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Перші кроки першої особи

Управління освітою
для самоосвіти керівника
Читайте у статті:
Подано структурно-логічні схеми і таблиці з актуальних
питань управління освітою на державному, регіональному,
міському (районному) та шкільному рівнях.
Укладено на підставі чинних нормативних документів
та науково-методичних матеріалів.
Кожна схема або таблиця є логічною основою за відповідною темою лекційно-семінарських і практичних занять.
Укладена на допомогу лекторам, слухачам курсів, керівникам закладів освіти та педагогам у їхній самоосвітній
діяльності. Укладач — наш шановний автор і друг редакції
Н.Аніскіна, завідувач відділу школознавства Донецького
ОІППО.
Схема 1

Надія АНІСКІНА,
завідувач відділу школознавства
Донецького ОІППО

Схема 2
Стратегічний менеджмент як процес

Аналіз середовища (внутрішнього та зовнішнього);
визначення місії та цілей;
аналіз і вибір стратегії;
реалізація стратегії;
контроль й оцінювання виконання стратегій

Управлінські функції керівника
в умовах реформування освіти
Складові компетенції сучасного керівника

Стратегічна компетентність:
глобальне, масштабне мислення;
система мислення;
здатність передбачати;
уміння вирішувати проблеми;
здатність забезпечити рівні партнерські стосунки
Функціональна компетентність

уміння приймати рішення;

ініціативність;

високий рівень професійних знань, умінь і навичок;

гнучкість і витримка під час роботи
Професійна компетентність:

вища педагогічна освіта;

досвід практичної діяльності;

досвід роботи в різних структурах;

обізнаність із зарубіжним досвідом роботи у відповідній галузі;

знання хоча б однієї іноземної мови
Управлінська компетентність:

організаторські здібності;

відповідальність;

сила переконань;

авторитет і відповідна поведінка
Соціальна компетентність:

уміння працювати в міжнародній команді;

здатність до мотивації та переконання співробітників;

потреба в самоосвіті й запровадження нововведень;

особиста привабливість;

уміння уникати конфліктів, а в разі потреби —
розв’язувати їх
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Стратегічний менеджмент (СМ) — таке управління
організацією, що має своїм підґрунтям людиноцентристський
потенціал, орієнтує діяльність на замовлення споживачів,
швидко реагує на зміни у соціальному середовищі, створює
конкурентоспроможну освітянську систему, яка орієнтована
на досягнення своїх цілей у тривалій перспективі

Різниця

Оперативний
менеджмент (ОМ)

Мета організації у СМ — орієнтація на тривалу перспективу завдяки встановленню динамічного балансу з оточенням,
у ОМ — набір і випуск учнів.
У СМ увага концентрується на проблемі зовнішнього
оточення та пошуках нових можливостей в умовах конкуренції на адаптацію до змін у зовнішньому середовищі. У ОМ —
на проблемах, які виникають власне в організації та пов’язані
з найбільш ефективним використанням ресурсів.
СМ орієнтований на тривалу перспективу. ОМ — на коротку
та середньої тривалості перспективу.
Основними чинниками побудови системи управління щодо
СМ є люди, система інформаційного забезпечення та ринок освітянських замовлень, щодо ОМ — організаційні структури, методика й технологія.
Щодо управління персоналом, то у СМ працівники є основою організації, у ОМ — ресурсами організації, виконавцями
робіт.
Ефективність у СМ полягає в тому, наскільки вчасно й точно відреагувала на нові замовлення збоку ринка та змінюються залежно від оточення. У ОМ — раціональному використанні
кадрового персоналу
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз оперативного та стратегічного управління

Особливості
Оперативного управління
Стратегічного управління
Зміст (харак- Оперативне управління характеризується прийняттям
Стратегічне управління — галузь управлінської діяльтерні ознаки
управлінським персоналом рішень у реальній виробничій
ності, яка полягає у реалізації обраних перспективних
підходу)
ситуації, яка вже склалась або складається
цілей через здійснення змін у закладі освіти
Тісно пов’язаний з операційним підходом;

Тісно пов’язаний із програмно-цільовим підходом;
Особливості 

реалізується у процесі поточного планування;

реалізується у процесі програмування;
підходу

використовується при розробці річних та поточних

використовується при розробці перспективних страпланів
тегічних змін

Планування роботи закладу освіти;

Вибір стратегії розвитку;
Процес ре
неперервне відслідкування навчально-виховного про
наукове визначення цілей;
алізації

розробка варіантів досягнення цілей;
цесу;

регулярний контроль за окремими напрямками діяль
визначення обсягів та структури ресурсів, що необності закладу освіти є основою щодо прийняття управхідні для реалізації цілей;

визначення критеріїв щодо вибору з декількох альлінських рішень;

розподіл функціональних обов’язків між суб’єктами
тернативних рішень базового рішення
управління;

процедури оперативного управління перегукуються
з технологізацією та регулюванням
Лінійно-функціональна оргструктура управління;

Проектна оргструктура управління;
Організацій- 
спеціалізація управлінського процесу із функціональної 
формування спеціальної команди керівників проекна структура 
ознаки.
тів із широкими повноваженнями;
управління
тимчасова основа роботи керівників проекту.
Недоліки: дублювання функцій управління, неадекватність 
Недоліки: ускладнення підтримки та розвитку організареагування на зміни зовнішнього та внутрішнього стану
ції як єдиного цілого.
об’єкта.
Переваги: концентрація зусиль виконавців та ресурсів
Переваги: стабільність закріплення повноважень та відна найважливіших стратегічних напрямах діяльності
повідальності управлінських кадрів
Критерії
порівняння

Схема 3
Структурно-методологічна модель регіонального управління освітою
Орієнтація на загальні тенденції
розвитку освіти

Субсидіарна
співпраця усіх
ланок управління, вертикалі

Орієнтація
на якість
освіти

Запровадження ідей сучасного менеджменту

Оновлення
методів
управління

Співвідношення методів стратегічного та швидкого реагування
на зовнішні зміни

Перехід до самокерованої
полісуб’єктності
структури управління

Змістова сутність

Управлінські
інновації

Сучасна теорія
та методологія
соціального
управління

Традиції
творчого пошуку
педагогічних
колективів
Сучасний стан
освітянської
практики

Освітянськокультурні
традиції
регіональної
освіти

Стратегія змін
регіональної
системи
управління

Наукові
засади

Досвід
запровадження
педагогічних
інновацій

Принципи
державногромадського
управління
Сучасні
інноваційні
технології
управління
Творче
використання
Паблік Рилейшнз

Співпраця
з науковцями
державної галузі
управління
Умови практичної реалізації

Оновлення
нормативної
бази

Розробка та запровадження програми
удосконалення управлінської діяльності

Концептуально-стратегічне
та інформаційноаналітичне забезпечення управлінських рішень

Удосконалення механізму
взаємодії ГУОН, ВО та закладів освіти

Розвиток горизонтальних структур
управління

Оновлення
змісту, форм
і методів підготовки керівних кадрів

Запровадження
багатоканальної нової інформаційної системи управління



Допрофесійна
управлінська
підготовка учнів

11

число 12 (216)

червень 2009
Схема 4
Суттєві особливості втілення управлінської технології
Сутнісні характеристики
Технологія розробляється для конкретного задуму, основу її становлять
визначена методологічна та філософська позиції автора
Технологічний ланцюжок управлінських дій, операцій і комунікацій будується чітко відповідно
до цільових настанов, які мають форму конкретного очікуваного результату
Функціонування технології передбачає взаємопов’язану діяльність керівника та його підлеглих
на договірній основі з огляду на принципи індивідуалізації та диференціації, оптимальну
реалізацію людських і технічних можливостей, використання діалогу та спілкування
Органічною частиною управлінської технології є діагностичні процедури, які містять
критерії, показники та інструментарій вимірювання результатів
Поетапне шанування та послідовне втілення елементів управлінської технології повинні відтворюватися
кожним керівником (система або підсистеми) та гарантувати спільне досягнення бажаних результатів

Схема 5
Схема, яка окреслює й опуклює: спочатку — тло, а відтак — деталі. Завжди: тло

деталі

Стратегія управління —
мистецтво управління, що ґрунтується на виважених, перспективних прогнозах

Види стратегії

Стратегія системних змін — повна
реконструкція школи освітнього закладу.
Стосується всіх компонентів діяльності
(мети, змісту організації, технології) усіх
структур, їх частин та зв’язків.
Така стратегія здійснюється
при перетворенні школи
на новий освітній заклад

Стратегія модульних змін —
здійснення кількох комплексних
нововведень, поєднаних між собою.
Проте у середині модуля можуть
координувати дії багатьох виконавців

Стратегія локальних змін — паралельне
поліпшення, раціоналізація, оновлення
діяльності школи, зміни здійснюються
незалежно одна від одної за своїм планом

Схема 6
Стадії та чинники вибору стратегії
Вибір стратегії — центральний момент СМ

Етапи

Чинники, які визначають
вибір стратегії

Розробка — створюються стратегії,
що надають можливість досягнути визначеної мети. Необхідно розробити якомога
більше альтернативних стратегій.
Доопрацювання — стратегії дооформлюються до рівня адекватності цілям розвитку організації, формується загальна
стратегія.
Аналіз та оцінювання — аналізуються
альтернативи в межах загальної стратегії,
оцінюється ступінь їх спроможності щодо
досягнення основної мети. Загальна стратегія наповнюється конкретним змістом,
розробляються персональні стратегії

Особливості розвитку освіти
на сучасному етапі, обставини
у суспільстві та країні.
Характеристика цілей,
які ставить перед собою
заклад освіти, цінності, якими
керуються при прийнятті рішень
менеджери вищого рівня.
Рівень ризику.
Внутрішня структура організації, її сильні та слабкі сторони.
Досвід реалізації інших стратегій.
Фактор часу
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Багатофакторність вибору стратегії
зумовлює необхідність розробки декількох
стратегічних альтернатив, до яких
належить й остаточний вибір.
Стратегічні альтернативи — набір різних
часткових стратегій, які допомагають
досягнути стратегічної мети у межах
обраної базової стратегії та обмежень
на використання ресурсів
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Схема 7
Визначальні фактори розвитку управління ЗСО

Міжнародні стосунки

Екологія

Технологія

Освіта:
дошкільна
загальносередня:
— початкова;
— базова;
— повна;
позашкільна (додаткова за інтересами для самовизначення);
професійна:
— професійно-технічна;
— базова вища;
— повна вища;
післядипломна (адаптаційна освітня підтримка для пристосування до змін
у соціумі)

Економіка
Соціум
Політика
Ринок

Схема 8
Модель програми як вирішення системної проблеми
Чинний освітній процес

Існуючі результати

План
переходу

Наявні умови

Необхідні умови

Бажаний освітній процес

Заплановані результати

Схема 9
Теоретичні основи програмно-цільового управління
Методологія, що визначає загальну стратегічну орієнтацію

Підхід — як синтез низки підходів (цільового та програмного,
системного, структурного, функціонального, комплексного)

Програмно-цільове управління у різних контекстах
та ситуаціях має різні значення, це не викликає суперечності
щодо розуміння сутності цього типу управління

Принцип:
обов’язкового аналізу та прогнозування зовнішніх умов
життєдіяльності системи;
комплексності та операціональності цілепокладання

Метод:
аналізу системи;
проблемно-орієнтованого аналізу;
прогнозування (метод експертного оцінювання, сценаріїв);
цілепокладання (побудова дерева цілей);
планування дій (стрічковий графік Ганта, мережевий графік)

Практика
Єдиної технології програмно-цільового управління
немає, але можливо визначити загальні ознаки:
системне розуміння об’єкту;
спрямованість на кінцеві результати;
комплексний аналіз проблем;
комплексний підхід до вибору цілей та засобів їх досягнення;
поєднання цілей та засобів їх досягнення;
створення для такого поєднання спеціального документа —
програми;
прагнення максимальної ефективності досягнення цілей
при раціональному використанні ресурсів;
інтеграція зусиль суб’єктів управління (єдність галузевого
та територіального планування)
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Схема 10
Особливості управлінської діяльності на підставі сучасного менеджменту

Специфічні особливості

Управління — це розумова
праця, яка складається з трьох
видів діяльності: організаційноадміністративної та виховної,
аналітичної та конструктивної,
інформаційно-технічної
Предметом праці є інформація

Вимоги щодо професійних управлінців

Спеціальні знання та здібність
використання у професійній діяльності
щодо управління школою

Здібність працювати з людьми
та керувати собою

Уміння обґрунтувати та приймати
рішення у ситуаціях, для яких характерна
висока динамічність та невизначеність

Високе почуття відповідальності

Інформованість щодо розвитку
освітянської галузі

Засобом праці є організаційна
та обчислювальна техніка

Вивчення досвіду менеджменту

Результатом праці
є управлінське рішення

Здібність управляти ресурсами,
прогнозувати та планувати роботу
Уміння використовувати сучасну
інформаційну технологію

Чесність взаємин із людьми
загалом та партнерами зокрема
Уміння чітко висловлювати свої
думки та переконувати
Шанобливе ставлення до людей
незалежно від їхньої посади
в організаційній ієрархії
Здібність швидко відновлювати свої
фізичні та духовні сили й критично
оцінувати власну діяльність

Схема 11
Модель керованої системи школи
Обмеження норми, правила, цілі, завдання
Вимоги до школи
Держави
Батьків
Соціальних груп
Навчальних закладів
Виробництва
Армії

Внутрішнє середовище
Цінності та норми
Формальна структура
Неформальна структура
Комунікаційна мережа
Мотиваційні умови
Контингент учнів
Педагогічний персонал
Допоміжний персонал
Технології
Плани
Матеріальнотехнічна база

Основний вхід
Учні
Засоби (ресурси)
Програмно-методичні
Матеріально-технічні
Кадри
Фінанси
Інформація
Послуги

Освітні
процеси

Інноваційні
процеси

Процеси,
що виконують
функцію
забезпечення

Схема 12
Напрями профілізації у ЗНЗ
Основні напрями профілізації

Суспільногуманітарний

Навчальні профілі:
філологічний, історикоправовий, економічний,
юридичний та ін.
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Природничоматематичний

Технологічний

Художньо-естетичний

Спортивний

Навчальні профілі:
фізико-математичний,
хіміко-біологічний,
географічний,
медичний,
екологічний тощо

Навчальні профілі:
інформатика,
виробничі технології,
проектування
і конструювання,
дизайн, транспорт,
менеджмент, побутове
обслуговування,
народні ремесла та ін.

Навчальні профілі:
музичний,
образотворчий,
хореографічний,
театральний,
мистецтвознавчий тощо

Навчальні профілі:
атлетика, гімнастика,
плавання, спортивні
ігри, туризм та ін.
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Схема 13
Цільові програми у регіоні,
що спрямовані на вирішення проблем освітнього процесу та покращення його якості

«Програма розвитку
та функціонування української
мови в Донецькій області
на 2004—2010 рр.»
Мета програми: розбудова системи мовної освіти в регіоні, збагачення рідного
слова; збереження і розширення духовних, культурних та наукових надбань регіону
«Обдаровані діти» на 2001—2005 рр.
Мета програми: забезпечення подальшого функціонування і розвитку системи
пошуку, відбору, творчого розвитку та педагогічної підтримки обдарованих дітей,
талановитої учнівської молоді на шкільному, міському (районному), обласному
рівнях
Завдання програми:
створення профільних класів, класів
із поглибленим вивченням певних предметів, консультаційних пунктів;
створення сприятливих умов
для самореалізації талановитих дітей
через систему масових заходів;
кадрове оновлення та залучення
до роботи з обдарованими дітьми кращих педагогічних працівників та викладачів ВНЗ

«Моніторинг якості освіти»
на 2001—2005 рр.
Мета програми:
розробка різнорівневої системи контролю якості освіти в області;
модернізація регіональної системи
управління якістю освіти на основі впровадження моніторингу якості освітніх
процесів;
виявлення провідних тенденцій в динаміці якісних змін у регіональній системі
освіти

Обласні
цільові програми

«Дистанційна освіта»
на 2001—2005 рр.
Мета програми: створення умов реалізації права кожного учня незалежно від місця проживання, стану здоров’я
та інших причин на однакові можливості
для здобуття освіти, забезпечення доступності різних джерел інформації через телекомунікаційні мережі та систему
Інтернет; навчання учнів самостійно здобувати потрібну інформацію, знаходити
шляхи її раціонального використання

«Учитель» на 2002—2012 рр.
Мета програми: впровадження комплексу заходів щодо поліпшення кадрового
забезпечення навчально-виховного процесу та соціального захисту педагогічних
кадрів, створення умов для постійного
підвищення професійного рівня педаогічних та науково-педагогічних працівників
в умовах реформування освіти, розвитку
індивідуальності кожного педагога
«Удосконалення управління освітою
в Донецькій області» на 2002—2005 рр.
Мета програми: переорієнтація всіх
учасників освітнього процесу на нові
управлінські взаємовідносини, нову філософію освіти, спрогнозоване підвищення
ефективності функціонування освітньої
системи та забезпечення її розвитку.
Основне завдання: розробка критеріїв
та показників якості управління освітою
в регіоні на всіх рівнях
«Формування самоосвітньої
компетентності
учнів» на 1997—2006 рр.
Мета програми: створення цілісної системи діяльності педагогічних колективів
шкіл, управлінських і методичних структур щодо формування самоосвітньої
компетентності учнів як одного з основних чинників підвищення якості освіти

Схема 14
Визначення профільного навчання з різних аспектів
Принцип, який:
1) забезпечить поглибленне вивчення певних
дисциплін програми повної загальної освіти;
2) створить умови для значної диференціації
змісту освіти старшокласників;
3) сприятиме встановленню рівного доступу
до повноцінної якісної освіти;
4) поширить можливості соціалізації учнів

Процес, який:
1) спрямований на реальне життєве та професійне самовизначення випускників школи;
2) диференційований за змістом навчання,
охоплює, передусім, основні запити і професійні плани учнів у реальних регіональних
умовах;
3) прогнозований з огляду на структуру ринку
праці та зайнятості молоді

Форма організації навчального процесу —
спрямована на реалізацію особистісно орієнтованого навчального процесу

Профільне
навчання як:

Засіб диференціації та індивідуалізації навчання, коли завдяки змінам у структурі,
змісті й організації освітнього процесу більше зважають на інтереси, здібності та схильності учнів, створюють умови для освіти старшокласників відповідно до їх професіональних інтересів та намірів щодо продовження
освіти

Схема 15
Чинники, які впливають на якість роботи з батьками
Стан управління шкільною радою
Рівень демократизації внутрішньошкільного управління
Стан педагогічної пропаганди в шкільному колективі
Робота з батьками

Рівень мікроклімату в школі
Стан управління класними батьківськими комітетами
Стан роботи соціальних комісій при органах місцевого самоврядування
Стан роботи методоб’єднання класних керівників
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Схема 16

Вирішується під час занять у Літній школі

Алгоритм психолого-педагогічного супроводу саморозвитку учня та вчителя
Учень

Учитель + психолог

Класний керівник

Заступник директора

Здійснює самооцінювання
результатів особистої
навчальної діяльності

Проводить оцінювання
результатів
педагогічного впливу

Здійснює оцінювання
взаємодії учасників
навчально-виховного
процесу

Оцінює ефективність
педагогічного супроводу
саморозвитку учня
та вчителя

Регулює процес
навчання за остаточними
результатами

Здійснює рефлексію
педагогічної діяльності

Узагальнює результати
діяльності профоб’єднання,
створює ситуацію успіху

Планує та організовує
методичну роботу

Самоаналіз співвідношення
результатів

Здійснює контрольнооцінювальну діяльність

Вивчає вплив чинників
підвищення мотивації
учнів, організовує
спостереження щодо
взаємодії учнів та вчителів

Виявляє проблеми
в організації навчальновиховного процесу

Здійснює самокоригування
процесу засвоєння змісту
навчання, організовує
підготовку до тематичного
оцінювання

Коригує контрольнооцінювальну діяльність

Організовує взаємодію
з батьками як активними
суб’єктами освітнього
процесу

Розробляє систему
моніторингу

Організує особисту
навчальну діяльність

Готує матеріал
до педконсиліуму, проектує
навчальний процес,
орієнтований на якісне
виконання стандартів

Здійснює педагогічний
консиліум

Аналізує пропозиції
вчителів-предметників

Визначає теми творчих
робіт, знаходить
партнерів, помічників,
консультантів, експертів

Надає орієнтовну тематику
творчих робіт, фіксує
їх у робочому зошиті,
проводить співбесіди
щодо виконання робіт

Збирає та зводить
інформацію для заступника
директора, готує
проведення педагогічного
консиліуму

Аналізує узгоджену
інформацію

Визначає цілі та завдання
на певний термін навчання,
будує графіки якості
навчальних досягнень

Консультує учнів на етапі
встановлення мети
процесу саморозвитку

Координує зустрічі
вчителів з учнями

Консультує вчителів
та класних керівників
із питань, що виникли

Здійснює самоаналіз
та оцінювання (разом
із батьками) своїх
можливостей засвоєння
освітньої програми

Діагностує учнів із метою
визначення актуального
рівня інтелектуального
розвитку, формує
групи диференціації

Збирає інформацію,
проводить спілкування
з учителями, готується
до проведення консиліуму

Пропонує зразки
інформаційних
матеріалів, створює
умови для спілкування,
розробляє графік
проведення днів ДРК

Ознайомлюється
з навчальним планом,
програмами, вимогами

Інформує учнів та їхніх
батьків про стандарти ЗСО

Організовує зустріч учнів,
батьків та вчителівпредметників

Проводить інструктаж,
методичні наради,
затверджує їх графіки

Схема 17
Фактори, які впливають на розвиток школи як організації
Рівень цілеспрямованості шкільного колективу
Рівень усвідомлення шкільним колективом і його керівниками необхідності розвитку
Умови, які сприяють підтримці змін науково-педагогічних зв’язків
Розвиток школи
як організації

Рівень творчого підходу до діяльності та її розвитку
Рівень конкурентної боротьби
Стан економіко-практичних та кадрових ресурсів
Рівень професійної кваліфікації кадрів
Рівень стабільності кадрів
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Схема 18
Чинники, які впливають на реалізацію учнями права на освіту
Рівень орієнтації на соціальне замовлення батьків, потреби та можливості учнів
Стан диференціації змісту, форм навчання та виховання школярів
Рівень індивідуалізації педагогічного процесу

Реалізація права
на освіту

Стан викладання базових та загальнорозвивальних навчальних предметів
Організація позакласної виховної діяльності, яка направлена на розвиток пізнавальних інтересів
Організація очно-заочної, індивідуальної, лекційно-практичної, циклопоточної
та інших систем навчання (зокрема й родинного навчання)
Організація роботи ГПД, організація харчування
Стан навчально-матеріальної бази, методичного забезпечення педагогічного процесу

Схема 19
Фактори, що впливають на якість викладання
Рівень науково-теоретичних знань
Стан методичної підготовки
Стан психолого-методичної підготовки
Рівень мотивації навчання, інтересу
Якість
викладання

Рівень володіння сучасними педагогічними технологіями
Участь у дослідно-експериментальній та науково-дослідницькій діяльності
Рівень нововведень
Рівень організації педагогічної праці
Стан методичного навчання учителів
Стан навчально-матеріальної бази

Схема 20
Чинники, які впливають на здоров’я школяра
Стан фізичного розвитку школярів
Рівень їх фізичної підготовки й виховання
Рівень розвитку фізичної культури
Стан лікувально-оздоровчої роботи
Здоров’я школяра

Стан позакласної виховної роботи
Рівень навчальної та інших навантажень на організм учнів
Рівень психологічної допомоги школярам
Стан впливу зовнішнього соціального середовища
Стан мікроклімату в школі й удома
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Схема 21
Стратегічні зміни у системі ЗСО

Зміни у цілях освіти
Загальноосвітня школа України має
здійснити прорив до якісно нової освіти для всіх дітей шкільного віку
Основні завдання:
різнобічний розвиток індивідуальності дитини;
виховання школяра як громадянина України;
становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової,
технологічної комунікативної та соціальної компетентності
Зміни у структурі 12-річної школи
Початкова школа (1—4-й класи)
Функції:
загальнонавчальні;
розвивальні;
виховні;
оздоровчі
Основна школа (5—9-ті класи)
дає базову ЗСО
Старша школа (10—12-ті класи)
дає повну ЗСО, зазвичай, профільна

Планування:
стратегічне програмноцільове планування змін

12-річна школа України
єдина
|
варіативна

Учень —
головний
суб’єкт
змін

демократична
|
світська

Зміни в управлінні
Управління школою
є державно-громадським.
Спрямованість управління
не на процес, а на результат.
Модель управління будується
на підставі активної взаємодії
із середовищем (з огляду
на специфіку регіону)

Організація:
побудова відкритої гнучкої
організаційної структури управління;
рефлексивний характер
її діяльності завдяки впровадженню моніторингового супроводу

Зміни у змісті освіти:
методологічна основа — загальнолюдські цінності, зосередження на актуальних і перспективних інтересах
дитини;
переосмислення самоцінності
знань;
зміни у співвідношенні між структурними елементами на користь засвоєння способів пізнання, набуття
особистого досвіду;
посилення світоглядного компоненту;
використання глобальної та локальної мережі знань
Зміни у навчальновиховному процесі:
моделі навчально-виховного
процесу будуються на основі багатокомпонентного змісту освіти,
застосуванні особистісно орієнтованих педагогічних систем,
комп’ютерної підтримки навчання,
діагностичних і стимулювальних
форм контролю;
збільшується питома вага індивідуальних форм роботи з учнями;
школа повністю автономна у виборі форм організації навчальновиховного процесу, форм і методів
реалізації змісту освіти

Мотивація:
субсидіарна співпраця всіх
ланок управлінської вертикалі;
запровадження нової етики
управлінської діяльності

Контроль:
поєднання державного
та громадського контролю;
запровадження моніторингу
за результатами діяльності закладу освіти

Завдання внутрішньошкільного управління, які потребують творчого підходу до їх вирішення:
формування системи цінностей школи, визначення її місії;
створення умов, у яких зміст, технології та організація замовленим цінностям місії школа та моделі випускника;
орієнтація структури управління на досягненнях конкретних результатів;
надання цільового системного характеру інноваційній діяльності;
створення ефективного механізму спільного державного та громадського контролю;
підвищення компетентності управлінців усіх рівнів

Схема 22
Структура школи як соціально-педагогічної системи
нє
нішвище
в
Зо едо
сер

Адміністрація

Учнівський колектив

Педагогічний колектив
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Батьківський колектив



червень 2009

число 12 (216)
Схема 23
Якість освіти як національний пріоритет

Якість ЗСО —
певна збалансована
відповідальність
загальносередньої освіти
численним потребам, цілям,
умовам, затвердженим
освітнім нормам і стандартам,
яка встановлюється з метою
виявлення причин порушення
цієї відповідальності
та управління
процесом поліпшення
встановленої якості

Що?
Наукові підходи
до визначення якості освіти
Якість як ефективність
діяльності навчального закладу.
Якість як результат освітньої діяльності (учня, вчителя, керівника).
Якість освітнього процесу.
Якість науково-методичного забезпечення процесів:
навчально-виховного, управлінського, інноваційного.
Якість управління.
Якість системи освіти

Чому?
Якість освіти не повною мірою задовольняє потреби
особистості, суспільства й держави у добу глобалізації,
змін технологій, переходу до постіндустріального,
інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів
сталого розвитку людини, що є основною метою, ключовим
показником й основним важелем сучасного прогресу

Як?
Через:
обов’язкове здобуття повної ЗСО в обсягах, визначених
Державним стандартом загальної середньої освіти;
шляхом збереження та розвитку єдиного освітнього простору;
оптимізацією структури освітньої мережі для забезпечення навчання в одну зміну, створенням умов для профільного,
екстернатного та дистанційного навчання;
через здійснення профільного професійного навчання учнів старших класів ЗНЗ, у тому числі на базі ПТНЗ;
шляхом посилення відповідальності сім’ї, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
за порушення прав дитини щодо обов’язковості навчання;
через надання адресної допомоги соціально незахищеним дітям;
створенням умов для здобуття якісної освіти незалежно
від місця проживання

Рівний доступ
забезпечується:
Конституцією України (ст. 53)
Законом України «Про
освіту» (ст. 3)
Законом України «Про загальну
середню освіту» (ст. 6)

Кому?
Учням — надання всім дітям
рівних можливостей здобуття
освіти у будь-якому державному
навчальному закладі країни.
Учителям — створення умов
для постійного підвищення
професійної компетентності.
Керівникам — отримання
вищої професійної
управлінської освіти, створення
умов для постійного підвищення
управлінської компетентності

Схема 24
Ефективність роботи обласних базових шкіл із проблеми «Моніторинг якості освіти»
Ефективність діяльності —
відповідність результатів
суспільно-корисної діяльності
колективу чи певної особи
тим завданням, які стоять
перед ними. Ефективність
управління освітою відбувається
у соціальних досягненнях
щодо створення цілісного
мотиваційного механізму
управління принципово
нового за своїм змістом, який
функціонує на базі єдності
інтересів усіх учасників
навчально-виховного
та управлінського процесів

Структура якості ЗСО
Якість ЗСО розглядається як єдність таких компонентів:
якість ресурсного забезпечення та навчального
середовища, в якому відбувається освітній процес
(правового, фінансового, кадрового, науково-методичного,
матеріально-технічного);
якість освітніх програм, навчальної літератури, підручників і посібників;
якість професійної підготовки і кваліфікації педагогічних
кадрів;
якість пізнавального та самоосвітнього процесів
як результат педагогічної діяльності;
якість навчальних досягнень учнів;
якість профільного навчання та профільної освіти;
якість державно-громадського та ефективність державного управління системою

Внутрішня ефективність роботи
обласних базових шкіл:
модернізовано систему інформаційноаналітичного управління навчально-виховним
процесом;
запроваджено нові освітні технології:
адаптивну, проектну;
опановано технологію рефлексивного
управління підвищенням професійної
компетентності педагогічних працівників;
досягнуто позитивної динаміки навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін;
адаптовано шкільну систему освіти до зовнішніх умов;
створено новий цілісний механізм управління впровадженням державного стандарту
початкової освіти;
підвищено ефективність управлінських рішень завдяки їхньому науково-практичному
обґрунтуванню

Умови:

наявність нормативно-правового та методичного забезпечення;

підготовка фахівців, методистів, координаторів для проведення моніторингу;

субсидіарна співпраця управлінців усіх рівнів;

оприлюднення результатів
моніторингу якості навчальних
досягнень (через матеріали рішень колегії ГУОН Донецької
облдержадміністрації)

Якість ЗСО — певна
збалансована відповідність
загальносередньої
освіти чисельним
потребам, цілям, умовам,
затвердженим освітнім
нормам і стандартам,
яка встановлюється
з метою виявлення
причин порушення цієї
відповідності та управління
процесом поліпшення

Зовнішня ефективність роботи
обласних базових шкіл
1. Інвестовано у розвиток ЗСО (державного та регіонального рівнів); розроблено
та запроваджено технології SWOT-аналізу
як складової технології стратегічного менеджменту.
2. Проведено моніторингові дослідження
відповідно до напрямів регіональної програми «Моніторинг якості освіти».
3. Проведено роз’яснювальну роботу серед батьків і громадськості щодо зовнішнього тестування.
4. Підготовлено 124 консультантів-фахівців
для проведення освітнього моніторингу.
5. Розроблено пропозиції та рекомендації
щодо поліпшення якості ЗСО та усунення
виявлених негативних тенденцій
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Схема 25
Функції моніторингу
Інформація для прийняття стратегічних і тактичних рішень
Експертиза діяльності освітнього закладу
Система інформаційного забезпечення управління
Система контролю освітнього закладу

Схема 26
Моніторинг
Система збору, аналізу, представлення
інформації, інформаційна база управління

Незалежна експертиза стану
освітнього процесу
Функція управління, яка забезпечує
одержання зворотного зв’язку

Моніторинг

Система отримання даних для прийняття
стратегічних і тактичних рішень

Спостереження з метою контролю,
оцінювання, прогнозування

Таблиця 2
Порівняння оперативного та стратегічного управління у сфері освіти
Характеристика
Місія, призначення

Оперативне управління
Надання освітніх послуг із метою одержання прибутку за якісне їх виконання
(у нашій країні — виконання бюджету,
плану роботи, взятих зобов’язань)

Стратегічне управління
Забезпечення виживання організації протягом тривалого часу в майбутньому за допомогою встановлення динамічного
балансу у взаємодії з оточенням, що дає змогу розв’язувати
проблеми зацікавлених у діяльності організації осіб, соціальних інституцій, соціальних груп, підприємств, банків тощо
Об’єкт уваги менеджерів Внутрішні можливості організації, шляхи
Потенціал організації у контексті зовнішніх зв’язків, нові можбільш ефективного використання наявних ливості організації, специфіка оточення й механізм адаптації
ресурсів
до змін у суспільстві
У виборі поведінки зважають на чинники, що визначають
Орієнтація
У виборі поведінки беруть до уваги факстан організації на перспективу
тори, що визначають стан організації
на найближчий час
Основа побудови системи Функції, організаційні структури, процеду- Люди, підсистеми забезпечення, напрями змін, потреби
управління
ри, техніка і технології
Підходи до управління
Погляд на працівників як на ресурс органі- Погляд на працівників як на основу організації, її основну
персоналом
зації та виконавців певних робіт і функцій цінність і єдине джерело її добробуту
Критерії ефективності
Ефективність і раціональність використан- Своєчасність і точність реакції організації на нові запити споня людського потенціалу, ресурсів
живачів освітніх послуг, нові потреби та запити ринку як освітнього, так і праці, охоплення змін зовнішнього оточення
під час трансформації організації

Таблиця 3
Програма діяльності управлінців усіх рівнів на різних етапах моніторингу
Рівень управління

І.

Змістові
етапи
відслідковування
Контролю
Вересень
Жовтень

Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень

20

Обласний

Районний

Шкільний

Зрізи знань за текстами ГУОН Донецької облдержадміністрації
Організація самоконтролю, взаємоконтролю та зовнішнього контролю за рівнем
навчальних досягнень учнів. Проведення
інвентаризації науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
Проведення тематичного оцінювання
(згідно з графіком ВК)
Вибірковий — тематичний контроль
Поточний оперативний контроль
Поточний оперативний контроль
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Закінчення

Рівень управління
Змістові
етапи
відслідковування
Квітень

Обласний

Липень
Серпень
Оцінювально-результативний
Вересень
Жовтень

Визначення рейтингу
міст, районів із певних
предметів (за встановленими єдиними критеріями)

Визначення рейтингу шкіл з ок- Поелементний аналіз виконання завдань.
ремих предметів
Визначення рейтингу класу, учня
Аналіз науково-методичного
та дидактичного забезпечення
багаторівневого навчання в профільних
класах

Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень

Шкільний

Проведення тематичного оцінювання
(згідно з графіком ВК)
Проведення підсумкового оцінювання за текстами ГУОН Донецької облдержадміністрації
Державна підсумкова атестація. Єдиний
екзамен ЗНЗ — ВНЗ

Травень
Червень

II.

Районний

Оцінювання успішності учнів
із предметів. Визначення рейтингу шкіл (вчителя)
Оцінювання ефективності обраних науково-методичних заходів щодо забезпечення методичного супроводу вчителів
з актуальних проблем якості
освіти

Оцінювання адаптації старшокласників
при переході з ІІ на ІІІ ступень навчання
Аналіз ефективності впровадження нової
організаційної моделі старшокласників
«Літня школа»
Порівняльний аналіз вхідного та проміжного контролю
Оцінювання викладачем успішності свого
вибору методів навчання
Аналіз виконання перспективних планів
дослідницької роботи навчально-методичних кафедр
Оцінювання результативності учнів
у предметних олімпіадах та захисту робіт
у МАН
Оцінювання виконання робочого навчального плану за навчальний рік
Виявлення динаміки індивідуальних досягнень учнів
Оцінювання успішності засвоєння учнями
предмету. Оцінювання методичної роботи вчителя

серпень

Реклама
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Таблиця 4
Взаємодія та діяльність управлінських структур

управління

Термін
проведення
основних
етапів

шкільний

Рівень
управлінської діяльності

районний

IX

X

XI

XII

І

1234

1234

1234

1234

1234

1234

Учень

АД П

Учитель

АД П

Керівник

обласниий

VIII

Керівники методоб’єднання
Моніторинговий центр

П

самоконтроль

психолого-педагогічний ПД супровід, поточний оперативний контроль

ПД

П(Д)

НУ

ПД

АД

ПД

ІІ

III

IV

V

VI

VII

1234

1234

1234

1234

1234

1234

корекція

самоконтроль П(Д)

психолого-педагогічний
супровід, коригування,
тематичний контроль
тематично-оперативний
контроль

П(Д)

П(Д)

АД П

психогопедагогічний
супровід,
коригування
АД П
АД П

П(Д)

АД

НУ

Вхідний
контроль
Предметні каНУ
Вхідний
П(Д)
АД
бінети ІППО
контроль
АД
Обласний
Інтеграція інформації різних рівнів у єдину систему, що забезпечує вирішення завдань комплексного моніторингу
моніторинговий центр

Умовні позначки моніторингу
1. НУ — нормативно (установчий).
2. АД — аналітико-діагностичний.
3. П — прогностичний.
4. ДТ — діяльнісно-технологічний.
5. ПД —проміжно-діагностичний.
6. П(Д) — підсумково діагностичний.

Рівні управлінської взаємодії

;
шкільний, районний, обласний
взаємовплив на шкільний, районний, обласний

.
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