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Ключові слова: інноваційні підходи, навчально-освітня діяльність,
навчальні заклади.
IННОВАЦIЙНI ПІДХОДИ В УIIРАВЛIННI НАВЧАЛЬНООСВIТНЬОЮ ДІЯЛЬНIСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
Глибока модернізація всіх ланок сучасної освiти України потребує
відповідного реформування управлiння навчальним закладом, використання
монiторингового режиму, створення iнформацiйно-аналітичної пiдтримки
управлiнської дiяльностi, розробки системи менеджменту якостi освiти
(СМЯ). У сучасних соціально-педагогiчних дослiдженнях вiтчизнянi вченi
(В. Бегей, В. Бондар, Л. Ларащенко) розглядають управлiння навчальним
закладом як системну категорiю, що вiдображає рiвень результативних
педагогiчних процесiв. Деякi положення тeopiї та методики моделювання
систем управлiння та управлiнської дiяльностi розробили Н. Бiбiк,
Л. Калiнiна, О. Сухомлинська. Проблему як будувати процесс управлiння
системою освiти розглядає Б. Коротяєв. Активiзувалися дослiдження
педагогiчного

монiторингу

як

ефективного

методу

оцiнювання

результативностi педагогiчних процесів (О. Локшина, О. Ляшенко).
Головна

мета

дiяльностi

навчального

закладу

–

підготовка

висококвалiфiкованих педагогiчних кадрiв, а головним інструментом

досягнення поставленої мети є вдосконалення існуючої системи управлiння
якiстю освiти на вcix рiвнях, що забезпечить:
- пiдтвердження спроможностi навчального закладу гарантувати стабiльнicть
якiсного надання oсвітнix послуг;
- вихiд на якiсно новий рiвень викладання, підвищення якостi навчального
процесу шляхом систематизацiї, збору, аналiзу i зберiгання навчальної
iнформацiї (навчальнi плани, успiшнiсть студентiв i т.д.);
- оптимізацію діяльності всіх ланок навчального закладу: раціональне
використання

вcix

pecypciв,

підвищення

ефективностi

економiчної

дiяльностi, забезпечення прозоростi процесiв, пiдвищення рейтингу i
конкурентної здатностi навчального закладу та випускникiв на ринку праці.
Iснують рiзнi пiдходи до проблеми якостi, але у Лисичанському
педагогiчному коледжi виділяють п'ять piвнів: державний, галузевий,
система довузiвської освiти, навчальний заклад, студент.
Головними процесами, якi забезпечують діяльність вcix структур i piвнів
контролю є: планування роботи, органiзацiя навчально-виховного процесу,
робота з кадрами по підвищенню квалiфiкацiї, зміцнення матеріальнотехнiчної бази, запровадження педагогічних iнновацiй, розробка навчальних
планiв i програм, довузівська i профорієнтаційна робота, контроль i оцінка
якостi роботи.
Запорукою дієвості роботи всіх структур коледжу, як єдиного механiзму
i забезпечення якостi, є наступне:
- постiйне вивчення i прогнозування вимог замовника кaдpiв до якостi
освіти;
-постiйне вдосконалення освітнього процесу, процесу управлiнської
дiяльностi;
- покращення якостi освiти шляхом iнтеграцiї навчального процесу з
наукою i практикою, використання новітніх технологiй навчання,
вдосконалення виховної роботи;
- орiєнтацiя на кращi досягнення (лiдерiв) в галузi вищої освiти;

- неухильне виконання вимог системи менеджменту якостi освiти yciмa
працiвниками, розвиток i підвищення кваліфікації вcix працюючих, їх
компетентнiсть в галузi освiти;
- детальна обробка процедур i механiзмiв управління та контролю за
дотриманням державних стандартiв.
Важлива

умова

функцiонування

"управлiнського

механiзму"

–

використання iнформацiйниx технологiй, що є не лише вимогою часу, а й
необхiднiстю, яка зумовлена низкою чинникiв.
Навчальний процес є головною складовою освітньої дiяльностi вищого
навчального закладу як багаторівневої педагогічної системи, тому i контроль
за якiстю навчання теж має бути багаторiвневим.
Головним центром, вищим рівнем внутрiшнього контролю у коледжi є
адмiнiстрацiя .
Активну участь у реалізації системи контролю за якiстю навчання
здiйснюють цикловi (предметнi) комісії.
Рівень i змiст викладання навчальних дисциплiн є головним елементом
надання освітніх послуг, тому в коледжi дiє система заходiв, яка дозволяє з
одного

боку

оцiнити

квалiфiкацiйний

piвень

викладача,

з

iншого

вдосконалити його (вiдкритi заняття, майстер-класи, презентацiї, атестацiя
педагогiчних працiвникiв, участь у oсвітнix конкурсах рiзного рiвня). За
результатами роботи викладача вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi,
щорiчно визначається його рейтинг.
У коледжi розроблена i запроваджена комплексна система рейтингу
досягнень студента, до складу якої входять: результати якостi знань, участь у
студентськiй науково-дослiднiй роботi, участь у громадському життi групи та
навчального закладу, спортивнi досягнення. Рейтинг студента враховується
при матерiальному i моральному стимулюваннi, а також є пiдставою для
переведення

студента

на

навчання

квалiфiкацiйний piвень та умови навчання.

на

бiльш

високий

освітньо-

З метою подальшого пiдвищення результативностi i якостi роботи,
вiдповiдальностi працiвникiв та виконання ними посадових обов'язкiв icнyє
система контролю за виконанням наказiв, розпорядження i доручень.
Таким чином, система менеджменту якостi, яка запроваджується у вищих
навчальних закладах, спрямована на забезпечення ефективностi їх дiяльностi,
необхiдний рівень підготовки фахiвцiв.
Вiдокремлення проблем якості пiдготовки у вищiй школi, як об'єкту
дослiджень в педагогічному менеджментi, сприяє запровадженю системи
якостi в навчальному закладі, а також органiзацiї i управлiння навчальним
процесом в умовах постiйних змiн.
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