досконалість шляхом самоорганізації. З 

точки зору Концепції синергетичної філософії історії, 

что має три уровня методологічного дослідження: 

феноменологію, есенціологію та есхатологію.  

Виходячи з синергетичної акмеології, ми визна-

чили, що сутності самопроектування – це процес ви-

явлення можливих варіантів поєднання засобів, цілей, 

просторово-часових параметрів діяльності з метою 

пошуку найбільш прийнятного, оптимального варіанту 

для розвитку і вдосконалення особистості. Результатом 

самопроектування є різні проекти (варіанти) майбут-

ньої діяльності, різні моделі Я-ідеального. Отже, са-

мопроектування – це прагнення людини до поліп-

шення (вдосконалення) свого особистісного-Я в різних 

сферах життєдіяльності. 
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PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL SELF-DESIGN OF FUTURE EDUCATION MANAGERS: 

THEORETICAL ASPECTS 

The article considers self-design as an important element for the professional and pedagogical training of future 

education managers. It is noted that the specialists’ professional activities cannot be sufficient for quality without the 

formation of prognostic and design competencies. The concentration of individual experience in solving professional 

problems provides act-psychological competence. The manager of a modern educational institution is a professional 

who consciously and constantly improves his/her qualifications not only by means of organized forms, but also in the 

course of self-knowledge, self-diagnosis, self-design, and self-improvement. The article analyzes the main components 

of education management, reveals the essence of the concept of “self-design” and shows a comparative analysis of var-

ious theoretical and methodological approaches (activity, subject, complex, functional role-playing, acmeological) to 

describe the theoretical and methodological approach of self-designing future managers in interpreting various scientists. 

Self-design is considered as the personal ability of the future personnel to the inclusion in the system of self-determined 

and self-controlled activities which aim at increasing the efficiency of professional activity and self-improvement of 

personal qualities. The real methodological basis for effective professional and pedagogical self-design for future edu-

cation managers is synergetic acmeology, which explores the regularity of attaining the maximum perfection by an arbi-

trary system of self-organization. Synergetic acmeology contains the theory of social synergetics and the theory of ac-

meological development. Synergetic acmeology is a practical application of the philosophy’s success, which is reflected 

in its sections: synergetic carherology, synergetic catabology, synergetic ethnology. Based on the analysis, it was con-

cluded that self-design is the process of identifying possible options for combining means, goals, spatial and temporal 

parameters of activity to find the most acceptable, optimal option for the development and improvement of the person-

ality. The result of self-design is various projects (options) for future activities, various types of Self-concept. 

Self-design is the desire of a person to improve his/her Self-concept in various areas of life. 

Keywords: acmeology, future education manager, prognostic competence, self-design, synergetic acmeology, 

theoretical and methodological approaches, educational institution.  
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