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                                                         ПЕРЕДМОВА 

Сучасні історія країн, які інтенсивно розвиваються, свідчить про те, що 

їх економічним успіхам передувало реформування всіх ланок освіти. Саме 

освіта дозволяє підвищувати людський потенціал, створювати передумови 

для  самореалізації особистості. 

Реформування системи освіти завжди починається з певних змін в 

управлінні освітою та управлінні навчальними закладами. Тому ефективність 

освітніх процесів значною мірою залежить від ефективності управлінської 

діяльності. Важливою особливістю керівника-майстра, керівника-

професіонала є усвідомленість його діяльності. Навчальний посібник, який 

Ви тримаєте у своїх руках, створює підґрунтя для формування такої 

усвідомленості.  

посібник може стати у пригоді не тільки на стадії підготовки до 

практичної управлінської діяльності, але і під час її здійснення. Він містить 

значну кількість прикладів реалізації тих чи інших управлінських завдань, 

використання  яких дасть змогу підвищити ефективність  управлінської 

діяльності.  

У посібнику викладено як загальні  засад управління, так і специфічних 

особливостей управління навчальними закладами різного типу. До 

найважливіших особливостей посібника можна віднести системне охоплення 

управлінських проблем, урахування світового та вітчизняного досвіду 

управління. На думку автора  посібник допоможе: 

- сформувати уявлення про ефективне управління, яке має 

забезпечити реалізацію мети навчального закладу; 

- отримати  необхідні знання про  світові та вітчизняні концепції 

управління; 

- здійснити  науковий аналіз усіх аспектів управління навчальним 

закладом; 
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- засвоїти аксіологічні та етичні засади управлінської діяльності 

керівника навчального закладу; 

- з'ясувати особливості управління навчальними закладами різного 

типу; 

- розібратися в тонкощах реалізації  функцій управління – плануванні, 

організації, контрою, регулювання та місці моніторингу в 

управлінському циклі; 

- усвідомити необхідність  інформатизації навчального закладу та 

демократизації управління; 

- засвоїти як універсальні, так і спеціальні  методи управління 

навчальними закладами. 

Пропоновані показники рівня засвоєння матеріалу навчального 

посібника можна використовувати для самоконтролю та визначення завдань 

подальшого удосконалення своїх знань та вмінь у сфері управління 

навчальними закладами.  

Навчальний посібник не претендує на повне охоплення всієї сукупності 

проблем, пов'язаних із процесом управління навчальними закладами, тому 

автор буде вдячний науковцям, педагогам, керівникам навчальних закладів за 

пропозиції і зауваження, спрямовані на вдосконалення підручника. 
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Розділ 1ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ 

1.1. ЗАРУБІЖНІ НАУКОВІ ШКОЛИ, ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тривалий час теорія управління освітніми установами в нашій країні 

розвивалася окремо від світових надбань менеджменту. Тому подальший 

розвиток теоретичних засад управління навчальними закладами неможливий 

без аналізу поширених в різних країнах шкіл, концепцій, теорій 

менеджменту.  

Менеджмент як наукова дисципліна виник наприкінці ХІХ — на початку 

ХХ століття. Але, як вважає історик менеджменту Клод Джорж, історичний 

шлях менеджменту налічує вже багато тисяч років (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Управлінський континуум 

Роки 

Індивідуум 

або етнічна 

група 

Основний внесок  

у розвиток менеджменту 

5000 

до н. е. 

Шумери Писемність, реєстрація фактів 

4000 Єгиптяни Визнання необхідності 

планування, організації та 

контролю 

2700 Єгиптяни Визнання необхідності 

―чесної гри‖; довірливі бесіди 

— ―полегши свою душу‖  

2600 Єгиптяни Децентралізація в організації 

управління 
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2000 Єгиптяни Визнання необхідності 

письмових запитів; 

використання рекомендацій 

―штабу‖ 

1792—

1750 

Хаммурапі Використання свідків і 

письмових документів для 

контролю; встановлення 

мінімальної заробітної плати; 

визнання неприпустимості 

перекладання 

відповідальності  

1600 Єгиптяни Централізація в організації 

управління 

1491 Євреї Концепції організації, 

скалярний принцип; принцип 

виключення 

1100 Китайці Визнання необхідності 

організації, планування, 

керівництва та контролю 

600 Навуходоно

сор 

Контроль за виробництвом і 

стимулювання заробітною 

платою 

500 Менціус Визнання необхідності систем 

і стандартів 

Китайці Визнання принципу 

спеціалізації 
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Сун Цзи Визнання необхідності 

планування, організації та 

контролю 

400 Сократ Формулювання принципу 

універсальності менеджменту 

 Ксенофонт Визнання менеджменту як 

особливого виду мистецтва 

 Кір Визнання необхідності 

контактів між людьми, 

проведення досліджень 

мотивації, складання планів 

та обробки матеріалів 

350 Греки Використання наукових 

методів праці й робочого 

ритму 

 Платон Формулювання принципу 

спеціалізації 

325 Александр 

Великий 

Створення штабу 

175 Катон Використання опису робіт 

50 Варрон Використання робочих 

специфікацій 

20 н. е. Ісус 

Христос 

Першооснова; золоте 

правило; людські стосунки 

284 Діоклетіан Делегування повноважень 
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900 Аль-Фарабі Вимоги до керівника 

1100 Газалі Вимоги до менеджера 

1340 Л. Пачолі 

(генуезець) 

Подвійна бухгалтерія 

1395 Ф. Ді Марко Облік витрат виробництва 

1410 Брати 

Сорансо 

Використання журналу 

прибутків і гросбухів 

1418 Барабариго Форми підприємницької 

організації; опрацювання 

статистичних звітів 

1436 Арсенал 

Венеції, 

венеціанці 

Облік витрат виробництва; 

чеки та баланси для 

контролю; присвоювання 

номерів при інвентаризації; 

контроль собівартості 

1500 Т. Мор Заклик до підсилення 

спеціалізації; аналіз недоліків 

поганого менеджменту та 

керівництва 

1525 Н. 

Макіавеллі 

Усвідомлення принципу 

масової згоди; визнання 

необхідності 

цілеспрямованості в 

організації, визначення 

якостей керівника 

1767 Дж. Стюарт Витоки теорії влади; 
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дослідження впливу 

автоматизації 

1776 А. Сміт Застосування принципу 

спеціалізації до промислових 

робітників; концепції 

контролю; розрахунок оплати 

праці 

1785 Т. 

Джефферсо

н 

Звернення уваги на 

концепцію взаємозаміни 

частин 

1799 Е. Вітні Наукові методи; 

використання методів 

обчислення собівартості; 

контроль якості; концепція 

взаємозаміни частин; 

визнання інтервалу 

менеджменту 

1800 Дж. Ватт 

(Маттеус,  

Бултон 

Сохо, 

Англія) 

Стандартні операції; 

специфікації; робочі методи; 

планування; стимулювання 

заробітної платні; 

стандартний час; стандартні 

дані; Різдвяні свята для 

службовців, Різдвяні премії; 

страхове товариство 

службовців; ревізії балансу та 

звітності  
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1810 Р. Оуен 

(Нью-

Ланарк, 

Шотландія) 

Використання на практиці 

особистого досвіду; 

відповідальність за підготовку 

робітників; будівництво 

будинків зі сприятливими 

умовами життя для робітників 

1820 Дж. Міл Аналіз та узагальнення 

людської мотивації 

1832 Ч. Беббейдж Акцент на науковий підхід; 

визнання особливої 

важливості спеціалізації; 

розподіл праці; дослідження 

трудових рухів і витрат часу; 

вплив різних кольорів на 

ефективність праці; 

обчислення собівартості 

1835 Маршал, 

Логлін та ін. 

Визнання й обговорення 

відносної важливості функцій 

менеджменту 

1850 Дж.С. 

Мілль та ін. 

Інтервал контролю; 

першооснова; контроль праці 

й матеріалів; спеціалізація — 

розподіл праці; стимулювання 

заробітною платою 

1855 Г. Пур Принципи організації, зв’язку 

та інформації у застосуванні 

до залізниць 
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1856 Даніель, 

К. Мак-

Каллум 

Використання організаційних 

схем для демонстрації 

структури менеджменту; 

застосування систематичного 

менеджменту на залізничному 

транспорті 

1871 В.С. 

Джевонс 

Використання на практиці 

мотиваційних досліджень; 

вивчення впливу різних 

інструментів на робітника; 

дослідження стомленості 

1881 Дж. Вартон Розробка курсу 

підприємницького 

менеджменту для коледжу 

1886 Г.К. 

Меткалф 

Мистецтво менеджменту; 

наука управління 

Г.Р. Таун Наука менеджменту 

1891 Ф. Халсі План преміальних виплат, 

заробітної платні 

1900 Ф.У. Тейлор Науковий менеджмент; 

системний підхід; кадровий 

менеджмент; необхідність 

кооперації між працею і 

менеджментом; висока 

заробітна платня; 

рівноправність між працею і 

менеджментом; 
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функціональна організація; 

принцип винятковості у 

застосуванні до цехів; 

система оцінювання 

собівартості; методичні 

дослідження; дослідження 

робочого часу; визначення 

наукового менеджменту; 

акцент на роботі менеджера; 

акцент на дослідженні, 

стандартах, плануванні, 

контролі і кооперації 

1900 Ф.Б. Гілберт Наука мотиваційних 

досліджень 

1901 Генрі 

Л.Гантт 

Завдання й системи 

заохочення; гуманний підхід 

до праці; схеми Гантта; 

відповідальність менеджерів 

за підготовку робітників 

1910 Х. 

Монстербер

г 

Використання психології у 

менеджменті й роботі 

Харрінгтон, 

Емерсон 

Ефективний інжиніринг; 

принципи ефективності 
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1911 Харлоу С. 

Персон 

Організація першої наукової 

конференції з менеджменту в 

Сполучених Штатах; наукове 

визнання менеджменту 

Дж.К. 

Дункан 

Перший підручник — 

менеджменту для коледжів 

1915 Х.Б. Друрі Критика наукового 

менеджменту — 

затвердження початкових ідей 

Р.Ф. Хоксі Критика наукового 

менеджменту — 

затвердження початкових ідей 

Ф.В. Харріс Модель економічної партії 

товару 

 Т.А. Едісон Розробка плану військових 

маневрів з метою виявлення й 

знищення підводних човнів 

1916 Анрі 

Файоль 

Перша повна теорія 

менеджменту; функції 

менеджменту; принципи 

менеджменту; визнання 

необхідності викладання 

менеджменту в навчальних 

закладах 
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 О. Черч Функціональна концепція 

менеджменту; перший 

американець, який розглянув 

увесь комплекс концепцій 

менеджменту й об’єднав їх в 

одне ціле 

А.К. Ерланг Передбачення теорій 

черговостей  

1917 У.Г. 

Леффінгвел

л 

Застосування наукового 

менеджменту в відомствах 

1918 К.К. 

Парсонс 

Необхідність використання 

наукового менеджменту у 

відомствах 

Ордвей Тід Використання психології у 

промисловості 

1919 Морріс Л. 

Кук 

Різні області використання 

наукового менеджменту 

1921 Вальтер Д. 

Скотт 

Внесення психологічних 

знань у рекламну діяльність і 

роботу з кадрами 

1923 Олівер 

Шелдон 

Розвиток філософії 

менеджменту, принципів 

менеджменту 

1924 Г.Ф. Додж, 

Г.Г. Ромінг, 

Використання статистичних 

видів і теорій ймовірності при 



 

19 

 

У.А. 

Шумарх 

проведенні інспекцій; 

контроль якості з 

використанням статистичних 

засобів 

1925 Р.А. Фішер Різні сучасні статистичні 

види, які включають 

бейєсовську статистику, 

теорію проб і розробку 

експериментів 

1927 Елтон Мейо Соціологічна концепція 

групових прагнень  

1928 Т.К. Фрай Статистичні основи теорій 

обслуговування 

1930 Мері П. 

Фоллетт 

Філософія менеджменту, 

заснована на індивідуальній 

мотивації; груповий підхід до 

вирішення проблем 

менеджменту 

1931 Дж.Д. Муні Визнання універсальності 

принципів організації 

1938 Ч. Барнард Теорія організації; 

соціологічні аспекти 

менеджменту; необхідність 

комунікації 
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П.М.С. 

Блекетт та 

ін. 

Операційні дослідження 

1943 Л. Урвівік Зведення до єдиного цілого та 

кореляція принципів 

менеджменту 

1947 М. Вебер, 

Р. Лікер, 

К. Арджиріс 

Акцент на психології, 

соціальній психології та 

дослідження людських 

відносин у теорії організації; 

включення широкосистемної 

теорії організації 

1949 Норберт 

Вінер, 

Клод 

Шеннон 

Акцент на системному аналізі 

та теорії інформації у 

менеджменті  

1951 Ф. Абрамс, 

Б.М. 

Селекман 

Запровадження поняття 

мистецтва управління — 

―менеджмент‖ 

1955 Г. Саймон, 

Г.Дж. 

Леввітт, 

Р. Шляйфер 

Надання особливого значення 

поведінці людини при 

прийнятті рішень, яка 

розглядалась ними як 

ідентичний процес, що 

спостерігається та 

вимірюється; підвищена увага 

до філософії менеджменту 
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1960 Д. 

Макгрегор 

Доведення того, що ставлення 

менеджера до підлеглих 

суттєво впливає на їх 

поведінку та на робочий 

клімат в організації. У теорії 

―Х‖ — ствердження 

пріоритету, який контролює 

менеджера, у теорії ―У‖ — 

принцип розподілу 

відповідальності 

1965 І. Ансофф Перегляд попередніх методів 

довготривалого планування, 

модель стратегічного 

планування (у книзі 

―Стратегічний менеджмент‖) 

1967 Ф. Фідлер, 

Дж. 

Томпсон, 

Дж. 

Гелбрайт, 

П. Лоренс, 

Дж. Лорше 

Розробка теорій керівництва, 

орієнтованих на завдання та 

відносини. Висновок про те, 

що немає єдиного найкращого 

шляху організації діяльності, 

подальші дослідження 

ситуативних аспектів 

організаційного будівництва 

1969 К. Вейк Дослідження організацій як 

інтерпретованих систем 

1975 В. Оучі, 

О. 

Вільямсон 

Розвиток теорії фірми — 

недосконалості ринку — 

причина існування фірм 
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Г. Мінцберг Розгляд організаційних 

структур від машинної 

бюрократії до ―адхок‖-кратії 

Г. Саланчик Теорії власних структур 

усередині організацій та між 

ними 

1976 Р. Стюард Альтернативи та обмеження 

дій менеджера у різних 

ситуаціях та розбіжності між 

окремими видами 

управлінських завдань 

1980 Джеффрі 

Пфеффер, 

Мішель 

Круазьє 

Теорії владних структур 

усередині організацій та між 

ними 

Майкл 

Портер 

Нові ідеї щодо конкурентної 

стратегії, 

конкурентоспроможності, 

споживчих якостей продукції 

і ресурсів, які виражені через 

собівартість 

1982 Джон 

Коттер,  

Джон 

Габарро 

Дослідження роботи вищих 

керівників; різні 

характеристики та їх 

сприйняття у часі 
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Теренс Діл, 

Аллан 

Кенеді 

Створення концепції 

корпоративної культури як 

найважливішого фактора, 

який впливає на ―організацію 

поведінки‖ та корпоративний 

розвиток 

1985 Том Петерс Ставлення до споживачів як 

до людей, а до персоналу 

організації — як до 

важливого ресурсу розвитку 

бізнесу  

 

Розглянемо найбільш значні надбання світових шкіл менеджменту. 

Школа наукового управління 

Першою серед шкіл менеджменту була школа наукового управління. 

Вона формується з 1885 до 1920 р. Головним її представником був Ф. Тейлор, 

який розробив основні принципи менеджменту: 

 

1. Використання наукових методів, розроблених з урахуванням 

стандартів трудових операцій. 

2. Відбір робітників з урахуванням наукових критеріїв їх здібностей та 

можливостей досягнення прийнятих стандартів та норм. 

3. Постійне підвищення кваліфікації робітників, забезпечення їх наукової 

освіти та розвитку. 

4. Психологічна сумісність, дружнє співробітництво і кооперація 

адміністрації та робітників у справі практичного запровадження наукової 

організації праці, реалізації перелічених принципів. 
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Ф. Тейлор ставив своїм завданням удосконалити управління 

підприємством на основі різнобічного дослідження досвіду ділової і 

виробничої діяльності, розробки питань ощадливого використання праці й 

засобів виробництва шляхом регламентації використання інструментів і 

матеріалів, стандартизації робочих операцій, точного врахування робочого 

часу.  

Важливою для аналізу розвитку теорії управління є думка Ф. Тейлора про 

те, що науковий менеджмент не є універсальним та незмінним. Менеджмент як 

теорія слідує за практикою та еволюціонує відповідно до її розвитку. 

Головним наслідком розвитку наукового менеджменту було загальне 

удосконалення управління промисловими підприємствами. Зросла 

ефективність використання обладнання, працівників та сировини, 

покращились планування та контроль. 

Адміністративна школа менеджменту 

Виникнення адміністративної школи менеджменту пов’язують з 

французьким підприємцем та інженером А. Файолем (1841—1925). Він 

розглядав організацію як єдиний організм. Для будь-якої ділової організації 

характерні 6 функцій або напрямки діяльності: 

 

• технічний (виробництво); 

• комерційний (закупівля, збут, обмін); 

• фінансовий (пошук та оптимальне використання коштів); 

• бухгалтерський (діяльність з аналізу, обліку, статистики); 

• захисний (захист власності фірми та людей); 

• особливий адміністративний, тобто управлінська діяльність, яка 

охоплює п’ять обов’язкових функцій управління: планування, організацію, 

розпорядливість, координацію, контроль. 
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А. Файоль розробив чотирнадцять загальних принципів управління, від 

яких залежить його ефективність: 

 

• розподіл праці, що підвищує кваліфікацію та рівень виконання робіт; 

• влада (право віддавати команди та нести відповідальність за наслідки); 

• дисципліна (чітке та явне порозуміння робітників та менеджерів, яке 

базується на повазі до правил та дотриманні домовленостей); 

• єдність у віддані розпоряджень, виконання розпоряджень тільки одного 

керівника та звітність одному керівнику; 

• єдність керівництва (один керівник та один план для групи людей, які 

працюють в межах єдиної мети); 

• підпорядкування індивідуальних інтересів інтересам організації; 

• винагорода працівників (платня має бути справедливою та відображати 

стан організації, стимулювати ефективну роботу співробітників); 

• централізація (рівень централізації та децентралізації має залежати від 

ситуації та обиратися таким чином, щоб давати найкращі результати; 

• скалярна мета, або мета взаємодії (чітке визначення порядку 

проходження команд від керівництва до підлеглих); 

• порядок (всі повинні знати своє місце в організації); 

• рівність (до робітників треба ставитися справедливо, по-доброму); 

• стабільність персоналу (кадри повинні перебувати в стабільній 

ситуації); 

• ініціатива (менеджери повинні заохочувати підлеглих на висування 

нових ідей); 

• корпоративний дух (треба створювати дух єдності та сумісних дій, 

розвиток бригадної форми роботи). 

 

А. Файоль вважав, що використання цих універсальних принципів у 

практичній діяльності має бути гнучким.  
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Інтерес викликає оцінка А. Файолем якостей, необхідних менеджеру: 

 

 фізичні якості (здоров’я, сила, мовлення); 

 розумові якості (здатність розуміти та вивчати, вміння оцінювати, 

пристосовувати); 

 моральні якості (енергійність, ініціативність, відповідальність, 

лояльність, тактовність); 

 загальна освіта (знання питань, які стосуються не тільки тих функцій, 

які він виконує); 

 спеціальні знання (технічні, комерційні, фінансові, управлінські та 

інші, які мають безпосереднє відношення до посади); 

 досвід роботи (знання, отримані під час попередньої діяльності).  

 

Школа людських стосунків 

У 30—60-ті роки великою популярністю користувалася ―школа людських 

стосунків‖. Одним із її основоположників був Елтоу Мейо (1880—1949) — 

виходець з Австралії, який на початку 20-х років ХХ ст. переїхав до США, де 

працював у відділі промислових досліджень у Гарварді. Він і багато інших 

прихильників цієї теорії були спеціалістами, що вивчають соціально-

психологічні проблеми поведінки людини в трудовій діяльності. Вони 

спробували перебороти хибу теорії ―наукового управління‖, яка не враховує 

людський чинник виробництва.  

 

На чільне місце вони поставили членів організації. Їхня теорія була 

спробою вирішення проблем загострених стосунків між власниками і 

найманим персоналом. Основні положення цієї теорії зводяться до такого: 
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• управління має справу переважно з групами людей, а не окремими 

робітниками, і тому потребує створення методів управління по 

 ведінкою людей в організаціях; 

• природа людини несумісна з примітивною ієрархією підпорядкованості, 

формалізацією організаційних процесів. Ця особливість потребує використання 

таких форм і методів управління, які б давали змогу більш повно 

використовувати потенціал, особливості робітників; 

• одним з головних завдань управління має стати вирішення соціальних 

проблем праці, її гуманізація, виховання і навчання робітників, управління на 

основі авторитету; 

• ефективність виробничого процесу значно більше залежить від 

соціального та психологічного стану, ніж від матеріального заохочення.  

 

Кількісна школа 

Під час Другої світової війни у Великобританії було створено групу, яка 

займалася питаннями управління радарними системами та розробкою 

способів боротьби з підводними човнами, яку очолював фізик, лауреат 

Нобелівської премії П. Блокет. Подібні групи виникають у військово-

морських та військово-повітряних силах США. Відбувається відродження 

використання наукових методів з метою аналізу управління. Цей процес 

поступово поширюється і на виробничу сферу. Якщо зусилля Тейлора, Ганта, 

Гілберта були спрямовані на пошуки за допомогою наукового методу 

кращого рішення, то зусилля представників кількісної школи були 

спрямовані на пошуки найкращого, оптимального з багатьох можливих 

рішень. Для цього використовували математичні методи, комп’ютерну 

техніку, побудову абстрактних моделей реальних подій, що забезпечувало 

прийняття правильних управлінських рішень. 

Представники цієї школи розглядають управління як процес логічний, 

який підлягає формалізації і може бути викладений математично. 
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Значного поширення математичні методи набули в 60-ті роки ХХ ст. У 

менеджменті все більше починають використовувати математичні та 

статистичні терміни. Статистику та теорію ймовірності використовували — 

для визначення методів контролю за якістю; методи лінійного програмування 

— для вибору напрямків у діяльності з урахуванням певних обмежень; за 

допомогою теорії черговості визначали вартість та час експлуатації 

обладнання; ігрова теорія давала змогу краще зрозуміти конкурентну 

стратегію; комп’ютерна обробка даних — моделювати отримання капіталу та 

будувати кількісні моделі. 

 

Концепція управління за цілями 

Концепція була обґрунтована П. Друкером (народився у 1909 р.) у 50-ті 

роки ХХ ст. П. Друкер — уродженець Австрії, який у 1937 р. переїхав до 

США, де працював економічним і фінансовим консультантом. П. Друкера — 

знаного економіста, соціолога, публіциста — вважають фундатором 

сучасного менеджменту. У той час увага теоретиків та практиків 

менеджменту була сконцентрована на функціях та процесах управління. Ідея 

Друкера полягала в тому, що управління має починатися в першу чергу з 

розробки цілей, і тільки після цього визначають функції, системи взаємодії і 

процеси. 

 

Управління за цілями характеризується трьома найсуттєвішими 

положеннями: 

 

1. Визначення чітких лаконічних загальних цілей. 

2. Участь у процесі розробки цілей всіх, хто працюватиме в межах 

даної системи. 

3. Оцінка ефективності за результатами реалізації цілей. 
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Теорія ―Х‖ — ―Y‖ Д. Мак-Грегора 

Дуглас Мак-Грегор (1906—1964) — знаний американський фахівець у 

галузі психології менеджменту — вважав, що є два типи управління, які 

відображають два типи працівників і поглядів на них менеджерів: 

 

1. Теорія ―Х‖: середній працівник не вирізняється особливим розумом, 

бажає уникнути праці, тому його необхідно постійно примушувати, 

спонукати, контролювати та спрямовувати. Людина такого типу вважає, що 

ним повинні керувати, уникає відповідальності, турбується лише про свою 

безпеку. 

2. Теорія ―Y‖: люди не народжуються пасивними. Вони стають такими в 

процесі роботи в організаціях. У цього типу людей фізичні та розумові 

зусилля природні й необхідні, як гра на дозвіллі. Така людина не лише бере 

на себе відповідальність, а й прагне її. Вона не потребує зовнішнього 

контролю, тому що здатна сама себе контролювати. 

 

Більшість працівників, підкреслював Мак-Грегор, бажає 

використовувати свій досвід, знання у розв’язанні проблем організації. Однак 

сучасне індустріальне суспільство недостатньо використовує 

інтелектуальний потенціал людини. Він вважав управління за теорією ―Y‖ 

більш ефективним і пропонував менеджерам як основну мету створювати 

такі умови, за яких співробітник успішно працював би заради цілей 

організації, водночас найкращим чином досягаючи особистих цілей. 

 

Школа ―соціальних систем‖ 

Ця школа виникла на початку 70-х років ХХ століття. Вона базувалася 

на засадах системного підходу. Її засновниками були представники США 

Честер Барнард (1886—1961), Герберт Саймона (народився у 1916 р.), Ігор 

Ансоф (народився у 1929 р.), котрі вважали, що будь-яка людська організація 

як відкрита складна система має тенденцію до пристосування до 
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навколишнього середовища і основні причини того, що відбувається 

всередині організації, слід шукати головним чином за її межами. Така 

система сама себе не може забезпечувати. Вона залежить від енергії, 

інформації, матеріалів, які надходять ззовні, і має властивість адаптуватися 

до змін у навколишньому світі. 

Будь-яке підприємство є системою, яка перетворює ресурси — витрати 

на сировину, людей, машини — в товари і послуги. Вона функціонує 

всередині більшої системи — зовнішньополітичному, економічному, 

соціальному, технічному середовищі. Вона включає низку взаємопов’язаних 

підсистем. Порушення функціонування будь-якої частини системи 

обумовлює виникнення труднощів в інших її підсистемах. 

Головна ідея цієї теорії полягає в тому, що жодна дія не здійснюється 

ізольовано від інших. Кожне рішення дає наслідки для всієї системи. 

Системний підхід в управлінні дає змогу запобігти ситуації, коли рішення в 

одній підсистемі перетворюється на проблему для іншої. 

 

Системний підхід в управлінні відрізняється від зазначених вище тим, 

що: 

 

— він враховує багатомірність організації і відповідного їй управління. 

В управлінській діяльності почали враховувати вплив та взаємодію багатьох 

факторів, які знаходяться як всередині організації, так і поза нею, і чинять 

безпосередній та опосередкований вплив на її функціонування; 

— управлінські теорії, які використовують системний підхід, більшою 

чи меншою мірою виходять з наявності синергетичного ефекту, суть якого 

полягає в тому, що ціле завжди якісно відрізняється від простої суми його 

складових; 

— при системному підході, на противагу процесуальному, зміну 

кожного елементу управлінської діяльності розглядають як зміну інших 

елементів і, врешті-решт, організації в цілому. 
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Теорія ―Z‖ — японська модель менеджменту 

Американський професор У. Оучі висунув ідею про три ідеальних типи 

організації: американський (тип А), який бере свій початок у традиціях 

індивідуалізму цієї країни, японський (тип Y), характерною рисою якого є 

соціокультурна спадщина згоди та колективізму, і тип Z, у якому 

поєднуються переваги двох попередніх. 

У 1981 р. У. Оучі ідею про типи організацій виклав як ―теорію Z‖, яка 

доповнювала теорії ―Х‖ та ―Y‖ Мак-Грегора. Це була спроба адаптувати 

досвід японського управління до умов американського виробництва. 

На формування японської системи управління впливали місцеві традиції, 

американська окупація після Другої світової війни та необхідність боротьби з 

бідністю. 

Японський менеджмент перебував під впливом не лише американських 

управлінських ідей, а й використовував концепції управління інших західних 

країн, пристосовуючи їх до місцевих умов, національних традицій. 

Японська модель менеджменту базується на гаслі ―ми всі — одна сім’я‖. 

У зв’язку з цим головна мета японського менеджменту — забезпечити 

нормальні стосунки з працівниками, сформувати розуміння, єдність 

працівників та менеджерів. 

У японських фірмах працівники тривалий час працюють разом, тому 

виникає ситуація саморегуляції та самомотивації. Управління в такій ситуації 

має лише рекомендаційний характер, немає потреби чітко визначати коло 

службових обов’язків для кожного, адже всі з готовністю роблять все 

необхідне. 

Японські менеджери спрямовують свої зусилля на забезпечення 

ототожнення працівника з фірмою. Службовці японських фірм майже не 

використовують дні відпочинку, без суперечок виконують понаднормову 

працю, повністю не використовують свою відпустку. Працівники пов’язані з 
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фірмою різними матеріальними стимулами, тому, залишаючи її, втрачають 

свої пільги. 

Японські менеджери переконують працівників у тому, що їх добробут 

залежить тільки від результатів роботи фірми, використовують систему 

матеріальних та духовних стимулів і таким чином забезпечують високу 

інтенсивність та ефективність праці. 

В Японії працівники наймаються у фірму на все життя. Просування по 

службі залежить від віку і стажу, а згодом враховуються й інші якості. Якщо 

службовець переходить до іншої компанії, то втрачає стаж і починає все з 

початку. 

 

З урахуванням особливостей японського менеджменту У. Оучі розробив 

свою концепцію, яка характеризується: 

 

— довгостроковим наймом працівників; 

— груповим прийняттям рішень; 

— індивідуальною відповідальністю; 

— неквапливістю оцінювання та поступовістю в просуванні по службі 

працівників; 

— неформальним контролем чіткими і водночас ненормативними 

методами; 

— неспеціалізованою кар’єрою; 

— всебічним піклуванням про працівників. 

 

Теорія поведінки людини К. Арджириса 

Професор Нью-Йоркського університету Крис Арджирис (народився у 

1929 р.) розробив теорію, яка отримала назву ―індивідуальність проти 

організації‖. ―Здоровій‖ особистості, на думку Арджириса, притаманна 

тенденція до розвитку (від незрілості до зрілості) завдяки: 
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— перетворенню свого існування з пасивного на активне; 

— рухові від залежності до незалежності; 

— все більшому накопиченню знань про себе та контролю за самим 

собою. 

 

Таким чином, рівень самореалізації кожного індивіда можна визначити 

шляхом його розташування на відрізку незрілість — зрілість. 

За Арджирисом, самореалізації особистості заважає невідповідність між 

потребами здорової особистості й потребами формальної організації у 

підпорядкуванні та контролі особистості. 

 

Коли працівник стикається з потребами організації, він може 

використовувати такі захисні механізми: 

 

— залишити організацію; 

— просуватися по службових щабелях з метою отримання більшої 

незалежності; 

— стати агресивним, використовувати регресивні форми захисту; 

— втратити інтерес, стати байдужим; 

— створити неформальні групи, які б протидіяли апатії, агресії тощо. 

 

Організація, стикаючись з захисною реакцією працівників, за допомогою 

своїх менеджерів посилює авторитарні впливи або звертається до ―людських 

стосунків‖. У будь-якому разі вдосконалення організації Арджирис розглядав 

як зменшення невідповідності в досягненні гармонії особистості та 

організації. 

 

Концепція ―7 С‖ 

Концепцію було розроблено в 80-ті роки дослідниками фірми ―Макінсі‖, 

тому інколи її називають моделлю ―Макінсі 7 С‖. 
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Розробники концепції вважали, що ефективна організація формується на 

базі семи взаємопов’язаних складових, зміна кожної з яких потребує 

відповідної зміни останніх шести. 

 

―7 С‖ становлять: 

 

— стратегія — плани та напрямки діяльності, які визначають розподіл 

ресурсів, фіксують обов’язки з реалізації певних дій для досягнення 

поставлених цілей; 

— структура — внутрішня композиція організації, яка відображає її 

розподіл на підрозділи, ієрархічну субординацію цих підрозділів та розподіл 

влади між ними; 

— системи — процедури та рутинні процеси, які відбуваються в 

організації; 

— штат — важливі групи кадрів, які є в організації; 

— стиль — способи керівництва організацією та організаційні 

структури; 

— сукупність навичок — специфічні можливості ключових фігур 

організації; 

— сумісні цінності — сенс та зміст основних напрямків діяльності, які 

організація доводить до своїх членів. 

Модель визначає послідовність внутрішніх дій організації після 

прийняття певної стратегії: 

1) планування двох основних внутрішніх факторів організації — 

необхідних навичок та культури, які відповідали б обраній стратегії; 

2) визначення вторинних елементів від навичок і культури: структури, 

системи, співробітників, стилю. 

Значення моделі ―7 С‖ полягає у тому, що планування її прибічники 

розуміють не тільки як створення формальних схем і сукупності кількісних 

показників, але й як встановлення зв’язків та згоди співробітників, 
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узгодження їхніх інтересів, урахування всіх складових діяльності людини в 

організації. 

Ситуаційний підхід 

Цей підхід було розроблено в Гарвардській школі бізнесу. Він 

поширився у 70-ті роки ХХ століття. Його сутність полягає в тому, що одні й 

ті ж функції управління по-різному реалізуються в конкретних ситуаціях. 

Тому завданням менеджменту є за допомогою аналізу факторів, які 

визначають ці ситуації, обрати відповідну теорію, прийоми та методи 

вирішення проблеми з урахуванням їх переваг і недоліків, можливостей 

використання. 

Основні ідеї ситуаційного підходу такі: 

— ситуаційні ймовірні фактори враховують у стратегіях, структурах та 

процесах, завдяки чому досягається якість виконання; 

— є не менше двох шляхів досягнення мети; 

— менеджери можуть адаптувати свої організації або змінити ситуацію 

відповідно до вимог організації. 

Для забезпечення ефективності розв’язання тієї чи іншої ситуації, слід 

зробити чотири кроки: 

1. Здійснити аналіз наявної в організації ситуації з тим, щоб визначити 

необхідні вимоги до управління. 

2. Обрати відповідний підхід до управління, який би найкращим чином 

відповідав вимогам організації в тій чи іншій ситуації. 

3. Управління має створювати в організації потенціал і необхідну 

гнучкість з тим, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю в 

тій чи іншій ситуації. 

4. Здійснити відповідні зміни, які б дали змогу пристосуватися до 

конкретної ситуації. 

Прихильники цієї концепції вважають, що управління — це мистецтво 

менеджерів зрозуміти ситуацію, визначити її характерні риси й обрати 
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відповідний стиль керівництва, і лише після цього дотримуватись наукових 

рекомендацій в галузі управління. 

 

Концепція стратегічного управління 

Найбільш відомим представником цієї концепції є шведський дослідник, 

професор Стокгольмського університету Бенгт Карлофф (народився у 1937 

р.). Прихильники цього підходу під стратегією розуміють загальну 

концепцію досягнення мети організації, вирішення її проблем та розподіл 

необхідних для цього обмежених ресурсів. Така концепція передбачає 

наявність таких елементів: 

1) система цілей, яка включає місію, загальноорганізаційні та 

специфічні цілі; 

2) пріоритети, тобто провідні принципи розподілу ресурсів (для 

вирішення найважливіших проблем, відповідно до потреб або порівну всім 

підрозділам); 

3) правила здійснення управлінських дій (оцінювання роботи 

співробітників, регламентація внутрішніх взаємин, виконання різних 

спеціальних операцій, встановлення контактів з оточуючим середовищем 

тощо). 

 

Як правило, організація має декілька стратегій. Генеральна — 

відображає способи здійснення місії організації. В окремих випадках 

розробляють спеціальні стратегії, наприклад, стратегію на період 

наближення банкрутства. Але основними робочими стратегіями є так звані 

функціональні стратегії, в яких відображено шляхи досягнення специфічних 

цілей організації та її окремих підрозділів. 

Кожна функціональна стратегія має певний об’єкт, на який вона 

спрямована. Якщо об’єкт не розподіляється на складові, то використовують 

концентровану стратегію. Якщо об’єкт розподіляється на складові, то 
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використовують диверсифіковану стратегію, яка забезпечує незалежний 

розвиток окремих частин об’єкта на засадах взаємодопомоги та взаємо- 

підтримки. 

Б. Карлоф вважає, що є декілька чинників, які впливають на стратегію 

будь-якої організації: місія організації, конкурентоспроможність, 

організаційні фактори, обсяг ресурсів, потенціал розвитку, культура та 

компетентність управління. 

Інші фахівці до цих чинників додають ступінь ризику діяльності 

організації, рівень підготовки й досвіду кадрів, залежність організації від 

навколишнього середовища та попередньо взятих на себе обов’язків. 

Процеси, в яких бере участь організація, поділяють на процеси 

функціонування та процеси розвитку. 

 

Теорія організаційної культури 

Ця теорія виникла на початку 90-х років ХХ ст. Вона набула розвитку в 

США та Японії. 

Прихильники цієї теорії В. Сате, Е. Шайну, Т. Парсонс, Р. Квін, Дж. 

Рорбах та ін. вважають, що організація — складний організм, основою 

життєвого потенціалу якого є організаційна культура: те, заради чого люди 

стали членами організації; те, як вибудовуються стосунки між ними, які 

усталені норми, принципи життя і діяльності організації вони поділяють, що, 

на їх думку, добре і що погано. Головна ідея теорії полягає в тому, що 

культура людей, які працюють в організації, використовується як потужний 

інструмент управління, як інтегруючий фактор, що концентрує всі 

особливості фірми — системні, організаційні, соціокультурні та інші. 

Усім цим не тільки відрізняється одна організація від іншої, а й суттєво 

забезпечується успіх її функціонування і виживання. Тому менеджмент не 

лише відповідає організаційній культурі, а й значною мірою залежить від неї, 

а також впливає на її формування й розвиток. 
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Для вирішення складних культурних проблем в організації, як вважає У. 

Бредіка, необхідно: 

а) мати лідера, здатного передбачати майбутнє компанії; 

б) розповсюджувати це уявлення про майбутнє компанії за допомогою 

різних способів інформування з тим, щоб закріпити його у свідомості членів 

організації; 

в) встановлювати високі стандарти та забезпечувати їх виконання; 

г) оприлюднювати позитивні результати, досягнуті фірмою, підрозділом, 

окремим працівником, що підтримує впевненість у досягненні мети; 

ґ) винагороджувати тих, хто робить значні успіхи в досягненні 

прогнозованого майбутнього, і карати тих, хто цього не намагається робити
1
. 

Теорія комплексного управління якістю 

Найпотужнішим науковим і методологічним напрямом у XX ст. 

стало загальне (комплексне) управління якістю —TQM. Основи цієї теорії 

розробив Едвар Демінг після другої світової війни, але його погляди не 

знайшли підтримки у США, а були позитивно сприйняті у Японії, що стало 

однією з умов її інтенсивного розвитку. Найбільше поширення ці ідеї 

отримали у 80-90-і роки ХХ ст.  

Цей підхід передбачає участь усього персоналу організації в створенні 

високоякісної продукції або послуги на всіх етапах її виробництва від стадії 

маркетингу, проектування, виготовлення, експлуатації, обслуговування до 

утилізації. 

Загальновизнаною мовою сучасного бізнесу стало ефективне 

управління якістю, яке ґрунтується на вивченні й задоволенні потреб та 

очікувань споживачів, постійному вдосконаленні продукції (послуг), 

процесів, з яких складається діяльність організації, застосування передових 

                                                 
1
 Туленков Н.В. Введение в теорию и практику менеджмента. — К.: МАУП, 1998. С. 99—100. 
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методів менеджменту організації. Тільки така філософія ведення бізнесу 

здатна забезпечити сталий розвиток організації. 

По суті, ТQМ  є новим підходом організації до управління, який 

вимагає від неї не часткових змін, а глибокої перебудови основ її 

діяльності. Головними чинниками, які обумовлюють необхідність  шукати 

й впроваджувати нові способи підтвердження установою своєї 

адаптивності швидкоплинним змінам, є посилення конкуренції, науково-

технічний прогрес,  глобалізація світової економіки, підвищення вимог 

споживачів і законодавства до якості продукції та послуг. Модель 

управління на основі методології ТQМ спрямована на досягнення двох 

головних цілей організації: 

• надання споживачам продукції або послуги,  яка повною мірою 

задовольняє їх потреби, і навіть перевищують їх; 

• постійне вдосконалення всієї діяльності організації, збільшення її 

можливостей  для забезпечення дедалі більшого задоволення  

всіх зацікавлених сторін у результатах її роботи.  

Розвиток ТQМ як науки з початку 20-х років XX ст. і до сьо-

годнішнього дня призвів до формування чітко визначених принципів, які 

покладено в основу цього підходу до управлінської діяльності. 

Загалом робота організації за цими принципами зорієнтована на 

запобігання випуску неякісної продукції, а не на її виправлення. 

Застосування нової моделі управління, яка базується на принципах ТQМ, 

дозволяє організації досягти головних внутрішніх та зовнішніх цілей. 

Ідеї TQM полягають у наступному: 

 якість - невід’ємна складова будь-якого виробничого процесу, а 

не окрема функція управління; 

 якість – це те про що каже споживач, а ні виробник продукції; 

 відповідальність за якість повинна бути адресною; 
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 для реального підвищення якості необхідні нові технології; 

 підвищити якість можливо за умов залучення всіх працівників; 

 контроль процесу завжди більш ефективний на відміну контролю 

результату; 

 політика в галузі якості повинна бути частиною загальної 

політики установи. 

 

Теорія управління якістю на основі стандартів ISO серії 9000 

 Ідеї ТQМ  було покладені в основу міжнародних стандартів 

управління якістю ISO серії 9000. ISO (скорочення від International 

Organization for Standardization – Міжнародна організація зі стандартизації) – 

світова Федерація національних органів із стандартизації, що об’єднує понад 

100 країн-учасників. З 2004 року Україна є членом ISO. Основним завданням 

ISO, створеної в 1946 році, є підтримка розробки міжнародних стандартів, 

тестування,  сертифікації систем, спрямованих на розвиток виробництва та 

міжнародної торгівлі якісними продуктами та послугами. 

Наприкінці 1980-х років з'явилася нова методологія - 

забезпечення якості продукції на основі міжнародних стандартів ISO  

серії  9000. Це відбулося в 1987 р., коли Міжнародна організація зі 

стандартизації (ISO), використовуючи досвід Великої Британії (стандарт 

В8 5750), розробила стандарти ISO  серії 9000.      

Згідно із цією методологією створення на підприємстві, установі 

високоефективних і результативни х  систем якості, які відповідають 

положенням стандартів ISO  9000, є гарантією того, що вимоги 

споживачів продукції, або послуг будуть дійсно задоволені. Таким чином,  

реалізація методології стандартів ISO  9000 стала черговим етапом роботи 

із забезпечення якості на підприємствах і обумовила нові напрямки 

подальшого розвитку робіт із вирішення проблеми якості на рівні 

промислових підприємств.  
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Поступово ідеї стандартів ISO  9000 були розповсюджені на 

організації різної спрямованості. За чверть століття було створено 

4 покоління стандартів. 

У 1994 р. після незначного перегляду, який стосувався усунення 

деяких суперечностей, вийшла друга версія стандартів ISO  9000. 

У 2000 р. перегляд стандартів був більш ґрунтовний. Він урахував 

існуючий світовий досвід практичної діяльності й наукові досягнення в 

сфері якості, а також вимоги до стандартів від користувачів другої версії, 

отримані після комплексного  їх опитування. 

Саме майбутні користувачі нової версії стандартів надали пропозиції, 

які стали основними орієнтирами для розробників нового покоління  

стандартів ISO  9000. По суті ці пропозиції співзвучні принципам ТQМ, 

зокрема, орієнтації діяльності організації на споживача, посиленій ролі 

керівництва, залученні всього персоналу до забезпечення якості продукції, 

процесному й системному підходах, постійному вдосконаленні системи 

якості, а також більшій простоті та кращому сприйманню й сумісності з 

іншими системами менеджменту ( наприклад, стандартом ISO  14000). 

Розробники стандартів версії 2000 р. орієнтуючись на  побажання 

користувачів попередньої версії суттєво скоротили склад основних 

стандартів серії 9000. Дванадцять стандартів версії 1994 р. та ще три серії 

14000 замінили на чотири стандарти: ISO  9000, ISO 9001, ISO 9004 та ISO  

19011. 

У перше десятиліття ХХ1 століття відбувається наступне  поновлення 

стандартів та з'являється четверте їх покоління. Стандарт ISO  9000 виконує 

функцію введення до трьох інших ключових стандартів серії 9000. Він має 

назву «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів». 

Остання версія стандарту вийшла в 2005 році (офіційне позначення 

стандарту ISO 9000:2005). Він відіграє суттєву роль у розумінні й засто-

суванні всієї серії. У стандарті наведено вісім принципів управління якістю.  
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У розділі "Основні положення систем управління якістю" дається 

обґрунтування доцільності впровадження систем управління якістю, 

пояснюється підхід із позицій процесу визначення політики й цілей 

організації в сфері якості, а також роль вищого керівництва в системі 

управління якістю, значення документації, оцінювання системи, постійне 

поліпшення тощо. 

Ще одним важливим розділом стандарту є розділ "Терміни та 

визначення", який містить у собі 82 терміни на відміну від 68 термінів версії 

1994 р. У стандарті дано низку нових визначень термінів, зокрема, якості, 

системи управління якістю, управління якістю, задоволення споживача, 

результативності, ефективності тощо.  

Стандарт ISO 9001  визначає вимоги до систем управління якістю. Він 

має назву «Системи управління якістю. Вимоги». Остання версія стандарту 

вийшла в 2008 році (офіційне позначення стандарту ISO 9001:2008). Цей 

стандарт визначає вимоги до систем управління якістю, якщо організації 

необхідно продемонструвати здатність задоволення вимог споживачів. 

Стандарт може використовуватись як самою організацією, так і органами 

сертифікації систем якості для оцінювання її спроможності задовольняти 

вимоги стандартів та споживачів. Стандарт включає п’ять основних розділів, 

які визначають вимоги до основних видів діяльності організації із 

забезпечення якості продукції чи послуг. Ці розділи встановлюють 

послідовність дій організації для того, щоб розробити та випускати 

продукцію, або надавати послуги, що відповідають потребам споживачів та 

наявним  вимогам. Вимоги стандарту орієнтовані на застосування в будь-якій 

організації.  

Стандарт ISO 9004  разом із стандартом ISO 9001 є узгодженою парою 

стандартів. Він має назву «Системи управління якістю. Настанови щодо 

поліпшення діяльності». Остання версія стандарту вийшла в 2009 році 

(офіційне позначення стандарту ISO 9004:2009). Цей стандарт описує модель 



 

43 

 

сталого розвитку організації будь-якого розміру й напрямку діяльності в 

постійно мінливому бізнесовому середовищі.  

Стандарт ISO 9004 не призначений для цілей сертифікації його вимоги  

рекомендуються як керівництво для організацій, які бажають перевищити 

вимоги ISO 9001 із метою вдосконалення: концепція ISO 9001 спрямована на 

досягнення поставлених цілей, а виконання положень ISO 9004 дозволяє 

досягати поставлені цілі з більшою ефективністю.  

Зазначену пару стандартів розроблено для спільного використання, 

хоча кожен із них може використовуватися окремо. Структура стандарту ISO 

9004 аналогічна, наведеній вище структурі ISO 9001. Однак у порівнянні з 

останнім, ISO 9004 має більш ширшу мету, а саме задовольняти не тільки 

споживачів (замовників), а й усі зацікавлені сторони (персонал, інвесторів,  

постачальників, партнерів, суспільство). Крім того, ISO 9004 спрямовує 

організацію на досягнення не тільки результату, як ступеню задоволеності 

споживача, але й покращення фінансово-економічних показників діяльності 

установи. Стандарт містить рекомендації для вищого керівництва організації 

щодо підвищення її ефективності. 

 Стандарт ISO 19011   має назву «Системи управління якістю. 

Керівництво з аудиту систем управління якістю та/або систем управління 

навколишнім середовищем». Остання версія стандарту вийшла в 2002 році 

(офіційне позначення стандарту ISO 19011:2002). Він представляє собою 

настанову з основ аудиту систем управління якістю та навколишнім 

середовищем, а також кваліфікаційні вимоги до аудиторів систем управління 

якістю та навколишнім середовищем. Цей стандарт забезпечує керівництво із 

планування,  проведення аудитів систем управління якістю та охорони 

навколишнього середовища. Він призначений для аудиторів і організацій, що 

проводять внутрішні та зовнішні аудити.  

Таким чином, ISO 9001 є стандартом у якому викладено вимоги та 

дається відповідь на питання, що повинно бути зроблено для створення 

системи управління якістю, a стандарти  ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 
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містять керівні положення та описують, як це зробити. Положення, які 

викладені в парі стандартів ISO 9001:2008 та ISO 9004:2009, відповідають 

восьми принципам менеджменту стандарту ISO 9000:2005. 

 Орієнтація на замовника – організація повинна розуміти дійсні та 

майбутні потреби споживачів, задовольняти та намагатися перевищити їх 

вимоги; 

 Лідерство – лідери визначають напрями дій, і створюють 

середовище, у якому люди можуть бути цілком задіяні для досягнення 

цілей; 

 Залучення працівників – люди є основою організації, і повне 

використання їх можливостей сприяє досягненню цілей; 

 Процесний підхід передбачає, що система управління 

організацією будується на основі управління мережею процесів; 

 Системний підхід до управління – означає ідентифікацію, 

розуміння та керування системою взаємозалежних процесів за їх внеском 

у досягнення поставлених цілей; 

 Постійне поліпшення – виступає стратегічною ціллю організації; 

 Прийняття рішень на підставі фактів – ефективні рішення 

базуються на логічному аналізі та раціональній оцінці та первинних 

даних; 

 Взаємовигідні стосунки з постачальниками – такі відносини 

посилюють можливості обох сторін у створенні цінностей. 

Одна із ключових  ідей стандартів ISO серії 9000 - процесний підхід. 

Він полягає в тому, що організація: 

1) ідентифікує ключові процеси, які впливають на якість продукції, 

послуги; 

2) визначає взаємозв'язок та взаємодію між ключовими процесами; 

3) описує процеси через систему параметрів процесів; 
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4) виділяє ресурси для здійснення процесів; 

5) визначає відповідальних за процеси; 

6) розробляє методики вимірювання процесів; 

7) здійснює моніторинг за процесами (їх параметрами); 

8) аналізує встановлені невідповідності під час протікання процесів; 

9) здійснює коригувальні та запобіжні заходи; 

10) проводить постійне вдосконалення процесів; 

11) реєструє результати моніторингу та вдосконалення процесів. 

Ще одним нововведенням стандартів ISO  9000 є застосування циклу 

плануй–виконуй–перевіряй–дій (п–в–п–д). Підтримка й постійне поліпшення 

процесів можуть бути здійснені за допомогою зазначеного циклу на всіх 

рівнях організації. Суть застосування циклу п–в–п–д щодо процесів полягає в 

наступному: 

Планувати – установлювати цілі та процеси, необхідні для досягнення 

результатів, що відповідають вимогам споживача та політиці організації. 

Виконувати – впроваджувати процеси, тобто забезпечувати їх 

реалізацію без виходу за встановлені межі параметрів, що їх характеризують. 

Перевіряти – контролювати та вимірювати параметри процесів та 

продукції (послуги), виходячи з політики, цілей та вимог споживача, а також 

збирати дані та інформацію щодо результатів процесів. 

Діяти – аналізувати зібрані дані та інформацію, і вживати заходи щодо 

постійного поліпшення процесів, продукції (послуги). 

Ще одним важливим нововведенням IS0 9000 версії 2000 р. є 

застосування принципу постійного поліпшення. Існують два види поліпшень: 

суттєві проривні, які вимагають великих ресурсних витрат, радикальних змін 

процесів, технологій, обладнання; постійні дрібні, ефект яких залежить від 

реалізації загальної кількості таких удосконалень. 

Нова версія стандартів IS0 дозволяє організації мати більшу гнучкість 

під час документування системи управління якістю (СУЯ). Документація 

розробляється в обсязі, який дійсно потрібен для планування, розроблення, 
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реалізації й контролю ключових процесів, а також їх постійного 

вдосконалення та поліпшення самої СУЯ. Обсяг документації залежить від 

розміру, спрямованості діяльності організації, професіоналізму її персоналу. 

До мінімального набору документів, котрі необхідні організації для 

підтвердження відповідності вимогам стандартів, належать: 

1) політика та цілі в сфері якості; 

2) настанова з якості; 

3) задокументовані процедури; 

4) реєстраційні записи з якості; 

5) документи, що підтверджують управління ключовими процесами 

організації. 

Відповідно стандартам обов'язковими процедурами є: 

1) управління документацією; 

2) управління записами з якості; 

3) внутрішній аудит; 

4) управління невідповідною продукцією; 

5) коригувальні дії; 

6) запобіжні дії. 

До реєстраційних записів СУЯ належать: 

1) результати перегляду керівництвом політики й цілей у сфері 

якості; 

2) перегляд критеріїв оцінювання продукції, процесів організації; 

3) актуалізація документів СУЯ; 

4) реєстрація компетентності персоналу; 

5) реєстрація вхідних даних проектування; 

6) аналіз проектування; 

7) затвердження проектів; 

8) перегляд змін до проектів; 

9) оцінювання постачальників; 

10) затвердження спеціальних процесів (де перевірку не можна 
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здійснити через моніторинг, вимірювання та випробування безпосередньо); 

11) ідентифікація продукції; 

12) власність замовника; 

13) стандарти для перевірки та калібрування вимірювальної техніки; 

14) достовірність вимірювань, зроблених на обладнанні, яке визнано 

непридатним; 

15) результати повірки та калібрування; 

16) внутрішні аудити; 

17) відмітки щодо відповідності продукції критеріям та персоналу, 

що має дозвіл на випуск продукції; 

18) невідповідна продукція; 

19) результати коригувальних дій; 

20) результати запобіжних дій. 

Світовий досвід впровадження систем управління якістю відповідно до 

вимог стандартів переконливо свідчить про переваги, що отримує 

організація, у якій ефективно функціонує система якості: 

o Краща координація діяльності різних структурних підрозділів, 

виявлення та усунення дублювань, розривів процесів; 

o Забезпечення спрямованості системи управління на досягнення 

загальної мети організації; 

o Кращі можливості для аналізу діяльності організації та пошуку 

можливостей для удосконалення; 

o Акцент при аналізі не на забезпеченні виконання існуючих 

вимог, а на ефективності цих вимог;  

o Легше впровадження вдосконалень, що стосуються порядку 

виконання процесів;  

o Більша стабільність (при регулярному перегляді організаційної 

структури) виробництва продукції та надання послуг. 

Процеси в організації можна поділити на три групи: 
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o Управлінські – перетворюють вхідну інформацію на управлінські 

рішення (стратегічне та річне планування, поточне вдосконалення). 

o Життєвого циклу послуги – створюють цінності для споживачів 

(вивчення очікувань споживачів, розробка та реалізація нових видів послуг). 

o Забезпечуючі – створюють ресурси, необхідні для 

функціонування організації (управління персоналом, інфраструктурою, 

інформаційними ресурсами). 

Аналіз управлінської практики дозволяє визначити основні напрямки 

розвитку процесного підходу: 

o Розширення повноважень господарів процесів (відповідальних за 

реалізацію того чи іншого процесу, які мають необхідні ресурси та 

повноваження для забезпечення якісної реалізації процесу). 

o Розробка планів у розрізі процесів, а не підрозділів організації. 

o Розробка бюджетів, виділення фінансів у розрізі процесів, а не 

підрозділів організації. 

o Проведення аналізу діяльності організації  в розрізі процесів, а не 

підрозділів. 

o Забезпечення того щоб  співробітник усвідомлював себе не 

тільки членом підрозділу, але й учасником процесу (процесів). 

Базовими принципами аналізу й удосконалення процесів є наступні 

положення: 

 Орієнтація на потреби керівників – споживачів інформації за 

підсумками аналізу - у першу чергу, першого керівника й господаря процесу. 

Тобто має сенс збирати тільки ту інформацію, яка потрібна керівникам, яку 

вони будуть аналізувати, і на основі якої вони будуть приймати управлінські 

рішення. 

 Урахування всіх категорій інформації, що використовуються 

керівниками для прийняття управлінських рішень. 

 Аналіз діяльності організації, а не функціонування СМЯ. 
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 Збирати не тільки кількісну інформацію, а й  результати 

перевірок та аудитів, моніторинг виконання планів і графіків, тощо 

 Максимальне збереження всіх існуючих дієвих форм звітності та 

методів прийняття рішень. 

 Аналіз виробничих процесів і прийняття рішень з їх 

удосконалення керівниками всіх рівнів. 

Вивчення стандартів ISO серії 9000 дозволяє визначити структур 

процесів та підпроцесів. Так, управління ресурсами включає: управління 

персоналом (включаючи компетентність, знання, кваліфікацію); управління 

інфраструктурою; управління робочим середовищем. 

У свою чергу кожен процес має свою структуру, так управління 

персоналом включає: 

 Визначення потреби в персоналі, та вимог до нього. 

 Задоволення цих потреб (прийом на роботу, внутрішні 

переміщення). 

 Визначення потреби в знаннях і кваліфікації, планування 

навчання та самопідготовку. 

 Проведення навчання та оцінка його результативності. 

 Створення системи оцінки персоналу. 

Управління інфраструктурою та робочим середовищем включає: 

 Визначення потреби, формування вимог  до інфраструктури та 

робочого середовища. 

 Задоволення потреби (закупівля, будівництво, створення, 

реконструкція, тощо) у відповідності до сформованих вимог. 

 Підтримка в робочому стані, періодичні перевірки робочого 

середовища (будинки, приміщення, оргтехніка, транспорт, комп’ютери, 

програмне забезпечення, засоби зв’язку, тощо). 

Головною групою процесів - є процеси життєвого циклу продукції, за 

стандартами вони включають: 
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 Процеси взаємодії зі споживачами. 

 Планування процесів. 

 Розроблення нових видів продукції та послуг. 

 Закупівлі. 

 Виробництво продукції та надання послуг. 

 Управління контрольно-вимірювальними приладами. 

Кожну  з наведених вище груп  процесів можна поділити на певні 

складові.  Так, наприклад, взаємодії зі споживачами включає: 

 Вивчення потреб усіх категорій споживачів (аналіз нормативних 

вимог, анкетування, опитування, тощо; у деяких випадках – вивчення  

індивідуальних  вимог, наприклад, інвалідів). 

 Аналіз потреб споживачів (можливість їх стабільно виконувати, 

прийняття або відхилення). 

 Обмін інформацією зі споживачами - потенційними так і 

дійсними (поширення інформації про організацію та її послуги, відповіді на 

звернення й скарги). 

Закон України "Про вищу освіту" передбачає створення систем 

управління якістю, тому положення даної теорії можуть бути в нагоді у 

цьому процесі. 

 

Теорія організації, що навчається 

Термін «організації, що навчаються» (learning companies) 

розповсюдився в Європі і США в 1990-і рр., ХХ століття після виходу книги 

Пітера Сенге  (1990 р.) «The Fifth Discipline» («Пята дисципліна: мистецтво 

та практика організації, що навчається»).  

Передумови виникнення нової теорії управління почали формуватися у 

другій половині ХХ ст.: теорія навчання вмінню вчитися (Г. Бетсон); теорія  

самопоновления (Дж. Гарднер); теорія організаційного поновлення (Г. 

Липпіт); концепція  систем, що навчаються (Д. Шон); теорія організаціного 

навчання (К. Арджирис). 
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Організація, що навчається, - це не нова модель побудови і розвитку 

компанії, а швидше комбінація передових управлінських інструментів, 

зведених воєдино, які дозволяють їй адаптуватися до хаотичного світу. У 

наш час єдиної теорії організації, що навчається не існує, але найбільш 

розповсюдженими залишаються погляди П.Сенге. 

Концепція П. Сенге базується на п`яти «уміннях організації». 

Перше «уміння» - майстерність у вдосконаленні особистості. П. Сенге 

зазначає, що хоча в бізнес приходять енергійні люди, мало хто з них 

достатньо довго залишається «на підйомі». Більшість починають зберігати 

сили і вже в 30-40 років втрачають наполегливість,  відданість  справі, 

відчуття особистої значущості і натхнення. Проте лише деякі компанії 

заохочують своїх співробітників в саморозвитку, тому працівники  мають 

невикористані, даремно пропадаючі особистісні ресурси. 

Для розвитку співробітника необхідне його власне бажання та креативне 

ставлення до дійсності, яка постійно ускладнюється.  Технологія 

вдосконалення особистості передбачає два аспекти  - постійне  навчання 

більш  ясному розумінню реальності та  творчу напругу, яка виникає під 

впливом суперечності між реальністю та уявою про неї. Це стає джерелом 

навчання.  

Друге «уміння» - це інтелектуальні моделі. Велика кількість хороших 

управлінських ідей так і залишаються не втіленими в життя із за панування 

стереотипних інтелектуальних моделей відносно вирішення  різних 

управлінських ситуацій. Такі моделі обмежують організацію у виборі засобів 

виконання роботи тому їх треба вивчати та визначати засоби подолання.  

Третє «уміння» - це загальне бачення. Багато керівників не надають 

значення тому, що їх особисте бачення розвитку організації не зрозуміло та 

не поділяється всіма співробітниками. На думку П. Сенге, завдяки 

загальному баченню люди вчаться не тому, що їм наказали, а тому, що вони 

цього бажають. Загальне бачення характеризує відповідь на запитання: «Що 
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ми бажаємо створити?».  Це бачення повинне стати особистою метою, що є 

важливим чинником для організації, що навчається. Воно надає процесу 

навчання цілеспрямованого характеру та додаткову енергію. 

 Четверте «уміння» - це групове навчання. Проте в даному випадку 

мова йде не тільки про тренінги або семінари, але і про вільний обмін 

думками в групах - діалозі. Групове навчання воно вимагає координації 

цілей, а також ясного розуміння двох «процедур»: діалогу та дискусії. Діалог 

характеризується своєю дослідницькою природою, а дискусія – це поступове 

звуження варіантів можливих рішень до найкращого. Діалог та дискусія 

доповнюють одне одне. П. Сенге вважає, що саме діалог між 

співробітниками приводить до таких прозрінь, які можуть бути абсолютно 

недоступні для кожного окремо. 

П`яте «уміння» - це системне мислення. Без цієї дисципліни решта всіх 

умінь залишається розрізненими прийомами, модним нововведенням 

менеджменту. Організація є складною системою, тому вимагає саме 

системного мислення. При цьому життєво важливо, щоб всі п`ять «умінь» 

розвивалися не окремо, а системно. 

Американський психолог Майк Педлер (M. Pedler) у 1991 р. 

Запропонував  11 показників притаманних організації, що навчається:  

1. Підхід, до навчання, до вироблення стратегії. Стратегія і політика компанії 

розглядаються як процеси, що безперервно змінюються. Бізнес-плани 

постійно міняються, удосконалюючись з урахуванням виникаючих чинників. 

2. «Партисипативна» політика управління. Політика організації відображає 

цінності всього колективу, а не тільки її керівництва. Працівники організації 

беруть участь у виробленні стратегії і політики організації.  

3. Інформаційна відкритість. Інформація  використовується в першу чергу 

для розуміння стану справ, в цілях розробки правильних рішень, а не як 

підстава для винагороди або покарання. 

4. Облік і контроль діяльності організації. Системи обліку, розробки 
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бюджету, аналізу будуються так, щоб вони були корисні в процесі навчання і 

вдосконалення людей. Фінансові системи будуються так, щоб кожен 

працівник відчував відповідальність за ті ресурси, які він використовує. 

5. Внутрішній обмін послугами. Кожен підрозділ і надає, і споживає послуги. 

Підрозділи та відділи мають реальні можливості для того, щоб діяти на свій 

розсуд. 

6. Гнучкі механізми винагороди. Поняття «винагорода» розглядається 

ширшим, ніж оплата праці. Всі працівники залучені в процес визначення 

оптимальних форм винагороди. Головний принцип визначення винагороди - 

внесок працівника в загальні результати діяльності організації. 

7. Структура, що надає працівникам можливості. Підрозділи і інші  елементи 

організації розглядаються швидше як тимчасова структура, яку при 

необхідності можна змінити. Посади і ролі в організації розподілені таким 

чином, що створюються умови для експериментів і зростання. Організація 

може мати зведення регламентів і процедур, хоча вони і не мають 

визначального значення і завжди можуть після відповідного обговорення 

бути змінені. 

8. Постійне вивчення навколишнього середовища всіма працівниками. У 

обов`язки кожного працівника входить збір інформації для організації про те, 

що робиться за її межами. На кожних нарадах працівників розглядаються 

події, що відбуваються в її оточенні. 

9. Сумісні проекти організації і та її партнерів. Організація вибудовує 

партнерські відносини з постачальниками і споживачами послуг не 

втрачаючи можливості сумісного навчання. 

10. Клімат, що сприяє навчанню. Головний принцип роботи для кожного 

працівника організації - завжди прагнути до аналізу і вдосконалення того, що 

робиш. Кожен працівник має право на помилку, час щоб обговорювати і 

аналізувати практику, вчитися на власному досвіді та досвіді колег. 

11. Постійний саморозвиток кожного співробітника для чого  виділяється 

певний бюджет; він самостійно вибирає необхідні для себе напрями 
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розвитку. У організації заохочується бажання працівників брати на себе 

відповідальність. Індивідуальні потреби в навчанні кожного працівника 

розглядають як центральну ланку планування його кар`єри.  

 

Сучасні теоретики менеджменту до особливостей  такої організації 

відносять: 

 Участь членів організації у виокремленні та вирішенні наявних 

проблем, на відміну від традиційної орієнтації на підвищення ефективності 

діяльності. 

 Постійне експериментування, зміни, удосконалення. 

 Отримання конкурентних переваг за умов розвитку здатності до 

навчання кожного працівника. 

 Основою організації є команди, які самі собою формуються із 

фахівців різних спеціальностей та забезпечують «обслуговування» певного 

товару або послуги. 

 Команди займаються навчанням, плануванням, забезпеченням 

безпеки, оплатою праці, визначенням методів роботи, координацією з 

іншими командами. 

 У команді відсутнє поняття начальник та важливу роль відіграє 

лідерство. Члени команди мають необхідні знання, інформацію, мотиви, 

владні повноваження для вирішення виробничих завдань та швидкого 

реагування на наявні загрози та можливості які з’являються. 

 Делегування повноважень (надання влади) за допомогою надання 

свободи, ресурсів, інформації, знань, необхідних для прийняття рішень та 

ефективної роботи на відміну від обмеження свободи та постійного нагляду 

керівника при традиційному менеджменті. 

  Головним ресурсом організації, що навчається  є люди. Це 

вимагає відповідного ставлення до підлеглих, конкурентоспроможної 

заробітної плати, гарних умов праці, створення можливостей для 
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особистісного та професійного розвитку, формування почуття власника 

організації за допомогою усуспільнення  результатів праці та прибутків. 

Співробітників деяких компаній матеріально заохочують навіть за бажання 

отримати нові знання та їх надання колегам. 

 Розвиненість інформаційних потоків, що створює умови для того, 

щоб кожний розумів те, що відбувається в організації, принципи її 

функціонування, своє місце в ній. Це передбачає доступ працівників до 

інформації про бюджет, звітам про прибутки та видатки, кошторисам 

структур. Відкритість інформації ще більш важлива в організаціях діяльність 

яких пов’язана з ідеями, а не  матеріальними цінностями  

Аналіз основних існуючих у світі концепцій  менеджменту, дозволяє 

зазначити: 

- розвиток теорії управління обумовлювався змінами у суспільних 

відносинах, появою нової управлінської практики, нових 

організаційних завдань; 

- значне розмаїття управлінських теорій обумовлене наявністю різних 

поглядів на співвідношення в управлінні ролі мети, людини та 

управлінської діяльності; 

- розвиток теорії управління відбувався від акцентування на окремих 

складових організації (зміст та способи діяльності працівника – „школа 

наукового управління‖, взаємини працівників у процесі виробництва – 

„школа людських стосунків‖) до створення системно-синтетичних 

концепцій, які більш цілісно охоплювали всі головні складові 

організації („теорія стратегічного управління‖, „концепція 7 С‖, TQM 

тощо); 

- накопичений за роки існування менеджменту теоретичний арсенал 

може бути використаний для розробки сучасної теорії управління 

навчальними закладами, але не може її замінити; 
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- в наш час потрібні нові концепції управління освітніми установами, які 

б враховували надбання теорії менеджменту, сучасний стан суспільства 

та освіти, існуючі традиції та управлінську практику. 

 

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації  

1. Скільки тисяч років налічує історія менеджменту? 

2. Які принципи управління обґрунтовані Ф. Тейлором, а які А. Файолем? 

3. Які стратегії використовують в управлінні? 

4. Представники яких наукових шкіл вважали центральною проблемою 

управління проблему людини? 

5. Як розуміли сутність управління представники різних концепцій 

менеджменту? 

6. У чому полягає сутність концепції ситуативного управління? 

7. Чим теорія організації, що навчається відрізняється від інших теорій та 

концепцій управління? 

8. Яка з концепцій управління, на вашу думку, є більш ефективною? 

Відповідь обґрунтуйте. 

9. Управлінська ситуація: керівництвом педагогічного коледжу прийнято 

рішення для підвищення ефективності управління використати ідеї 

ситуаційного підходу. Які зміни в зв’язку з цим треба внести в 

управління навчальним закладом? 

10. Установіть відповідність наведених нижче положень теорії соціальних 

систем, теорії ―Z‖ або теорії ―індивідуальність проти організації‖: 

1. Основні причини того, що відбувається всередині організації, слід 

шукати головним чином за її межами. Така система не може сама себе 

забезпечувати. Вона залежить від енергії, інформації, матеріалів, які 

надходять ззовні, і має властивість адаптуватись до змін у навколишньому 

світі. 

2. Коли працівник стикається з потребами організації, він може 

використовувати такі захисні механізми: 
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— залишити організацію; 

— просуватися по службових щабелях з метою отримання більшої 

незалежності; 

— стати агресивним, використовувати регресивні форми захисту; 

— втратити інтерес, стати байдужим; 

— створити неформальні групи, які б протидіяли апатії, агресії тощо. 

3. Концепцію характеризують такі положення: 

— наймання працівників на тривалий термін; 

— групове прийняття рішень; 

— індивідуальна відповідальність; 

— неквапливість оцінювання та поступовість у просуванні по службі 

працівників; 

— неформальний контроль за допомогою чітких і водночас 

ненормативних методів; 

— неспеціалізована кар’єра; 

— всебічне піклування про працівників. 

 

Варіанти відповідей:  

а) теорії соціальних систем; 

б) теорії ―Z‖; 

в) теорії ―індивідуальність проти організації‖ 

Теми рефератів 

1. Виникнення та розвиток школи наукового управління. 

2. Адміністративна школа менеджменту. 

3. Виникнення та розвиток школи людських стосунків. 

4. Менеджмент наприкінці  ХХ – початку ХХІ століть. 
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1.2. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

Поняття ―управління‖ в наш час використовують численні науки. Але 

зміст цього поняття багато в чому визначається специфікою досліджуваного 

об’єкта. Так, правомірно говорити про управління технічними пристроями, 

машинами, про управління біохімічними процесами в живих організмах, 

про управління соціальними процесами. 

У зв’язку з цим закономірно виникає запитання: що є загальним для 

управління будь-якими процесами незалежно від того, в межах якої 

системи, біологічної або соціальної, вони розвиваються? Відповісти на 

нього дає можливість кібернетика, яка характеризує управління як 

спроможність цілісних динамічних утворень здійснювати цілеспрямовану 

перебудову своїх організмів відповідно до змін умов у внутрішньому і 

зовнішньому середовищі їх існування. Ця перебудова відбувається шляхом 

переробки інформації, що циркулює за принципом прямого і зворотного 

зв’язку між керуючим пристроєм та керованою системою. Завдяки 
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управлінню та або інша система не тільки підтримує свою цілісність, а й 

оптимізує своє функціонування.  

Кібернетика встановила, що управління властиве тільки системним 

об’єктам, що воно має цілеспрямований, доцільний характер. Загальним у 

процесах управління є його антиентропійний характер, спрямованість на 

упорядкування системи.  

Неодмінною рисою процесу управління є переробка інформації, 

встановлення зворотного зв’язку. І, нарешті, останнє. Будь-яка самокерована 

система поділяється на дві підсистеми — керовану і керуючу.  

Але треба враховувати, що кібернетика розкриває найбільш загальні 

закономірності управління, вивчає його процеси з визначеної формально-

структурної, кількісної сторони, без урахування змісту системи, в якій ці 

процеси відбуваються. Тому кібернетичний аналіз тієї або іншої системи має 

бути поглиблений змістовним якісним аналізом.  

Управління як невід’ємна частина педагогічної системи навчального 

закладу, її системоутворююча засада, має об’єктивну природу, але за 

механізмом реалізації — це суб’єктивний процес. Воно може бути переважно 

інтуїтивним або спиратися на теоретичні основи науки. У зв’язку з цим 

надзвичайно важливо визначити, як співвідносяться практика і теорія 

управління.  

Описані у попередньому підрозділі концепції управління значною мірою 

вплинули на розвиток теорії управління освітніми системами, яку 

розробляють вчені зарубіжних країн.  

Особливістю розвитку цієї галузі науки в зарубіжних країнах стала її 

опора на різноманітні соціальні, педагогічні, психологічні теорії. Це привело 

до концептуалізації розвитку теорії управління освітніми установами, що, 

безсумнівно, можна вважати головною її особливістю.  

Але концептуалізація теорії управління навчальним закладом не стала 

особливістю вітчизняної науки. Це пов’язано з тим, що наші вчені цілком 

орієнтувалися на положення загальної теорії управління і теорії соціального 
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управління. Фактично сутність багатьох школознавчих робіт полягала у 

перенесенні загальних положень теорії управління на освітнє підґрунтя. При 

цьому особливості навчальних закладів враховувалися переважно на 

технологічному, а не на концептуальному рівні.  

У західній теорії управління освітніми установами є чотири основні 

концепції управління.  

Перша з них виникла на початку XX ст. Вона грунтується на критерії 

економічної ефективності освітньої установи. В рамках цієї концепції 

освітня організація розглядається як закрита, механістична, раціональна 

система, управління якою націлено на забезпечення її ефективності.  

Друга концепція ґрунтується на критерії педагогічної ефективності. 

Вона спирається на положення психологічної науки, а в аналітичному плані 

базується на аналізі досвіду адміністраторів навчальних закладів, які 

орієнтовані на принципи біхевіоризму. Освітню організацію представники цієї 

концепції розглядають як напіввідкриту, органічну, природну систему, 

управління якою спрямоване на інтеграцію складових елементів із метою 

оптимізації її функціонування. Акцент у цій моделі робиться на людських 

стосунках і управлінській поведінці.  

Третя модель управління базується на критерії гнучкості. У 

концептуальному плані вона спирається на теорії управління розвитком, 

розвитку організаційних структур, теорії випадковості, інституціонального 

розвитку. Прихильники цієї концепції розглядають освітню організацію як 

відкриту й адаптивну систему. В процесі управління такою системою основне 

значення надається ситуаційним змінним зовнішнього середовища з метою 

забезпечення її політичної гнучкості.  

Четверта модель управління базується на критерії релевантности. В її 

основі — положення экзистенціоналізму, діалектичного методу, критичного 

реалізму і теорії людських стосунків. У рамках цієї моделі освітня організація 

розглядається як цілісна система елементів, що взаємодіють у процесі 
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управління якою фахівці спираються на свідомість і критичність суб’єктів, 

суперечливість і спільність цілей у контексті культурної релевантности.  

Найбільш сучасними, і не тільки за часом їх створення, вважають нині 

моделі управління, що базуються на критеріях гнучкості та культурної 

релевантності.  

Розглянемо найбільш характерні підходи до управління, які є у 

вітчизняному школознавстві.  

Одним із представників традиційного підходу до розуміння сутності 

управління є В.С. Пікельна. Вона розглядає управління як вплив на керовану 

систему з метою максимального її функціонування, спрямованого на 

досягнення якісно нових завдань за рахунок циклічно здійснюваних переходів 

у якісно новий стан. У цьому визначенні сутність управління розглядається 

крізь призму впливу.  

Дещо з іншої позиції сутність управління розглядають харківські 

школознавці. Вони вважають, що внутрішкільне управління — це 

цілеспрямована активна взаємодія керівників, громадськості та інших 

учасників педагогічного процесу, спрямована на його упорядкування й 

переведення на більш високий рівень, що відповідає закономірностям, які 

визначають його розвиток і забезпечують одержання заданого результату в 

оптимальному варіанті
2
. 

Російські школознавці розглядають управління навчальним закладом як 

специфічну діяльність, в якій її суб’єкти за допомогою планування, організації, 

керівництва та контролю забезпечують організованість (інтегрованість) 

спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, обслуговуючого персоналу та її 

спрямованість на досягнення освітніх цілей та цілей розвитку навчального 

закладу
3
. Щодо такого тлумачення сутності управління треба зазначити, що 

                                                 

2
 Наукові основи управління школою /За ред. Г.В. Ельнікової. — Х.: ХДПІ, 1991. 

3
 Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление современной школой (В вопросах и ответах). — М.: Новая 

шк., 1997. — С. 24. 
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російські вчені розглядають інтеграцію зусиль усіх залучених до педагогічного 

процесу як мету управління. Але інтеграція — це лише одне з управлінських 

завдань, яке не охоплює всього змісту управлінської діяльності. 

Запропонований названими науковцями зміст управлінської діяльності 

(планування, організація, керування, контроль) не відображає особливостей 

управління навчальними закладами, тому нічого нового у тлумачення його 

сутності не вносить. 

Немає єдності у поглядах на сутність управління, представлених у 

публікаціях українських науковців останніх років. Так, одні зазначають, що 

управління — це діяльність, яка забезпечує планомірний і цілеспрямований 

вплив на управлінську систему з метою її максимального функціонування, 

інші розглядають управління як сукупність організаційних, методичних, 

кадрових та інших заходів, спрямованих на нормальне функціонування 

педагогічного процесу. 

У восьмому виданні підручника «Менеджмент» Р.Дафт дає визначення 

менеджменту як ефективного та раціонального досягення цілей організації за 

допомогою планування, організації, керівництва та контроля організаційних 

ресурсів. Але таке визначення не додає нічого нового до розуміння цього 

соціального явища. Відповідно  такому підходу змістом управлінн є його 

функції, виокремлені ще на початку ХХ століття, а мета менеджменту – 

досягення цілей організації. Однак цілі організації реалізує весь колектив а не 

його управлінська підсистема. 

Семантичний аналіз цих і інших визначень, використання процедури 

спеціалізації й узагальнення, показує, що їх головними компонентами є: 

суб’єкт — керуюча система; об’єкт — керована підсистема; засіб 

взаємозв’язку — вплив або взаємодія; основа функціонування; мета.  

Підхід до управління як впливу має суттєві недоліки, оскільки управління 

реалізується через діяльність суб’єктів управління. У зв’язку з цим зазначимо, 

що управління реалізується через діяльність суб’єктів управління. Велику 

частину змісту цієї діяльності становлять набуття, аналіз інформації, 
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розробка управлінських рішень, що не передбачає прямих впливів на керовану 

підсистему. Таким чином, розгляд сутності управління через такий засіб 

взаємозв’язку, як вплив, є певною мірою доцільним, але не охоплює всіх 

особливостей цього явища.  

Орієнтація керівників навчальних закладів на це тлумачення сутності 

управління привела до формування їхньої діяльності як переважно 

адміністративно-господарської. Це пояснюється тим, що головним засобом 

адміністративно-господарської діяльності є вплив.  

До хиб такого трактування управління навчальним закладом можна 

віднести і те, що воно припускає активну позицію тільки керуючої 

підсистеми. Для того щоб уникнути цієї хиби, було зроблено спробу 

розглянути сутність управління через взаємопов’язані дії керуючої і керованої 

систем, спрямовані на узгодження спільної діяльності людей для досягнення 

поставленої мети
4
. Такий підхід справді усуває зазначену хибу, але породжує 

нову.  

Як мету управління такий підхід розглядає узгодження спільних дій, 

але це тільки один із результатів управління, досягнення якого без досягнення 

інших результатів не зможе забезпечити досягнення мети навчального 

закладу.  

Наскільки доцільно використовувати для розгляду сутності управління 

категорію взаємодія? Це поняття є більш широким, ніж поняття вплив. 

Взаємодія включає і прямі зв’язки (вплив), і зворотні зв’язки (одержання 

інформації), і субординаційні (вертикальні зв’язки), і координаційні 

(горизонтальні зв’язки). Все це свідчить про те, що використання в такому 

разі категорії взаємодія є більш обґрунтованим.  

Але водночас проблема взаємодії об’єктів і суб’єктів управління, їх 

стосунків є предметом дослідження соціальної психології управління, а 

школознавство — це наука, що інтегрує положення теорії соціального 

управління, педагогіки, основних галузей психології, економічної теорії, 



 

65 

 

юридичної науки тощо. Тому теорія управління навчальними закладами 

виходить за межі соціально-психологічної концепції управління.  

У школознавстві є ще одна теорія — ―педагогічного управління‖, яка 

поки що не набула великого поширення, але подана в публікаціях Ю.В. 

Васильєва. Основні характеристики цієї теорії такі: управління навчанням і 

вихованням як спроможність; порівняно з іншими видами управління в 

навчальному закладі (соціальне, економічне, правове) педагогічне управління 

має домінувати; об’єктом педагогічного управління є учні та колективи; 

поняття ―педагогічне управління‖ ширше за поняття ―управління освітою‖; 

суб’єктами педагогічного управління є організатори освіти, вчителі, 

вихователі, батьки; мета управління навчально-виховним процесом — 

науковий опис особистості учня; етапи і методи управління — це активізація 

об’єкта управління, його залучення до діяльності, регулювання діяльності 

учнів і вчителів, координація їхньої діяльності та контроль за нею.  

Ця теорія фактично ставить знак рівності між управлінням навчанням і 

вихованням, тому що як головний його об’єкт розглядає учня, а як суб’єкт — 

вчителя, батьків.  

З таким підходом погодитися важко, оскільки управління і виховання 

мають різні цілі, зміст, форми і методи здійснення. Хоча в цих процесах можна 

знайти і спільні елементи. Але вони зумовлені тим, що і управління, і 

виховання здійснюються в системах ―людина — людина‖. Проте одні й ті 

самі засоби в різних системах мають різні цілі.  

 

Аналіз описаних вище теорій управління дає змогу зробити кілька 

висновків: 

• кожна з розглянутих моделей управління виробничими й освітніми 

організаціями більшою або меншою мірою відображає об’єктивно 

притаманні управлінню особливості, але не відображає усього їх комплексу; 

• теорії ―наукового управління‖, ―людських стосунків‖, ―економічної 

                                                                                                                                                             
4
 Наукові основи управління школою /За ред. Г.В. Ельнікової. — Х.: ХДПІ, 1991. 
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ефективності освіти‖ підходять до організації як закритої системи і 

пропонують шукати відповіді на всі питання, що виникають, усередині самої 

системи; 

• сучасні зарубіжні теорії управління, з одного боку, намагаються 

подолати обмеженість попередніх теорій, а з іншого — інтегрувати все 

найцінніше, що було в більш ранніх теоріях. Це надає сучасним теоріям 

управління дещо еклектичний характер; 

• вітчизняна теорія управління, хоча тривалий час і будувалася на 

критиці й запереченні західних теорій управління, фактично спирається на 

моделі управління з явно обмеженими можливостями — теорії наукового 

управління та адміністративного управління.  

Про обґрунтованість останнього висновку свідчить більшість публікацій з 

питань управління останніх років. Головна увага в них приділяється або 

окремим функціям управління навчальним закладом, або системі функцій 

управління, змісту, формам і методам управлінської діяльності.  

Акцентування уваги на дослідженні функцій управління і 

різноманітних, переважно технологічних, питань призвело до того, що з поля 

зору вчених випало головне для теорії управління питання про сутність цього 

явища.  

Усе зазначене підводить до висновку про необхідність розробки концепції 

управління навчальним закладом, яка б найбільш повно відображала сутність 

цього явища і найбільш природно синтезувала в собі досягнення 

вітчизняної і зарубіжної теорії і практики управління.  

Надзвичайно важливим для розуміння сутності управління є 

тлумачення його цілей. На жаль, це трактування, як правило, має надто 

загальний характер — ―одержання заданого результату‖, ―вирішення 

поставлених завдань‖ тощо. Це не дає змогу отримати чітку відповідь на 

запитання: чи збігаються цілі навчального закладу і цілі управління ?  

Відсутність такої відповіді істотною мірою вплинула на спрямованість 

розвитку теорії та практики управління навчальними закладами в останні 
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десятиліття. У зв’язку з цим зазначимо, що метою навчального закладу в 

найбільш широкому плані є розвиток учня чи студента за допомогою 

виховання і навчання. Зрозуміло, що результат роботи навчального закладу 

набуває прояву в особистості учня, студента.  

Чи можна вважати мету навчального закладу метою управління? Якщо 

так, то тоді ми будемо вимушені визнати, що керуюча підсистема і без 

керованої підсистеми могла б реалізувати мету навчального закладу. 

Абсурдність цього очевидна. Саме з недостатньо чітким трактуванням цілей 

навчального закладу і цілей управління пов’язане те, що в педагогічній 

практиці нині склалася особлива проблемна ситуація. Її джерелом є 

суперечність, яка може бути схарактеризована як відсутність єдності цілей 

виховання, які визначає суспільство, та цілей навчально-виховного процесу 

окремих навчальних закладів. Цей процес можна розглядати як засіб 

досягнення інституціональних цілей навчального закладу, але він у наш час 

не забезпечує повною мірою їх реалізації.  

Є кілька причин такого стану. Це — і відсутність на сучасному етапі 

розвитку суспільства матеріальних, фінансових можливостей для реалізації 

визначених цілей у повному обсязі, і недостатня теоретична розробленість 

проблеми цілепокладання і цілездійснення в педагогічній діяльності.  

Крім того, істотним моментом є те, що докорінні зрушення в 

економічному, політичному, культурному житті супільства привели до 

відповідної трансформації системи цінностей, мотивів діяльності, ідеалів 

людей. Навчальні заклади опинилися перед вибором — або перебудувати всю 

свою діяльність відповідно до тенденцій розвитку суспільства, або 

продовжувати функціонувати в рамках давно сформованої парадигми 

навчально-виховного процесу. Зрозуміло, що другий шлях веде до 

самоізоляції, до перетворення навчальних закладів на замкнуту систему, до 

втрати ними своєї ролі в житті та перетворенні суспільства.  

Для того або іншого конкретного навчального закладу причини такої 

суперечності є об’єктивними, а засоби подолання цієї суперечності — 
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суб’єктивними. Тому що навчальний заклад не може зупинити свою роботу і 

зачекати, поки на державному і науковому рівнях будуть створені умови 

для подолання наявної суперечності.  

Основним засобом, що дає змогу подолати цю суперечність, забезпечити 

єдність цілей навчального закладу, висунутих суспільством, і цілей навчально-

виховного процесу, є управління. Але за допомогою якого механізму 

управління забезпечує узгодження названих компонентів педагогічної системи 

навчального закладу? За своєю природою педагогічна система є 

ймовірнісною. Події, які відбуваються в ній, мають швидше випадковий 

характер. Однак при цьому необхідно зазначити, що випадок — це зовсім не 

безладдя, а ймовірнісно організований порядок, за яким стоїть певна 

повторюваність подій.  

Управління спрямоване на зменшення ступеня випадковості та 

підвищення ступеня детермінованості функціонування педагогічної системи. У 

розглянутих вище двох моделях управління навчальним закладом, розроблених 

нашими вченими, як механізм підвищення керованості пропонується вплив 

або взаємодія, тобто акцент робиться на засоби взаємозв’язку керуючих і 

керованої підсистем. А як відомо, у будь-якій соціальній системі засоби 

розглядаються як підпорядкований, залежний, обумовлений цілями цієї 

системи елемент.  

Орієнтація на засоби впливу і взаємодії є недоцільною ще і тому, що той 

або інший засіб управління вибирають на основі суб’єктивних критеріїв 

оцінки управлінської ситуації. Якщо ці критерії недостатньо коректно 

визначені (а вони можуть не усвідомлюватися), то вони можуть не 

зменшувати, а збільшувати ступінь невизначеності управлінської ситуації. 

Тобто діяти в протилежному цілям управління напрямку.  

З огляду на це, вважаємо, що акцентувати увагу необхідно не на 

запропонованому інструментальному аспекті, а на більш важливому, який 

характеризує сутність управління, — цільовому аспекті.  
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Оскільки управління має цілеспрямований характер, то визначення 

цілей є вихідним пунктом управління навчальним закладом. Цілі управління 

навчальним закладом у своїй основі об’єктивні, тому що вони обумовлені 

об’єктивними законами функціонування навчального закладу як складної 

системи. Але процес визначення цілей має суб’єктивний характер у зв’язку з 

тим, що цілі виробляються і формулюються людьми.  

У найширшому плані цілі управління виражають бажаний стан 

керованої підсистеми, її основні параметри. Науково обґрунтоване 

формулювання цілей управління має винятково важливе значення, оскільки 

цілі визначають не тільки спрямованість розвитку навчального закладу, а й 

добір кадрів, методи управління, зміст управлінської діяльності, принципи 

управління.  

Питання про взаємозв’язок цілей управління і цілей навчально-виховного 

процесу розглядали В.І. Гречухін і В.І. Бондар. Перший з них вважав, що цілі, 

які стоять перед навчальним закладом, і цілі управління не можна змішувати, 

хоча вони й взаємозалежні. Він зазначав, що цілі управління залежать від 

умов, особливостей і можливостей навчального закладу, тоді як і завдання 

навчального закладу визначаються законодавством та іншими нормативними 

документами, загальними для всіх навчальних закладів
5
.  

З думкою В.І. Гречухіна можна погодитися, але лише з невеликим 

зауваженням про те, що  за  роки, які минули після виходу роботи цього 

автора, дещо змінилося становище з визначенням цілей навчального закладу. 

Так, ці цілі, безумовно, задаються законодавчими і нормативними актами, але 

значною мірою трансформуються, конкретизуються і самим навчальним 

закладом.  

В.І. Бондар вважає, що необхідно виділяти цілі управління, цілі 

навчання, цілі викладання. Цілі управління, задані суспільством, хоча й 

існують поза навчальною діяльністю, відображають ідеальну модель освіти. 

                                                 
5
 Совершенствование управления школой. — Ярославль: КГПИ, 1976. 
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Крім того, він вважає, що ціль управління реалізується опосредковано, через 

досягнення навчально-виховних цілей
6
.  

Поділяючи думку цього автора, що цілі управління та навчально-

виховні цілі — це специфичні, хоч і взаємозалежні цілі, ми вважаємо, що 

характер їх взаємозв’язку дещо інший. На наш погляд, суспільство задає цілі 

навчання і виховання. Ці цілі в кожному конкретному навчальному закладі 

конкретизуються і трансформуються з урахуванням його особливостей. Саме 

вони зумовлюють постановку цілей управління навчальним закладом, 

реалізація яких створює умови для реалізації цілей навчання і виховання. 

Інакше кажучи, метою управління є створення необхідних умов для 

реалізації цілей навчального закладу. Ці два типи цілей втілюються в різних 

продуктах діяльності.  

Цільова спеціалізація управління зумовлює його внутрішню структуру. 

Вона може виступати як результат об’єднання елементів і підсистем за їх 

специфічними локальними цілями або за змістом робіт, поділом сфери 

прийнятих рішень та контролю.  

Таким чином, після визначення головної мети управління необхідно 

виділити і його локальні цілі, зміст управлінської діяльності. Це можна 

зробити на основі врахування особливостей навчального закладу як 

педагогічної системи, а також специфіки його взаємодії із соціальним 

середовищем.  

Найбільш істотною особливі стю навчального закладу є характер його 

цілей, пов’язаних із розвитком особистості учня чи студента за допомогою 

навчання і виховання. Такі цілі можуть бути реалізовані лише тоді, коли для 

цього є матеріальна база, педагоги, організований навчально-виховний процес, 

створені відповідні санітарно-гігієнічні умови, здійснюється медичне 

обслуговування учнів або студентів, які живуть і навчаються в 

сприятливому морально-психологічному кліматі.  

                                                 
6
 Онишків З.М. Основи школознавства. — Т.: Навч. книга: Богдан, 1999. — С 24—25. 
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З’ясувати ще одну особливість навчального закладу дає можливість 

його порівняння з промисловим підприємством. Результатом діяльності 

промислового підприємства є той або інший технічний об’єкт — верстат, 

автомашина, пилосос тощо. Цей результат є підсумком результатів праці 

окремих працівників. Результат роботи навчального закладу не можна 

отримати шляхом простого підсумовування результатів діяльності окремих 

педагогів. На особистість учня визначальний вплив справляють ті 

характеристики навчального закладу, які виникають у нього як у специфічного 

системного об’єкта. Це — психологічний клімат, суспільна думка, традиції, 

системність роботи.  

До важливих особливостей навчального закладу можна віднести і 

характер діяльності, спрямованої на реалізацію цілей навчального закладу. 

Така діяльність є творчою за своєю природою. Але вона здійснюється в 

умовах низку обмежень та специфічних механізмів її реалізації. До них 

необхідно віднести управління за допомогою загальнодержавних механізмів: 

визначення цілей, навчальних планів, програм, різноманітних нормативів, 

підготовки і підвищення кваліфікації педагогів, створення матеріально-

фінансових можливостей здійснення педагогічної діяльності.  

Дуже своєрідна роль управління навчальним закладом у здійсненні 

педагогічної діяльності. Воно може зруйнувати творчий характер педагогічної 

діяльності, а може й сприяти його прояву. Це пов’язано з тим, що педагогічна 

діяльність у своїй основі має педагогічні закономірності та здійснюється не 

тільки під впливом управління. А управління може виконати свою роль, 

лише якщо воно ґрунтується на закономірностях функціонування 

навчального закладу.  

У зв’язку з цим однією з ключових проблем управління є взаємозв’язок 

цілеспрямованого управління і процесів, що спонтанно виникають, 

взаємозв’язок управління і самоврядування. Саме взаємодія їх утворює 

основну суперечність управління.  
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У процесі педагогічної діяльності використовують численні види, форми, 

засоби, методи навчання і виховання, встановлюють численні зв’язки між 

учасниками навчально-виховного процесу. Управління відіграє роль засобу, 

що зменшує розмаїтість цього процесу до тих меж, що дають можливість 

забезпечити реалізацію його цілей. Це здійснюється за допомогою 

планування, встановлення норм, стандартів діяльності педагогів, формалізації 

інформаційних потоків.  

Але бажання охопити стандартами якомога більший діапазон 

службової поведінки людини призводить до протилежних результатів. 

Формалізація не в змозі цілком охопити службову поведінку людини.  

Погано піддаються нормуванню і стандартизації творчі види діяльності, та 

й така стандартизація для них надзвичайно небезпечна, тому що вона може 

зруйнувати саме творчий характер цієї праці. А оскільки  педагогічна 

діяльність — це творча діяльність, то для збереження її сутності надзвичайно 

важливо визначити межу стандартизації і нормування праці педагогів.  

Р.Х. Шакуров запропонував такий раннговий ряд наявних у суспільстві 

організацій за рівнем зростання демократичності стосунків у них: армія; 

МВС; КДБ; транспорт; промисловість; сільське господарство; сфера послуг; 

державне управління; суспільно-політична діяльність; культура; мистецтво; 

освіта; наука. Аналіз цього списку сфер громадського життя дає змогу зробити 

висновок про те, що праця робітників освіти і науки має піддаватися 

найменшій регламентації.  

У науковій літературі появу соціального управління розглядають як 

відповідну реакцію на виникнення потреби в організації спільної праці 

багатьох осіб. При цьому як у педагогічних, так і в соціологічних роботах часто 

наводиться думка К. Маркса про те, що праця з нагляду й управління виникає 

всюди, де процес виробництва має вигляд суспільно-комбінованого процесу. 

Управління встановлює узгодженість між індивідуальними роботами і виконує 

загальні функції, які виникають зі спрямування усього виробничого організму, 

на відміну від спрямування його самостійних органів.  
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Аксіоматичність цих положень очевидна, але, певне, саме це призвело до 

того, що вони декларирувались, проте їх значення для теорії управління 

навчальним закладом не визначалося. Підкреслимо у цих положеннях два 

моменти. По-перше, спрямованість управління на узгодження і координацію 

діяльності працюючих. І, по-друге, поділ процесу виробництва на 

індивідуальні та суспільно-комбіновані роботи.  

Фактично ці положення визначають межу, в рамках якої може і повинно 

здійснюватися управління. Але для того щоб визначити ці межі для 

управління навчальним закладом, необхідно виділити два класи педагогічних 

завдань, що відповідають двом видам робіт у виробничих процесах. 

Зрозуміло, що тільки один із них потребує управління.  

Вихід керівників навчальних закладів за рамки цього класу педагогічних 

завдань веде до вихолощування управлінської сутності їхньої діяльності. 

Очевидно, що процес реалізації індивідуальних педагогічних завдань не треба 

регламентувати, а от реалізацією педагогічних завдань, що потребують 

взаємодії вчителів, необхідно управляти.  

Головною особливістю управління навчальним закладом, на відміну від 

інших видів соціального управління, є його спрямованість на створення 

педагогічних умов для розвитку учнів чи студентів. У концентрованому 

вигляді ці умови виявляються у створенні, підтриманні функціонування і 

розвитку навчально-виховного процесу як цілісної системи, що забезпечує 

реалізацію цілей навчального закладу.  

Сутністю управлінської діяльності зі створення педагогічних умов для 

роботи навчального закладу є модифікація, перенесення положень педагогіки, 

психології, передового досвіду в практику роботи навчального закладу.  

Якщо в керуванні підприємством пряма інформація від керуючої до 

керованої підсистеми частіше є командною, то в керуванні навчальним 

закладом головним компонентом прямої інформації є психолого-педагогічна 

інформація. Цю інформацію не можна перетворювати на командну, тому що 

це суперечить творчому характеру педагогічної діяльності. Саме характер 
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психолого-педагогічної інформації визначає специфіку управління навчальним 

закладом.  

Ефективність роботи навчального закладу значною мірою залежить від 

того, наскільки управлінню вдасться забезпечити відповідність внутрішньої 

прямої інформації (від керуючої до керованої підсистеми) зовнішній 

інформації, що відображає сучасний рівень розвитку педагогічної теорії та 

практики.  

Визначення найбільш ефективних шляхів і умов втілення ідей 

педагогічної теорії в практику навчально-виховного процесу становить одну з 

фундаментальних проблем управління навчальним закладом. Ігнорування цієї 

особливості, а також нерозробленість питання про цілі управління призвели 

до того, що в школознавстві головна увага тривалий час приділялася питанням 

мікротехнології — формам планування, формам і видам контролю, складанню 

циклограм тощо.  

У практичному плані це вело до того, що управлінська підсистема в 

навчальному закладі функціонувала, але за сутністю ця діяльність була 

тільки частково управлінською, тому що не мала чітко поставлених цілей і 

глибоко не спиралася на психолого-педагогічну теорію. Таке управління було 

переважно формальним.  

Розгляд сутності управління навчальним закладом через створення умов 

припускає визначення механізму здійснення цього процесу. Зроблені вище 

висновки про недоцільність обмеження тлумачення сутності управління через 

категорії впливу на керовану підсистему і взаємодії керівників і учасників 

педагогічного процесу не заперечують наявності в управлінні і впливів, і 

взаємодії елементів. Але ці явища не охоплюють всієї сутності наявних у 

процесі управління зв’язків між елементами.  

Для того щоб усунути цю хибу, необхідна категорія, що охоплює всю 

різноманітність управлінських зв’язків. Як таку категорію можна розглядати 

управлінські стосунки. Під управлінськими стосунками ми розуміємо 

сукупність взаємозв’язків між керуючою підсистемою і численними 
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духовними і матеріальними елементами керованої підсистеми і зовнішнього 

середовища, які спрямовуються на підтримання стабільного функціонування і 

розвиток навчально-виховного процесу відповідно до мети навчального 

закладу.  

У цьому визначенні звернемо увагу на дві особливості. По-перше, поняття 

―управлінські стосунки‖ набагато ширше за поняття ―міжособові стосунки‖. 

По-друге, управлінські стосунки припускають установлення взаємозв’язків 

елементів не тільки всередині навчального закладу як системи, а й 

взаємозв’язків цієї системи з навколишнім середовищем.  

Характерною рисою управлінських стосунків є те, що вони інтегрують 

усі типи стосунків, які виникають у процесі управління, — економічні, 

педагогічні, правові, психологічні тощо. Ті або інші сторони управлінських 

стосунків виходять на перший план залежно від управлінської ситуації і 

завдань управління.  

Управління навчальним закладом є різновидом соціального управління, 

яке, функціонуючи як влада, має або вигляд примусу, або переконання, або 

визнання авторитету, або поєднання і першого, і другого, і третього. Але 

водночас для управління навчальним закладом використання владних 

важелів не має всеосяжного значення. Це пов’язано зі специфікою 

педагогічної діяльності, яка, як уже зазначалося, за своєю природою є 

творчою. Тому в керуванні цією діяльністю на перший план виходять не 

диктат і владні повноваження, а навчання педагогів за допомогою 

різноманітних форм методичної роботи.  

У зв’язку з цим до управління навчальним закладом можна віднести слова 

В.Г. Афанасьєва про те, що управляти людьми — це насамперед навчати їх 

того, що і як робити.  

Істотною особливістю управління навчальним закладом є характер його 

взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. Необхідність такого взаємозв’язку 

визначається відкритим, динамічним характером педагогічної системи 

навчального закладу.  
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Особливістю зовнішнього середовища навчального закладу є його 

багатогранність і суперечливість. У ньому є позитивні й негативні чинники, 

прогресивні й консервативні тенденції. У зв’язку з цим в одному разі 

управління нейтралізує й мінімізує негативні впливи макро- й 

мікросередовища, а в іншому — переносить у практику роботи навчального 

закладу те позитивне, що є в соціальному житті суспільства. Таким чином, 

внутрішкільне управління відіграє роль механізму, який пов’язує навчально-

виховний процес із зовнішнім середовищем.  

Внутрішкільне управління може займати одну з трьох позицій стосовно 

зовнішнього середовища.  

Перша з них — це спроба захистити школу (вищу, середню) від 

більшості зовнішніх впливів і в такий спосіб законсервувати наявні форми 

навчально-виховного процесу.  

Друга позиція полягає у відмові від будь-яких реакцій на впливи 

зовнішнього середовища, тобто це відмова від управління процесом взаємодії із 

середовищем. І перша, і друга позиції є помилковими, але друга більш 

швидкими темпами веде до деградації навчально-виховного процесу.  

Третя, єдина правильна позиція, пов’язана з орієнтацією навчально-

виховного процесу на прогностичний фон навчального закладу. Таким чином, 

внутрішкільне управління має відповідати не тільки особливостям навчально-

виховного процесу, а й особливостям зовнішнього середовища. Ці особливості 

через зміст, форми і методи управлінської діяльності трансформуються у зміст, 

форми і методи навчально-виховного процесу.  

Управлінські стосунки є каналом, за допомогою якого керована 

підсистема і зовнішнє середовище визначають керовану підсистему, а керуюча 

підсистема, у свою чергу, визначає керовану підсистему і зовнішнє середовище. 

Можна припустити, що в основі цього взаємного визначення лежать 

об’єктивні закономірні зв’язки.  
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Таким чином, управлінські стосунки відіграють роль механізму, що 

забезпечує створення умов, необхідних для реалізації цілей навчального 

закладу. Але ці стосунки також визначаються цими умовами.  

Управління навчальним закладом — це складна структура, що включає 

духовні та матеріальні процеси. Основним компонентом навчального 

закладу як соціальної системи є людина. Але, крім людей, для нормального 

його функціонування необхідні різноманітні речі, технічні об’єкти, яких 

згодом стає все більше. Ці матеріальні об’єкти можуть бути розглянуті як 

самостійні елементи навчального закладу як системного утворення.  

Управління навчальним закладом — це управління насамперед людьми 

і стосунками між ними, але й управління речами. 

Управління навчальним закладом у своїй структурі має дві основні 

підсистеми — керуючу і керовану. Як керована підсистема виступають 

навчально-виховний процес, і, як уже зазначалося, люди і речові об’єкти. 

Керуюча підсистема включає ряд посадових осіб і колегіальних органів, 

діяльність яких спрямована на організацію та регулювання навчально-

виховного процесу з метою одержання його оптимальних результатів.  

Цього результату досягають за допомогою системи впливів на 

педагогів, зайнятих у навчально-виховному процесі. Наслідком цих впливів 

стає упорядкування, узгодження і з’єднання різноманітних елементів цього 

процесу.  

Ефективність діяльності керуючої підсистеми істотною мірою 

визначається її відповідністю керованій системі. Ця відповідність виявляється 

через: відповідність цілей навчально-виховного процесу і цілей управління; 

відповідність змісту навчально-виховного процесу і змісту управлінської 

діяльності суб’єктів управління; відповідність цілей і особливостей 

навчально-виховного процесу й організаційної структури управління.  

Щодо останньої особливості зазначимо, що десятки років в основі 

організації навчально-виховного процесу лежав функціональний підхід. Він 

виявлявся в поділі педагогічного процесу на навчання і виховання. А виховна 
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робота, у свою чергу, поділялася на окремі напрями виховання. Організаційна 

структура управління закріплювала відповідну організацію навчально-

виховного процесу.  

На сьогодні не викликає сумніву нееффективність функціонального 

підходу, але зберігання старої структури й змісту діяльності керуючої 

підсистеми відіграє консервативну роль і зумовлює використання застарілих 

форм організації навчально-виховного процесу.  

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що освітня установа — це 

складна, цілісна соціальна система, яка містить у собі численні процеси 

(педагогічні, психологічні, економічні тощо), і тому управління навчальним 

закладом не може обмежуватися тільки деякими з них і відкидати інші.  

У зв’язку з цим управління навчальним закладом необхідно визначити 

як діяльність керуючої підсистеми, спрямовану на створення 

прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, матеріально-

фінансових, організаційних, правових, ергономічних, медичних умов, 

необхідних для нормального функціонування і розвитку навчально-

виховного процесу і реалізації цілей навчального закладу.  

Запропоноване трактування управління навчальним закладом є певною 

мірою альтернативним концепціям, що базуються на принципі впливу і 

взаємодії суб’єктів і об’єктів управління. Слід з’ясувати у якому 

відношенні названа концепція перебуває з моделлю управління навчальним 

закладом, розробленою Р.Х. Шакуровым?  

Цей автор вважає, що управління ставить дві головні цілі: 1) 

організувати навчально-виховний процес і задовольнити таким чином інтереси 

учнів; 2) задовольнити особисті потреби й інтереси працівників навчального 

закладу. Для реалізацій цих цілей використовується багаторівнева система 

функцій управління.  

Першу групу цих функції становлять цільові — виробнича і соціальна. 

Виробнича передбачає організацію навчально-виховного процесу. Соціальна 

функція орієнтована на задоволення інтересів педагогів та інших працівників.  
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Друга група функцій — це соціально-психологічні функції. Серед них 

виділяють: організацію педагогічного колективу, його активізацію, 

згуртування, удосконалення, розвиток у ньому самоврядування.  

Третю групу функцій утворюють операційні. До них автор відносить 

планування (прийняття рішень), інструктування і контроль.  

Головними, на думку Р.Х. Шакурова, є цільові функції, на другому 

―поверсі‖ знаходяться соціально-психологічні функції, а їм підпорядковані 

операційні.  

Цікавим є положення автора про те, що оцінка ефективності управління за 

формальними операційними критеріями сприяла поширенню планоманії й 

контролеманії — планування і контроль перетворилися на самоціль.  

У трактуванні сутності управління навчальним закладом Р.Х. Шакуровим 

є і суперечність. Так, не можна погодитися з твердженням про те, що 

операційні функції не мають ніякого самостійного значення, що вони 

підпорядковані функціям другого і третього рівнів. Створення ієрархічної 

моделі функцій управління є дещо умовним, оскільки цільові функції 

управління не можуть бути реалізовані без операційних, а паралельно з 

першими і другими здійснюються соціально-психологічні функції.  

Недостатньо обґрунтованою також є відмова Р.Х. Шакурова від 

поширеної у світі структури функцій управління, які він називає 

операційними. Недоцільною є також заміна функції організації на 

інструктування.  

Але, якщо абстрагуватися від окремих суперечностей, спробувати 

виділити специфічні особливості моделі управління Р.Х. Шакурова, то можна 

зазначити, що це трактування значно розширює розуміння сутності 

управління. Воно дає можливість розглядати соціально-психологічний зріз 

управління не як супутній і другорядний, а як один з основних. Крім того, у 

поле зору теоретиків і практиків уводиться коло питань, пов’язаних із 

задоволенням за допомогою управління потреб працівників навчального 

закладу.  
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Головною перевагою моделі управління, розробленої Р.Х. Шакуровим, є 

те, що ця модель більш повно відображає об’єктивно властиві 

внутрішкільному управлінню особливості.  

Якщо порівняти багаторівневу модель управління і модель, у якій 

управління трактується як створення умов для реалізації цілей навчального 

закладу, то стає очевидним, що друга модель містить у собі всі аспекти, 

запропоновані першою моделлю. Створення педагогічних, соціально-

психологічних, кадрових, матеріально-фінансових та інших умов передбачає 

реалізацію значно ширшого кола управлінських завдань порівняно із 

завданнями, на вирішення яких спрямовані функції управління у 

трирівневій моделі.  

Істотною відмінною рисою двох моделей є те, що в багаторівневій моделі 

управління соціально-психологічні й операційні функції розглядають як 

засоби цільових функцій. Підхід до того або іншого явища як до засобу вже в 

собі містить можливість альтернативних засобів. Таким чином, закладається 

основа для можливого альтернативного використання цих функцій управління.  

Друга модель управління розглядає створення окремих груп умов як 

важливі завлання управління, які обов’язково треба вирішити. Саме 

забезпечення всіх груп умов датьсть можливість у повному обсязі 

реалізувати цілі навчального закладу.  

Дуже близьким до такого трактування сутності управління є погляд на це 

явище В.І. Бондаря. Він вважає, що метою управлінської діяльності є надання 

дійової допомоги педагогічному колективу в поліпшенні навчання і виховання 

учнів. Але, слід зауважити, що надання допомоги є тільки одним з аспектів 

створення оптимальних умов для реалізації цілей навчального закладу.  

Близькою до трактування сутності управління навчальним закладом через 

критерій створення умов є позиція В.Д. Семенова, який головною функцією 

управління вважає створення об’єктивних передумов для реалізації виховних 

можливостей шкільного колективу.  
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Запропонований нами підхід до визначення сутності управління як 

створення умов дає можливість природно інтегрувати положення інших 

управлінських теорій, а саме: 

 

• положення теорії ―наукового управління‖ і пов’язаних з нею теорій 

економічної й педагогічної ефективності відобрає створення організаційних 

умов; 

• положення теорії ―людських стосунків‖ відображає створення 

психологічних умов;  

• положення теорії ―соціальних систем‖, ―культурної релевантности‖, 

―гнучкості‖ відображає створення соціально-прогностичних і всього 

комплекса інших умов, необхідних для реалізації цілей навчального закладу 

• положення теорії «організації, що сама навчається» відображає 

створення кадрових умов.  

 

На закінчення параграфа сформулюємо основні положення представленої 

концепції управління навчальним закладом.  

Категорії впливу і взаємодії, які використовуються в управлінській науці, 

не дають змогу розкрити сутність управління навчальним закладом. Для 

вирішення цього завдання необхідно використовувати категорію, пов’язану з 

метою управління. Як мету управління ми розглядаємо створення умов, 

необхідних для реалізації мети навчального закладу.  

Функціонування навчального закладу здійснюється на основі численних 

процесів — педагогічних, психологічних, економічних тощо. Внутрішкільне 

управління спрямоване на створення цілісного комплексу умов — 

прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, організаційних, 

правових, матеріально-фінансових, медичних, санітарно-гігієнічних, які 

охоплюють усі ці процеси.  



 

82 

 

Як механізм створення названих умов у концепції розглядається 

встановлення управлінських відносин, які дають можливість вирішити 

важливе завдання трансформації зовнішніх умов функціонування навчального 

закладу у внутрішні особливості й умови здійснення мети навчального 

закладу.  

Стрижневим положенням розробленої нами концепції є ідея про 

спрямованість управління навчальним закладом на забезпечення динамічного 

розвитку навчального закладу шляхом перетворення всіх його компонентів.  

 

Наукова новизна розробленої концепції управління навчальним закладом 

полягає в таких моментах:  

 

• тривалий час у школознавстві панувало уявлення про внутрішкільне 

управління, нав’язане йому теорією соціального управління. Це уявлення не 

враховувало особливостей управління педагогічними системами. 

Запропонована нами концепція дає можливість відобразити сутність і 

особливості управління в освітніх установах; 

• сутність управління освітньою установою ми розглядаємо через цільовий 

компонент управління, а не через засоби, як це було раніше. Це дало 

можливість внести чіткість у визначення цілей управління навчальним 

закладом; 

• у концепції розкрита модель цілісної системи діяльності з управління 

освітньою установою; 

• запропонована концепція орієнтована на відмову від авторитарних 

підходів до управління, її реалізація створює основи для демократизації 

управління навчальним закладом;  

• ця концепція на методологічному, а не змістовому рівні, інтегрує 

положення інших управлінських теорій;  

• однією з важливих особливостей запропонованого нами трактування 
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сутності управління є те, що в ньому закладена система критеріїв оцінки 

ефективності управлінської діяльності. Це полегшує задачу аналізу і 

самоаналізу управління навчальним закладом, а також завдання атестації 

навчальних закладів.  

 

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації  

 

1. Які концепції управління освітніми установами розроблені 

представниками вітчизняної науки? 

2. Яка з концепцій управління є традиційною? У в чому її сутність? 

3. Які переваги та недоліки притаманні концепціям управління, 

орієнтованим відповідно ―на вплив‖, ―на взаємодію‖, ―на створення умов‖? 

4. Чи охоплює системно зміст управлінської діяльності концепція 

―створення умов‖? 

5. Чи закладені в концепцію ―створення умов‖ критерії оцінки 

ефективності управління? 

6. Управлінська ситуація: керівник вищого навчального закладу 

познайомився з сутністю теорії створення умов та вирішив 

реформувати управління на її засадах.  Що йому треба робити для 

перебудови управління?  

7. Які риси притаманні концепції ―створення умов‖? 

Варіанти відповідей:  

 Інтегрує положення інших теорій управління. 

 Визначає мету управління. 

 Спрямовує зусилля на динамічний розвиток навчального закладу. 

 Враховує особливості управління навчальним закладом. 

 Пропонує цілісну систему діяльності з управління навчальним закладом. 

 Визначає зміст діяльності підлеглих. 

 Створює умови для демократизації управління. 
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 Містить критерії оцінки ефективності управління та полегшує 

завдання його аналізу. 

 Орієнтує управління не на мету, а на його засоби. 

 Орієнтує управлінську діяльність переважно на вирішення поточних 

управлінських завдань. 

 

Теми рефератів 

1. Розвиток уявлень про сутність управління навчальними закладами. 

2. Управлінська концепція  «створення умов». 

3. Порівняльний аналіз сучасних вітчизняних концепцій управління 

навчальними закладами. 

4. Критерії оцінки ефективності управління навчальним закладом. 
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1.3. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ 

Реалізація висвітленої в попередньому параграфі концепції управління 

навчальним закладом передбачає визначення змісту управлінської діяльності 

щодо створення кожної з дев’ятьох груп умов, необхідних для здійснення 

цілей навчального закладу.  

Ключове місце серед цих умов належить прогностичним. Це пов’язано з 

тим, що управління орієнтоване на майбутнє і починається з побудови моделі 

бажаного стану навчально-виховного процесу. Така модель будується на 

основі вивчення прогностичного фону навчального закладу, під яким 

розуміється сукупність зовнішніх, найбільш істотних для навчального закладу 

чинників, урахування яких необхідне для визначення цілей управління.  

Серед цих чинників чітко окреслюються три основні групи.  

Перша група чинників характеризує особливості економічного, 

політичного, культурного розвитку країни. Серед цих чинників найбільший 

вплив здійснюють: перехід від патерналістського до ліберального супільства; 

поступове утвердження ринкових відносин; зміна в суспільстві ставлення до 

релігії; перехід до багатопартійної системи; орієнтація на створення 

громадянського суспільства європейські та загальнолюдські цінності; 

відродження національної свідомості та культури.  

Пов’язані з цими чинниками проблеми — ―навчальний заклад і 

національна культура‖, ―навчальний заклад і ринок‖, ―навчальний заклад і 

політика‖ ―навчальний заклад і релігія‖, ―навчальний заклад і 

загальнолюдські цінності‖,"навчальний заклад і європейські цінності" 

— є актуальними для будь-якого навчального закладу, і кожний з них 

має зайняти у вирішенні їх чітку, обґрунтовану позицію.  

Якщо використовувати поняття ―сучасний навчальний заклад‖ в 

узагальненому вигляді, то серед характерних ознак навчально-виховного 

процесу в такому навчальному закладі можна знайти залишки старої 
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традиційної системи, численні елементи його сучасного стану й паростки його 

майбутнього стану. Ці паростки — тенденції розвитку навчального закладу — 

утворюють другу групу прогностичних чинників. Необхідність їх вивчення 

пов’язана з тим, що в тому або іншому навчальному закладі вони можуть ще 

не виявлятися, проте вони вказують на загальну спрямованість розвитку 

навчального закладу. Зіставлення цих тенденцій зі станом навчально-

виховного процесу дає можливість визначити найближчі та віддалені 

перспективи навчального закладу.  

Третю групу чинників становлять особливості мікросередовища 

навчального закладу. Його вивчення передбачає з’ясування перспектив 

розвитку промисловості, сільського господарства, сфери обслуговування, 

потреби підприємств і організацій у кадрах, можливостей для здобуття учнями 

фахової професійної освіти, визначення можливих спонсорів навчального 

закладу. Крім того, вивчають віковий склад населення мікрорайону 

навчального закладу, педагогічний потенціал сімей і мікрорайону навчального 

закладу, перспективи розвитку мікрорайону, чинники мікрорайону, що 

негативно впливають на учнів.  

Якщо при аналізі перших двох груп чинників з’ясовують, який вплив 

вони можуть справити на навчальний заклад, що у зв’язку з цим необхідно 

робити, то при аналізі третьої групи чинників з’ясовують, як вони впливають 

на навчальний заклад і як навчальний заклад впливає на них.  

Вивчення прогностичного фону навчального закладу дає можливість 

зробити управління навчальним закладом та навчально-виховним процесом 

більш науковими. Це зумовлюється тим, що прогнозування тісно пов’язане з 

плануванням і є його дослідницькою основою. Прогнозування — це один з 

науково обґрунтованих засобів постановки цілей роботи, який, на жаль, є 

недостатньо поширеним у діяльності освітніх установ. Поставлені на основі 

прогнозування цілі відображають закономірності розвитку суспільства і 

навчального закладу.  
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Опора на прогностичний фон навчального закладу дає можливість 

створити прогностичні умови  (рис. 1) для його оптимального розвитку, а це 

забезпечує гармонію навчального закладу і суспільства, гармонію педагогів, 

батьків, учнів і навчального закладу. Така гармонія забезпечується шляхом 

виявлення в процесі хаотичного впливу середовища чинників, найбільш 

сприятливих для формування особистості, посилення за допомогою засобів 

виховання педагогічної ефективності цих чинників, нейтралізації, наскільки 

це можливо, небажаних для цілей виховання впливів.  

Р.Дафт уважає, що сенс менеджменту полягає у тому щоб працювати в 

умовах змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі  установи. 

Спроможність системи сприймати корисне і відхиляти непотрібне, 

шкідливе залежить від ступеня інформованості системи, від того, наскільки 

багатий інформаційний досвід взаємодії із середовищем. На формування і 

використання такого досвіду спрямоване створення прогностичних умов  

 

 

 

 

Рис. 1. Завдання під час створення прогностичних умов 
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для діяльності навчального закладу. Саме керівник навчального закладу 

створює умови та середовище, які сприяють оптимальному функціонуванню 

та розвитку установи. 

Таким чином, створення прогностических умов дає змогу відповісти на 

запитання про те, чи визначає управлінська підсистема цілі роботи навчального 

закладу з опорою на вивчення трьох груп названих вище чинників мікро- і 

макросередовища. Створення прогностичних умов втілюється у створення 

концепції діяльності навчального закладу, стратегічного плану чи програми 

його розвитку. 

 

Прогностичні умови міцно пов’язані з педагогічними умовами 

(рис.2). Цей зв’язок пояснюється тим, що поставлені в навчальному закладі 

цілі роботи, з одного боку, є результатом діяльності управлінської 

підсистеми, а з іншого — ключовим компонентом педагогічної системи 

навчального закладу. У зв’язку з цим постановка цілей роботи є заключним 

моментом створення прогностичних умов та першим етапом створення 

педагогічних умов.  

Оскільки наукове визначення цілей педагогічної діяльності 

неможливе без вивчення індивідуальних і групових особливостей учнів чи 

студентів, то необхідною є організація такої роботи в навчальному закладі. Ця 

робота передбачає визначення параметрів особистості учня чи студента, що 

будуть вивчатися, розробку критеріїв оцінки сформированності кожного з 

параметрів, розробку методики вивчення учнів чи студентів, раціональної 

форми фіксування інформації про їхні індивідуальні та групові особливості. 

Одержання цієї інформації створює основу для об’єктивної постановки цілей 

роботи навчального закладу. Цілі роботи навчального закладу формулюють 

від найбільш загальних до найбільш локальних. Тобто у загальноосвітній школі 

необхідно сформулювати цілі повної, основної, початкової школи. Ці цілі 

оформлюються у вигляді моделей учнів 11, 9, 4-го класів. У вищих навчальних 
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закладах загальна мета роботи може бути представлена в уставі, а локальні — 

у кваліфікаційних характеристиках фахівців. 

Наступний напрям роботи — осмислення ролі гуманітарних, 

природничо-наукових і окремих дисциплін, виховної роботи у реалізації 

загальної мети.  

 

 

 

Рис. 2. Завдання зі створення педагогічних умов 

 

Третя група цілей, які формулюються, — це ті, що ставляться в рамках 

річного циклу управління. Головне при цьому — забезпечити спрямованість 

річних цілей на реалізацію цілей більш високого рівня.  

Науково обґрунтована постановка цілей роботи навчального закладу 

— складне і важливе завдання, але будь-яка, навіть найбільш об’єктивна, 

ціль залишається тільки побажанням, якщо немає механізмів її реалізації. У 

зв’язку з цим наступним напрямом управлінської діяльності є визначення 

змісту, форм і методов навчання і виховання, що дає змогу реалізувати 

поставлені цілі. Дуже часто трапляється так, що цілі роботи формулюються, 

але не набувають належного втілення у змісті роботи навчального закладу.  

Про цілеспрямування змісту роботи навчального закладу свідчать 

педагогічні завдання, які розв’язують у повсякденній педагогічній діяльності 

його працівники. Якщо ці завдання обумовлюються цілями навчального 
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закладу, то можна зробити висновок про те, що зміст роботи має 

цілеспрямований характер.  

Головним показником того, що в навчальному закладі створена необхідні 

педагогічні умови для реалізації цілей роботи, є відповідність результатів 

роботи поставленим цілям розвитку особистості учня чи студента. При 

моделюванні змісту навчально-виховного процесу важливо забезпечити 

реалізацію трьох груп цілей, обумовлених потребами особистості учня, 

регіону і всього суспільства.  

Педагогічна система, що моделюється в рамках того або іншого 

управлінського циклу, має забезпечувати технологічність функціонування 

педагогічного процесу в масштабах усього навчального закладу й окремих 

його підсистем. Не ставлячи в цій роботі завдання детального розгляду поняття 

―педагогічна технологія‖, визначимо лише головні, на наш погляд, її 

ознаки: діагностична постановка цілей роботи; підпорядкування змісту 

навчально-виховного процесу, форм і методів роботи поставленим цілям; 

спрямованість діяльності педагогів, учнів, студентів, батьків на реалізацію 

поставленої цілі; забезпечення відповідності результатів роботи поставленій 

цілі за рахунок цілісності всіх компонентів педагогічної системи навчального 

закладу.  

 

Одним з важливих завдань управління навчальним закладом є 

створення кадрових умов для роботи навчального закладу. Діяльність 

керівника навчального закладу полягає у тому, щоб створити такі умови, які 

забезпечать  залучення для реалізації поставлених цілей інших людей. Одним із 

формальних показників наявності кадрових умов є відповідність складу 

працівників навчального закладу штатному розкладу, заповненість усіх 

вакансій.  

До якісних характеристик кадрового складу можна віднести 

відповідність педагогів вимогам кваліфікаційних характеристик та посадових 
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обов’язків, завданням, що стоять перед ними в цьому навчальному закладі, 

рівневі професіоналізму їхніх особистостей і діяльності.  

Рівень кваліфікації педагога великою мірою визначається наявністю 

педагогічних здібностей та професійно-педагогічної компетентності. А на 

компетентність педагога, у свою чергу, здійснюють істотний вплив 

своєчасність і якість підвищення кваліфікації. 

Оскільки рівень кваліфікації педагога виявляється у вирішенні 

конкретних загальних і специфічних для певного навчального закладу 

навчально-виховних завдань, то створення кадрових умов припускає 

організацію методичної роботи відповідно до завдань, що стоять перед 

навчальним закладом.  

Вся система роботи з педагогами навчального закладу має бути 

спрямована на підвищення їхнього професіоналізму. Як показало дослідження 

Н.В. Кузьміної, головним системоутворюючим чинником професіоналізму 

педагога є його уявлення про результат своєї діяльності. Але тільки коли це 

уявлення пов’язане з особистістю учня чи студента, з потребами педагога 

розвинути їхні особистості, тільки тоді найбільш ефективно формуються 

продуктивні властивості в особистості та діяльності самого педагога.  

Урахування виявленої закономірності передбачає, що у навчальному 

закладі мають бути створені умови для орієнтації педагогів не на функціональні 

продукти їхньої діяльності, пов’язані з переданням інформації, формами і 

методами роботи, а на психологічні продукти, пов’язані зі змінами в 

особистості учня чи студента. 

Створенню таких умов у навчальному закладі сприяє розробка 

моделей особистісних якостей випускників початкової, основної, повної 

школи, кваліфікаційних характеристик фахівців. Ці моделі виконують 

функцію образу бажаного результату діяльності як для окремих педагогів, 

так і для всього педагогічного колективу.  

Якщо в навчальному закладі такі моделі доповнюються системою 

пам’яток для самоаналізу різноманітних напрямів діяльності, критеріями для 
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оцінки результативності цієї діяльності, то все це дає змогу стимулювати 

вивчення педагогами результативності своєї діяльності. А як свідчить 

дослідження А.С. Тотанової, вивчення результатів своєї діяльності впливає 

на зростання майстерності педагога.  

Не менш важливим є завдання сприяння вчителю в самопізнанні своєї 

особистості — рівня своїх педагогічних здібностей, професійно-педагогічної 

компетентності. Вирішенню цього завдання сприяє розгляд у педагогічному 

колективі сучасних поглядів на структуру педагогічних здібностей і фахової 

компетентності, організація самоосвіти педагогів у цьому напрямі.  

У підготовці педагогів до вирішення завдань, що стоять перед 

навчальним закладом, ключову роль може відіграти атестація. Якщо в ході її 

проведення забезпечується по-справжньому наукова й об’єктивна оцінка 

діяльності педагога, то атестація стає потужним стимулом його саморозвитку.  

У теорії менеджменту розповсюдженим є поняття «лідерство», під 

яким розуміють вплив менеджера на мотиваційну сферу працівників у 

процесі досягнення цілей установи. Створення системи мотивації діяльності 

працівників є важливим завданням, яке поєднує кадрові та психологічні 

умови. Традиційно вважають, що мотивуючу роль виконує система 

заохочення та покарання. Але така точка зору є обмеженою. Мотивуючу роль 

може виконувати більшість із засобів управління: оцінка діяльності, 

атестація, підвищення кваліфікації, створення творчих груп, методична 

робота, вивчення досвіду тощо. Керівник навчального закладу має 

враховувати, що окрім побудови  постійно діючох системи мотивації, 

необхідно мотивувати працівників до реалізації певних цілей та завдань. 

Важливою складовою кадрової роботи у навчальному закладі є створення 

системи оцінки діяльності працівників. Така система має включати критерії 

оцінки процесу та результатів діяльності працівників методи отримання 

відповідної інформації, форми фіксації такої інформації, суб’єктів оцінки, 

обгрунтовані варіанти рішень за результатами оцінки. 
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Обєднує кадрові та психологічні умови завдання разробки, підтримки 

функціонування та розвитку системи мотивації діяльності працівників 

навчального закладу, яка б дозволяла забезпечуати ефективну реалізацію його 

завдань. 

Таким чином, у діяльності керівників навчального закладу зі стоврення 

кадрових умов можна виокремити наступні напрями (рис. 3): 

 Організація відбору працівників. 

 Організація підвищення кваліфікації працівників. 

 Створення умов для самоосвіти працівників. 

 Організація атестації працівників. 

 Створення системи оцінки праціввників. 

 Створення системи мотивації активної роботи працівників. 

 Наочним результатом діяльності зі створення кадрових умов для 

діяльності навчального закладу є динаміка змін кількості вчителів-методистів, 

старших учителів, учителів із вищою категорією, кандидатів та докторів наук, 

доцентів та професорів за той або інший період.  

Педагогічна діяльність є колективною. У процесі її здійснення 

виникають міжособистісні стосунки, формується певний психологічний 

клімат. Психологічні чинники впливають на рівень організованості 

педагогічного колективу, засоби обміну інформацією між його членами, 

творчий потенціал, рівень ініціативності.  

У зв’язку з цим надзвичайно важливо для нормального функціонування 

навчального закладу створити відповідні психологічні умови. Головне місце 

серед цих умов займає сприятливий психологічний клімат, який можна 

розглядати як мету і результат управлінської діяльності, ціннісно-орієнтаційну 

єдність членів педагогічного колективу.  
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Рис. 3.  Напрями створення кадрових умов 

 

При формуванні психологічного клімату необхідно враховувати, що до 

його основних характеристик можна віднести загальну задоволеність 

педагогів своєю працею й окремими її складовими, характер взаємовідносин у 

підсистемах ―керівник — педагог‖, ―педагог — педагог‖, ―педагог — учень‖, 

―педагог — батьки‖, панівний настрій та емоційний стан членів колективу. На 

сьогодні соціальна психологія розробила численні методи вивчення 

соціально-психологічного клімату.  

Одним із важливих чинників, що визначає психологічний клімат, є 

характер організаційних зв’язків у педагогічному колективі. Для їх вивчення і 

формування можна використовувати моделі спільної діяльності, виявлені Л. 

Уманським: спільно-індивідуальну, спільно-послідовну, спільно-взаємодіючу. 

Це автор експериментально довів пряму залежність між цими моделями і 

рівнем розвитку колективу, соціально-психологічним кліматом у ньому.  
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Діяльність навчального закладу є спільно-індивідуальною, якщо кожний 

педагог виконує свою частину роботи з навчання і виховання учнів незалежно 

від інших колег. Для спільно-послідовної діяльності характерне встановлення 

стосунків спадкоємності в процесі навчання і виховання. Спільно-взаємодіюча 

діяльність виявляється у встановленні стійких зв’язків узгодження і 

координації у вирішенні завдань навчання і виховання.  

Про сформованість у навчальному закладі спільно-послідовної діяльності 

свідчить наявність: системи вимог до учнів, які ускладнюються залежно від 

віку; трьох типів моделей — випускника початкової, основної і повної 

школи; програми формування навчальних умінь залежно від віку учнів; 

кваліфікаційної характеристики бакалавра, спеціаліста, магістра у вищих 

навчальних закладах.  

Про сформованість спільно-взаємодіючої діяльності свідчить 

психологічне прийняття педагогами й активна їхня участь у реалізації 

колективних цілей, створення і використання системи вивчення учнів чи 

студентів із метою узгодження і координації роботи з виховання та навчання, 

залучення педагогів до активної участі у вирішенні актуальних завдань і 

творчих проблем.  

Рівень психологічної сумісності членів колективу є другим чинником, що 

визначає психологічний клімат колективу. Особливо важливо забезпечити 

психологічну сумісність членів управлінської підсистеми, а також груп 

педагогів, які взаємодіють тривалий час. Вона виявляється у спільності оцінок 

явищ і емоційних реакцій, однаковому баченні проблем і шляхів їх вирішення, 

безконфліктності, у взаємодоповненні, компенсації слабких сторін одне 

одного.  

Третій чинник, що визначає психологічний клімат колективу, — це 

стиль керівництва колективом. Виділяють три основних стилі керівництва 

колективом: автократичний (або авторитарний, адміністративний, вольовий, 

директивний) демократичний (або колегіальний, товариський); вільний (або 

анархічний, ліберальний, нейтральний, формальний).  
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Як критерії оцінки стилю керівництва рекомендують використовувати 

такі показники: орієнтованість на інтереси суспільства і свого колективу; 

використання всіх можливостей залучення працівників у процес розробки й 

ухвалення рішення; оптимальність використання регламентації дій підлеглих; 

справедлива оцінка трудових успіхів кожного члену колективу.  

Особливих коментарів потребує такий критерій, як оптимальність 

використання регламентації дій підеглих. Для більшості членів педагогічних 

колективів характерна гостра реакція на критику, авторитарне втручання у 

сферу їхньої діяльності. У зв’язку з цим надзвичайно важливо визначити 

розумні межі та форми такого втручання. Це допомагає розподілити усі 

педагогічні завдання на два типи — такі, що можуть бути виконані за 

допомогою індивідуальної діяльності педагогів, і такі, що потребують 

об’єднання зусиль багатьох педагогів.  

Оскільки управління в суспільстві виникає у відповідь на потребу 

узгодження колективної діяльності, то, з урахуванням цього, керівник не 

повинне регламентувати діяльність педагогів з вирішення завдань першого типу.  

Багато спільного з описаним вище підходом до оцінки стилю 

управління пропонує Р.X. Шакуров. Він виділяє чотири блоки параметрів, що 

дають можливість оцінити стиль управління педагогічним колективом.  

Перший — це ставлення керівника до людей і колективність 

керівництва. Ставлення до людей виявляється в рівні доброзичливості 

спілкування, схильності відзначати в діяльності позитивне або негативне, 

надавати той або інший рівень творчої самостійності, тактовності, уважності, 

чуйності, витримці, незлопам’ятності, простоті, скромності, товариськості. 

Колективність керівництва виявляється в умінні прислухатися до думки 

педагогів, залучати їх до прийняття рішень, використовувати колектив для 

впливу на особистість.  

Друга група параметрів пов’язана зі спрямованістю особистості 

керівника. Вона може бути діловою, що забезпечує результат у вихованні та 
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навчанні, і бюрократичною, що забезпечує зовнішній ефект. До другої групи 

параметрів входять також фахова компетентність і діловитість керівника.  

Третя група параметрів охоплює ініціативу, винахідливість у роботі, 

постійне прагнення внести нове в діяльність педагогічного колективу. Ця 

група характеризує творчі, новаторські особливості діяльності керівника.  

Нарешті, четверту групу параметрів утворюють особливості керівника, 

що характеризують ступінь його вимогливості. З нею пов’язані рішучість, 

впевненість у собі, наполегливість.  

Складність використання описаних двох підходів до оцінки і 

формування стилю управління полягає лише в тому, що в управлінській 

підсистемі навчального закладу можуть бути і дві, і сім, і значно більше 

осіб. У кожного з членів адміністрації може переважати або авторитарний, 

або демократичний, або інший стиль, водночас стилі керівництва різних 

управлінців можуть і збігатися. У зв’язку з цим надзвичайно важливо, щоб 

керівники навчальних закладів усвідомлено ставили перед собою завдання 

сформувати загальний для цього навчального закладу стиль керівництва. 

У такій ситуації виникають сприятливі умови не тільки для діяльності 

колективу, а й для самоаналізу та формування стилю управління. 

Під час формування психологічного клімату недоцільно забувати, 

що значний вплив на нього здійснюють не тільки внутрішні, а й зовнішні 

фактори мікросередовища. 

Ефективність роботи навчального закладу істотною мірою залежить 

від ціннісно-орієнтаційної єдності членів колективу, яка, у свою чергу, 

майже повністю залежить від управління навчальним закладом . 

Матеріальною основою ціннісно-орієнтаційної єдності колективу є 

концепція та статут діяльності навчального закладу. На його формування 

впливає залучення педагогів до розробки, обговорення та прийняття 

важливих для навчального закладу рішень, пропаганда досвіду роботи, 

різні форми методичної роботи, система оцінки діяльності педагогів.  
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Про наявність у педагогічному колективі ціннісно-орієнтаційної 

єдності свідчать такі показники: 

 

— знання, психологічне прийняття членами колективу цілей роботи 

навчального закладу, їх активна участь у реалізації цих цілей; 

— однакове розуміння сутності навчально-виховного процесу, 

теоретичних основ його здійснення; 

— спільне розуміння головних засобів реалізації мети навчального 

закладу; 

— єдність позицій стосовно учнів, студентів, батьків; 

— єдність критеріїв оцінки та самооцінки педагогічної діяльності, 

особистості учня чи студента; 

— орієнтація на загальнолюдські, духовні цінності, ідеали 

демократичного, громадянського суспільства.  

За поширеної у науковій спільноті думки, освітня та управлінська 

діяльність є найскладнішими видами людської діяльності, тому зрозуміло, що у 

відповідних процесах виникають конфліктні ситуації. У зв’язку з цим,  

важливим управлінським завданням керівника є  не тільки попередження, а і 

оптимальне розв’язання конфліктів, якщо вони виникають. 

Таким чином, головними завданнями під час створення психологічних 

умов (рис. 4) є: 

 формування оптимального психологічного клімату у навчальному 

закладі; 

 формування оптимального стилю управління навчальним 

закладом; 

 формування ціннісно-орієнтаційної єдності членів колективу 

навчального закладу; 

 оптимальне розвязання конфліктних ситуацій, які виникають у 

навчальному закладі. 
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Рис. 4.  Завдання зі створення психологічних умов 

 

Навчальний заклад як складна, динамічна, відкрита система схильна 

до дезорганізуючих впливів як зовнішних, так і внутрішніх чинників. Від того, 

чи вдасться підтримати усталеність, стабільність, рівновагу компонентів цієї 

системи, залежить, чи забезпечить вона реалізацію своїх цілей.  

 

           Для забезпечення такої усталеності та рівноваги управління необхідно 

створити низку організаційних умов (рис.5), що охоплюють як процес 

створення, так і функціонування навчального закладу. Про важливість 

створення організаційних умов свідчить визнання того, що основним каналом 

впливу на керовану систему слугує організаційна структура, яка утворюється 

для досягнення цілі. Таким чином, ключовим моментом у забезпеченні цієї 

групи умов є створення організаційної структури управління. Це передбачає 

формування управлінської підсистеми, встановлення засобів зв’язку і взаємодії 

структурних ланок цієї підсистеми.  
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Організаційна структура дозволяє обєднувати ресурси у процесі досягнення 

цілей. Організація – це розподіл організаційних ресурсів для досягнення 

стратегічних цілей. Організаційну структуру визначають як: 

1. комплекс завдань, які доручені працівникам та відділам; 

2. формальні стосунки підзвітності, які містять лінії владних повноважень, 

відповідальності за прийняті рішення, кількість ієрархічних рівнів та 

норм керованості для менеджерів; 

3. системи, які забезпечують ефективну  координацію зусиль працівників 

різних відділів. 

Важливою властивістю організаційної структури  є наявність владних 

повноважень у керівного складу – офіційного, законного права приймати рішення, 

надавати накази, розподіляти ресурси для досягнення цілей установи. 

Ключовою складовою організаційної структури управління є структура 

управлінської підсистеми навчального закладу. Хоча її форму регламентують 

переважно законодавчі документи та штатний розпис, але питання змісту 

діяльності, взаємодії компонентів управлінської підсистеми, визначення ролі 

колегіальних органів, громадськості в процесі управління вирішують керівники та 

члени колективу навчального закладу. Тому розробити структуру управлінської 

подсистеми навчального закладу та постійно її розвивати – це базове організаційне 

завдання, від вирішення якого значною мірою буде залежати ефективність 

вирішення інших організаційних завдань. 

               Наявність спеціально створенної організаційної структури управління свідчить 

про те, що завдання та відповідальність за їх виконання поділяється між членами 

організації. Організаційна структура управління має визначати обов’язки, 

відповідальність керівників, схеми звітності, розподіл повноважень, рівень 

децентралізації управління навчальним закладом.   Організаційна структура управління 

має забезпечувати реалізацію стратегії навчального закладу та створити бар’єри для 

помилкових рішень на всіх рівнях навчального закладу. 

Формуючи управлінську підсистему, необхідно забезпечити 

відповідність її структури та функцій особливостям керованої підсистеми, 
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тенденціям розвитку навчального закладу і управління, цілям, поставленим 

перед навчальним закладом.  

Значення формування структури управління полягає в організаційному 

закріпленні конкретних функцій за кожною ланкою управління, необхідних 

для нормального функціонування всієї системи, що виражається в 

закріпленні стосунків управління на всіх рівнях.  

Дуже важливо визначити місце вищого рівня керівництва 

навчального закладу у структурі управління. Перші керівники 

навчального закладу мають відповідати за визначення цілей установи, 

розробку стратегії їх досягнення,  корекцію діяльності відповідно до змін 

у зовнішньому середовищі, прийняття значущих для всієї установи 

рішень. Вони працюють на довгострокову перспективу, їх мають 

цікавити загальні тенденції розвитку та головні результати діяльності 

навчального закладу. 

Найбільш принциповою особливістю сучасного етапу формування 

організаційної структури управління навчального закладу є забезпечення 

її гнучкості відповідно до наявної ситуації та  завдань. У наш час 

відбувається поступовий відхід від стандартних управлінських структур , 

лінейно-функціонального підходу до управління. Поширюється 

поєднання традиційного, матричного, штабного, проектного, 

дивізіонного підходів до побудови керівної ланки навчального закладу. У 

деяких навчальних закладах використовують керівників проектів, 

тимчасових менеджерів, управлінські функції виконують психологи, 

соціальні педагоги, керівники колегіальних органів. Найбільш 

інтенсивно ці процеси відповідають у ВНЗ, а умови для їх подальшого 

розвитку створює скасування типового штатного розпису для цих 

установ. 

У наш час кращі керівники відмовляються від принципу 

командування та контрлю на користь управління невизначеністю та 
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створення управлінських структур, здатних гнучко, швидко адаптуватися 

до нових умов. 

Створення в навчальному закладі організаційних умов передбачає 

забезпечення організаційного порядку, під яким в управлінській літературі 

розуміють забезпечення стійкої структури стосунків, системи постійно 

чинних норм і правил.  

Під час вирішення завдання створення організаційного порядку 

поєднуються два види умов діяльності навчального закладу — 

організаційні та правові. Це відбувається у зв’язку з тим, що 

організаційний порядок тримається як на фундаменті на законах, правових 

нормах, але водночас не ототожнюється цілком із ними. 

Одним із механізмів встановлення організаційного порядку є 

прийняття управлінських рішень. За їх допомогою керівник намагається 

перевести в ранг організаційного порядку, тобто постійно чинних норм і 

правил, ті рішення, які повторюються найчастіше. Наприклад, для того щоб 

не визначати кожний день, у якому помешканні і які вчителі будуть 

проводити уроки в тому або іншому класі, складається розклад уроків. Цим 

цілям слугують упорядкування графіків чергування, роботи гуртків, секцій, 

клубів, графіків літніх робіт учнів, закріплення пришкільної території за 

класами, розробка посадових обов’язків, положень про роботу 

різноманітних підрозділів навчального закладу, інформаційних потоків і 

видів необхідної для навчального закладу інформації.  

 

Особлива обережність потрібна у встановленні норм виконання 

різних видів педагогічної діяльності, тому що це може порушити баланс 

керованих і спонтанних процесів. Межі організаційного порядку рухливі. 

Вони залежать багато в чому від наявного в навчальному закладі досвіду 

спільної діяльності. Так, в одному випадку в навчальному закладі може 

бути встановлений стандарт на результати чергування класу чи групи по 

навчальному закладу, а в іншому разі й на самий процес організації 
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чергування. Зрозуміло, що використання стандарту на результат створює 

більше можливостей для прояву спонтанних процесів, для творчості педагогів 

та учнів, але не в кожному колективі такий засіб управління буде ефективним. 

Керівнику навчального закладу не слід сумніватися в необхідності 

встановлення форм організаційного порядку, якщо: 

• їх відсутність порушує нормальний хід навчально-виховного 

процесу; 

• їх введення не обмежує спонтанних процесів, права педагога на 

творчість і вибір форм та методів роботи;  

• їх відсутність веде до шкоди для здоров’я, майна дітей і навчального 

закладу; 

• їх відсутність веде до конфліктів, порушує характер стосунків у 

колективі; 

• їх впровадження зумовлюється необхідністю узгодження, координації, 

взаємодії педагогов у вирішенні завдань, що можуть бути виконані тільки 

колективними зусиллями.  

Прикладом, що ілюструє останнє положення, був широковідомий у 80-ті 

роки ХХ ст. досвід СШ № 36 м. Луганська, в якій було чітко визначено, які 

навчальні вміння, в якому класі й у рамках якої дисципліни формуються в 

учнів.  

Особливо зазначимо необхідність використання форм організаційного 

порядку в забезпеченні підвищення керованості навчального закладу. Її 

основним показником є виконання прийнятих рішень. Якщо на промислових 

підприємствах цей показник звичайно становить 60—70 %, то, за оцінками 

керівників навчальних закладів, у педагогічних колективах цей показник 

коливається між 30—40 %. Причин цього явища багато, зокрема неучасть 

більшості педагогів у подготовці рішень і неефективна процедура їх 

розробки, неконкретність прийнятих рішень, відсутність контролю за їх 
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виконанням. Наприклад, у навчальному закладі може скластися практика, 

коли керівник пропонує кожному зі своїх заступників скласти один із 

розділів плану роботи навчального закладу, який потім формується 

механічним поєднанням цих розділів. Сама процедура упорядкування плану 

зумовлює те, що реальна практика діяльності навчального закладу буде 

значно відрізнятися від того, що написано в плані.  

Для того щоб подолати кожну з перелічених вище хиб, у навчальному 

закладі може бути розроблена система форм організаційного порядку. 

Наприклад, визначені етапи розробки того або іншого рішення: вивчення 

правової сторони питання — наявних з цього питання законів, наказів, 

інструкцій; вивчення даних психолого-педагогічної науки з цього питання; 

вивчення передового досвіду з цієї проблеми; збирання внутрішньої 

інформації з цього питання; одержання даних про необхідність матеріальних 

витрат для реалізації рішення; аналіз усієї зібраної інформації; підготовка 

проекту рішення; розробка критеріїв для оцінки результатів рішення; 

обговорення проекту рішення з членами управлінської підсистеми, ради 

навчального закладу; затвердження рішення.  

Для того щоб забезпечити залучення педагогів до розробки 

управлінських рішень, доцільно класифікувати ці рішення за низкою ознак: за 

необхідною інформацією (правова інформація, наукова інформація, 

інформація про минулий, сучасний та майбутній стан навчального закладу); за 

масштабом (рішення, спрямовані на окремих членів колективу, на невеликі 

групи членів колективу, на значні підсистеми навчального закладу, на 

навчальний заклад у цілому); за часом реалізації (тиждень, місяць, чверть, 

семестр, півріччя, річний цикл управління 4-річний, 5-річний, 9-річний тощо 

цикли управління); за спрямованістю (на учнів чи студентів, на педагогів, на 

батьків, на членів управлінської системи, на технічний персонал та ін.). 

Отримавши характеристику цього управлінського рішення за кожною з 

груп ознак і проаналізувавши розміри навчального закладу, можна встановити 
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обов’язкові категорії й орієнтовну кількість учасників, необхідних для 

підготовки цього рішення.  

У разі виникнення організаційних завдань, регламентованих стандартами і 

нормами, досвідчені керівники намагаються не замінювати наявні форми 

організаційного порядку своїми цілеспрямованими впливами, інакше 

відбувається знищення наявного організаційного протоколу, що призводить 

до дезорганізації і необхідності займатися великою кількістю поточних 

питань. Таким чином, при створенні в навчальному закладі організаційних 

умов необхідно звернути увагу на те, чи реалізуються положення законів, 

постанов, наказів, статуту навчального закладу.  

Наступний напрям забезпечення організаційних умов — це формування 

організаційного протоколу навчального закладу, що матеріалізується в системі 

документів, положень, графіків. Під організаційним протоколом необхідно 

розуміти порядок реалізації організаційних завдань навчального закладу, який 

визначають циклограми управління, плани, графіки та інші норми 

організаційного порядку. 

 Необхідним є самоаналіз якості цих документів, визначення форм 

організаційного порядку, яких не вистачає. Роблять це шляхом зіставлення 

наявних стандартів і норм із практикою навчально-виховного процесу і 

з’ясування випадків дезорганізації і порушення порядку.  

Ще один напрям роботи зі створення організаційних умов — це 

узгодження цілей і змісту роботи навчального закладу зі структурою 

управління. Для цього цілі й зміст роботи навчального закладу в різних 

управлінських циклах зіставляють з посадовими обов’язками працівників 

керуючої підсистеми, а після цього — з реальним змістом їхньої діяльності. У 

такий спосіб з’ясовують зони розбіжності цих компонентів. Після з’ясування 

причин такої розбіжності приймають рішення про зміну посадових обов’язків 

або внесення змін до структури управління. 
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Рис. 5. Завдання зі створення організаційних умов 

 

 Головним показником створення організаційних умов є сформованість 

організаційної культури навчального закладу, під якою можна розуміти рівень 

вирішення організаційних завдань, який характризує наявність та ефективна 

реалізація розробленої системи норм організаційного порядку. У той же час 

організаційна культура це система базових цінностей, переконань, норм, традицій, 

яка обумовлює ефективне вирішення організаційних завдань. 

Наведена дефініція  вимагає розглянути ще одного поняття "організаційне 

завдання", яке можна трактувати як локальний бажаний результат управлінської 

діяльності, досягнення якого вимагає інтеграції зусиль певної групи працівників, 

та, при необхідності, стейголдерів навчального закладу. 

Процес управління навчальним закладом має правову форму, тому що 

правові стосунки — це одна з форм прояву управлінських стосунків. Будь-яке 

управлінське рішення, метод впливу на керовану підсистему й окремих 

працівників завжди має певну правову форму. 

Сутність специфічних функцій, які виконує право в процесі управління 

навчальним закладом, полягає в регулюванні стосунків, що виникають під час 
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управління між людьми, у створенні системи юридичних гарантій 

нормального функціонування навчального закладу.  

 

Для правового забезпечення управління навчальним закладом 

використовується вся система законодавства: державне, господарське, 

фінансове, трудове, кримінальне право. Механізм створення правових умов 

для функціонування навчального закладу містить у собі два елементи — 

створення правових актів та реалізацію їх. Правові акти створюються органами 

державного управління тільки на основі закону і повинні строго йому 

відповідати. Правові акти поділяються на законодавчі акти, постанови і 

розпорядження уряду; накази й інструкції міністрів; рішення місцевих 

органів влади; на накази керівників організацій.  

Розробка правових актів у навчальних закладах має ґрунтуватися на 

законах і правових актах більш високого рівня управління. При цьому 

керівник навчального закладу, спираючись на особливості керованої 

підсистеми і конкретної ситуації, має зробити вибір між використанням у 

правовому акті методу обов’язкових розпоряджень, методу дозволу приймати 

самостійні рішення залежно від наявних умов, методу узгодження або методу 

координації.  

 

Про наявність правових умов для нормального функціонування 

навчального закладу можна говорити, якщо: 

 забезпечується правомірність прийняття управлінських рішень, що 

передбачає виконання трьох основних вимог:  

— по-перше, прийняття рішень керівниками, що мають на це право;  

— по-друге, дотримання ними встановлених правил і норм, що 

регулюють офіційну процедуру прийняття рішень; 

— по-третє, видання на основі рішень законних і юридично 

обґрунтованих актів управління; 

 чітко визначено юридичний статус навчального закладу (за допомогою 
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прийняття статуту, отримання ліцензій, акредитаційних сертифікатів); 

 чітко визначено структуру органів управління та їхні повноваження;  

 чітко визначено посадові обов’язки і права працівників навчального 

закладу й учнів або студентів;  

 розроблений і реалізується механізм захисту  прав  учнів, студентів, 

педагогів, співробітників, стейкголдерів;  

 у навчальному закладі юридично грамотно вирішуються питання 

організації, оплати, дисципліни праці.  

 

Дванадцять або дев’ять років, проведені учнем у загальноосвітній школі, 

або п’ять років, які проводить студент у вищому навчальному закладі, мають 

бути не тільки часом його інтенсивного фізичного розвитку, а й зміцнення 

здоров’я, формування здорового способу життя.  

Реалізація цього завдання для навчального закладу є найважливішою 

проблемою. Її вирішення багато в чому залежить від того, як у навчальному 

закладі створюються ергономічні та медичні умови для нормальної 

життєдіяльності учнів і педагогів.  

Дрібниць у цих групах умов немає. Реалізація вимог нормативних 

документів до ергономічних та медичних умов організації навчально-

виховного процесу залежить не тільки від адміністрації навчального закладу, а 

й від педагогів, технічного персоналу, учнів та студентів.  

Основу ергономічних умов становить дотримання нормативних вимог до 

розмірів площі на одного учня чи студента, до навчальних меблів, обладнання 

кабінетів, майстерень, їдалень, спортивних залів, освітленості приміщень. Ці 

особливості навчального закладу є більш стабільними, ніж ті, реалізація яких 

залежить від повсякденної діяльності педагогічного колективу.  

До цієї групи умов належить також дотримання температурного режиму, 

чистоти і порядку, естетики в навчальних приміщеннях, нормативів їх 

провітрювання. Дуже важливу роль у цій групі умов відіграє розклад занять. 

Від нього залежить дозування навантаження на учнів або студентів за днями 
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тижня і часами навчального дня. Розклад занять має бути таким, щоб 

створювати умови для нормального дозування навчання і відпочинку, а також 

рухової активності учнів або студентів. До ергономічних умов треба віднести 

забезпечення оптимального рівня навчального навантаження на учнів, 

студентів, викладачів. 

Створення медичних умов передбачає вирішення трьох основних 

завдань: створення системи постійної діагностики стану здоров’я учнів,  

студентів, працівників,  ведення систематичної роботи з профілактики їх 

захворювань та координація зусиль всих, від кого залежить їх здоров’я. 

 

  

Рис 6. Завдання зі створення медичних умов 

 

Створення матеріально-фінансових умов (рис.7) для нормальної 

роботи навчального закладу є також одним з найважливіших завдань 

керівника навчального закладу. Його зусилля мають бути спрямовані, з одного 

боку, на збереження матеріальної бази навчального закладу, а з іншого — на її 

розвиток відповідно до нових завдань, що виникають перед навчальним 

закладом.  

При самоаналізі роботи щодо зберігання матеріальної бази навчального 

закладу особливо важливо з’ясувати, яка тенденція у вирішенні цього 
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завдання переважає — залучення додаткових коштів для проведення 

ремонтних робіт або забезпечення раціональної експлуатації та дбайливого 

ставлення до наявних матеріальних цінностей.  

 

Рівень роботи зі створення матеріально-фінансових умов для роботи 

навчального закладу можна оцінити за такими параметрами: технічний стан і 

раціональне використання приміщень і матеріальних цінностей; 

відповідність обладнання аудиторій, лабораторій, майстерень, бібліотек, 

актових залів тощо сучасним нормативним вимогам; раціональне 

використання коштів; залучення у разі потреби для зміцнення матеріально-

фінансового стану навчального закладу позабюджетних коштів; стан ведення 

бухгалтерського обліку; надання платних послуг населенню; використання 

коротко- і довгострокових кредитів; використання угод про  

 

Рис 7. Основні завдання зі створення матеріально-фінансових умов 

 

співробітництво з організаціями, підприємствами, фондами, відомствами, 

окремими громадянами.  

Для залучення, необхідних для навчального закладу ресурсів, у 

західних країнах широко використовують фандрейзинг  (залучення 
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фінансових та інших ресурсів від благодійних фондів та приватних осіб для 

розв’язання соціально значимих проблем організації). У вищих навчальних 

закладах цих країн фандрейзингом займаються професійні менеджери з 

відповідною освітою.  

Для реалізації завдань фандрейзингу створюють спеціальні підрозділи, 

які запроваджують системну заходів, яка спрямована на залучення 

фінансових, людських, матеріальних, інформаційних, технічних, 

технологічних ресурсів від приватних донорів, громадських благодійних 

організацій, органів влади, необхідних для матеріально-фінансової 

організаційної підтримки навчальних закладів в реалізації  статутної 

діяльності або інших суспільно значимих некомерційних завдань. 

У  ВНЗ розробляють та впроваджують програми ресурсної підтримки 

окремих підрозділів та напрямів діяльності: бібліотек, музеїв, театральних 

студій, музичних гуртків, спортивних клубів, телевізійних та радіо станцій, 

окремих навчальних підрозділів, освітніх програм. 

Частіше всього для цього використовують щорічні внески; 

 індивідуальні внески;  корпоративні внески та внески фундацій;  заплановані 

внески (трасти, ануїтети, заповіти). 

Одним із найбільш потужних напрямів фандрейзингової діяльності є 

запровадження  програм розвитку зв’язків із випускниками. Для цього  

залучають усіх охочих до співпраці випускників і не тільки з метою 

отримання матеріальних ресурсів. Наприклад, випускники можуть бути 

індивідуальними донорами, організаторами практик, працедавцями для 

студентів та майбутніх випускників, радниками з професійних питань, 

директорами наглядових рад, запрошеними лекторами, правозахисниками 

університету та ін. 

В умовах України,  фандрейзинговою діяльністю можуть займатися 

керівники навчальних закладів, працівники та стейкголдери. 

На закінчення зазначимо, що в цьому параграфі вирішено два 

важливих завдання — визначено сутність кожної з дев’яти груп умов, 
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необхідних для реалізації цілей навчального закладу, і змодельовано зміст 

управлінської діяльності щодо створення цих умов. Запропонована модель 

змісту управлінської діяльності відіграє роль механізму реалізації розробленої 

концепції управління навчальним закладом.  

Цінність визначення сутності дев’ятьох груп умов полягає в тому, що 

вони вдіграють роль образу результату управління навчальним закладом. 

Орієнтація керівника навчального закладу на досягнення цього результату є 

основою для формування професіоналізму управлінської діяльності.  

Розроблені в параграфі характеристики кожної групи умов можуть 

відігравати роль критеріїв для самооцінки й оцінки результатів управління й 

удосконалення навчально-виховного процесу.  

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації  

1. Опишіть складові прогностичного фону навчального закладу. 

2. Які з чинників свідчать про наявність у навчальному закладі 

психологічних умов, необхідних для реалізації мети управління? 

3. Що слід робити для створення у навчальному закладі кадрових умов, 

необхідних для реалізації мети управління? 

4. Дайте характеристику основних напрямів роботи зі створення у 

навчальному закладі правових умов, необхідних для реалізації мети 

управління. 

5. Які чинники свідчать про наявність у навчальному закладі 

організаційних умов, необхідних для реалізації мети управління? 

6. У чому полягає сутність створення медичних, матеріально-фінансових, 

ергономічних умов, необхідних для реалізації мети управління? 

7. Проаналізуйте, як реалізуються у вашому навчальному закладі описані 

у параграфі 9 груп умов. 

8. Управлінська ситуація: міське управління освітою розглядає Вас як 

кандидата на посаду директора школи. Вам запропонували розробити 

заходи з оптимального вирішення численних психологічних проблем, 

яки виникають в школі, Що Ви запропонуєте? 
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9. Які з перелічених чинників свідчать про наявність у навчальному 

закладі педагогічних умов, необхідних для реалізації мети управління? 

Варіанти відповідей:  

 наявність чітко визначеної мети навчального закладу; 

 ціннісно-орієнтаційна єдність колективу; 

 відповідність змісту навчально-виховного процесу меті навчального 

закладу; 

 гарний психологічний клімат у колективі; 

 відповідність форм та методів, технологій навчально-виховного 

процесу меті навчального закладу; 

 оптимальний стиль управління; 

 відповідність результатів роботи меті навчального закладу; 

 відповідність складу працівників навчального закладу штатному 

розкладу, відсутність вакансій; 

 відповідність працівників вимогам кваліфікаційних характеристик, 

завданням навчального закладу; 

 своєчасність і якість підвищення кваліфікації працівників; 

 відповідність змісту методичної роботи завданням навчального 

закладу; 

 організація самоосвіти працівників; 

 зростання якісних характеристик працівників. 

Теми рефератів 

1. Прогностична діяльність у процесі управління навчальним закладом. 

2. Моделювання педагогічної системи навчального закладу. 

3. Створення психологічних умов реалізації мети навчального закладу. 

4. Організаційні умови реалізації мети навчального закладу. 

5. Правові аспекти управління навчальним закладом. 

6. Управління персоналом у навчальному закладі. 
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1.4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

Про рівень розвитку тієї або іншої галузі науки свідчить не тільки 

наявність специфічного об’єкта дослідження, розробленість понятійного 

апарату, наявність систематизованих емпіричних фактів, а й системи законів, 

що визначають функціонування досліджуваного явища. 

Теорія управління навчальним закладом є порівняно молодою галуззю 

наукового знання, тому вона досягла рівня узагальнення і систематизації 

теоретичних і емпіричних положень і фактів тільки в середині 80-х років ХХ 

ст. 

 

Одним із перших учених, які намагалися виявити закономірності 

процесу управління й керівництва школою, був Ю.А. Конаржевський. Під 

час свого дослідження він сформулював і розкрив такі закономірності: 

 

— наукове управління школою може бути забезпечене за умови його 

високого аналітичного рівня; 

— чим вищий рівень доцільності управлінської діяльності, тим 

ефективніші її результати; 

— чим вищий рівень безперервності управлінських впливів, тим вища 

ефективність результатів управління; 

— безупинний характер управління можна реалізувати не інакше, як 

через відносно замкнуті процеси, іменовані управлінськими циклами;  

— чим стабільніший ритм управління, тим вища організованість 

управлінської системи й ефективніша її діяльність;  

— взаємозалежне й узгоджене функціонування системи у цілому 

забезпечується дотриманням найважливіших пропорцій у діяльності та 

структурі керуючої та керованої підсистем; 

— управління може бути ефективним тільки в тому разі, якщо 
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керуюча підсистема здатна виконувати усі види діяльності, необхідні для 

управління такою системою. 

 

Аналіз названих закономірностей показує, що вони характеризують 

процесуально-технологічні зв’язки, що є в управлінській діяльності. 

Дещо з більш широких позицій розглядає закономірності управління 

навчально-виховною роботою А.А. Орлов. Він сформулював такі 

закономірності: 

 

— чим вищий рівень соціально-економічного розвитку суспільства, 

тим більші вимоги до підготовки учнів у навчальному закладі, тим більша 

потреба в ефективному управлінні цілісним педагогічним процесом; 

— чим вищий рівень структурно-функціональних зв’язків і 

залежностей між суб’єктом і об’єктом управління, тим ефективніше 

функціонування системи управління; 

— ефективність управління навчально-виховною роботою 

визначається впливом зовнішніх і внутрішніх умов, у яких відбувається 

процес управління; 

— висока ефективність управління і розвитку учнів досягається, якщо 

суб’єкти управління спираються на систему постійно повторюваних 

замкнутих циклів; 

— чим вищий рівень забезпечення суб’єкта управління інформацією, 

тим вища ефективність управління і функціонування навчально-виховної 

роботи; 

— якщо структура суб’єкта управління детермінована цілями 

функціонування, змістом, структурою об’єкта, то підвищується якість 

управлінського процесу; 

— зміст і методи управління навчально-виховною роботою обумовлені 

змістом і методами соціального управління й змістом і методами організації 

педагогічного процесу в навчальному закладі; 
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— чим вищий рівень фахової компетентності керівників навчального 

закладу, тим ефективніше управління. 

 

Наведені закономірності свідчать про те, що автор визначає 

закономірні зв’язки між педагогічним процесом і управлінням, між 

пов’язаними зі школою системами і управлінням, а також зв’язки всередині 

процесу управління. 

 

Чотири закономірності управління школою виділяє Б.І. Коротяєв: 

 

— чим повніше забезпечує керівник школи взаємодію змістовної, 

процесуальної й організаційної сторін діяльності педагогічного колективу, 

тим ефективніше керівництво і вищі результати діяльності колективу; 

— якщо в діяльності керівника школи взаємодіють єдиноначальність і 

колегіальність, то результати керівництва збігаються з очікуваними; 

— керівництво школою буде ефективним, якщо в діяльності керівника 

школи взаємодіють прямий і зворотний зв’язок; 

— чим повніше забезпечує керівник школи взаємодію школи, сім’ї, 

громадськості, тим ефективніше його управління загальним процесом 

виховання і навчання учнів. 

 

Перша з наведених закономірностей установлює зв’язок педагогічного 

й управлінського процесів, а інші характеризують процесуальні особливості 

управління. 

Цікавим є підхід до визначення закономірностей управління В.С. 

Пікельної. Вона виділяє такі закономірності управління школою: єдності 

управління школою; сполучення централізму і децентралізму; 

співвідношення керуючої і керованої систем; впливу загальних функцій 

управління на кінцевий результат. 

Своєрідність такого підходу полягає в тому, що автор намагається 
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об’єднати в єдиних закономірностях стійкі зв’язки, які є у загальнодержавних 

і внутрішкільних механізмах управління. Такі закономірності дійсно існують, 

але подібний погляд на цю проблему швидше соціологічний, ніж 

педагогічний. 

Аналіз наведених думок щодо сутності закономірностей управління дає 

змогу зазначити, що, як правило, як система, в якій виявляються 

закономірності, називається процес управління школою. У А.А. Орлова — це 

управління навчально-виховною роботою. Зрозуміло, що управління 

школою, внутрішкільне управління, управління навчально-виховною 

роботою — це різні системи. Як зазначалось, управління школою 

здійснюється за допомогою державних і внутрішкільних механізмів, а 

внутрішкільне управління набагато ширше за управління навчально-

виховною роботою. Запропоновані закономірності управління і керівництва 

школою по суті є закономірностями управління навчальним закладом. 

Другий висновок стосується структури цих закономірностей. Поки що 

вона становить номенклатуру, а не класифікацію системи закономірностей. 

Досягнутий рівень розвитку школознавства не дає змогу розробити цілісну 

систему закономірностей, що охоплює всі сторони управління навчальним 

закладом. 

Третій висновок стосується змісту запропонованих закономірностей. З 

23 — наведених закономірностей тільки одна повторюється у всіх авторів. 

Вона характеризує особливості взаємозв’язку керуючою і керованою 

підсистем. Але у названих авторів немає єдності в розгляді сутності цієї 

закономірності. 

Одна закономірність повторюється у трьох авторів, хоча дещо 

відрізняється за формулюванням. Ця закономірність установлює зв’язок між 

ефективністю управління і реалізацією постійно повторюваних замкнутих 

управлінських циклів. 

Певним ступенем близькості вирізняються ще дві закономірності, що 

повторюються в обох авторів. Перша з них пов’язана з вимогами до 
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компетентності керівників, а друга — із забезпеченістю управління 

інформацією. 

Викладене дає можливість зазначити великий ступінь розбіжності 

думок вчених у визначенні закономірностей і навіть предметної області 

виявлення їх. У зв’язку з цим можна погодитися з думкою А.А. Орлова про 

те, що ці закономірності даються в першому наближенні, і з думкою В.С. 

Пікельної, яка вважає, що на початковій стадії розвитку теорії можуть бути 

сформульовані закономірності, а не закони. 

З проблемою закономірностей найтісніше пов’язана проблема 

принципів управління навчальним закладом. тому що соціальні закони 

реалізуються через свідому діяльність людей. Ланкою, що поєднує 

закономірності та діяльність, є принципи управління — фундаментальні 

положення, вихідні вимоги до його здійснення. Принципи управління 

відображають закономірності управління навчальним закладом. Реалізація 

вимог принципів дає змогу здійснювати управління відповідно до його 

законів. 

Аналіз номенклатури (табл. 2) і сутності сформульованих у 

школознавчих роботах принципів управління дає можливість зробити кілька 

висновків. Як правило, розробка принципів управління навчальним закладом 

не була пов’язана з розробкою закономірностей управління. Винятком із 

цього правила є робота В.І. Бондаря, в якій закономірності та принципи 

управління розроблені як цілісна система. 

Низка принципів, що мають ідеологічне спрямування, застаріли і 

втратили актуальність. Деякі з запропонованих принципів мають вузький, 

локальний характер і відіграють роль окремих вимог, а не фундаментальних 

положень — принципів (діловитості, колективізму тощо). 

Номенклатура принципів управління навчальним закладом включає 

близько 30 найменувань. Тільки сім принципів згадуються у більшості 

авторів, що свідчить не тільки про значну різноманітність поглядів 

науковців, а й про недостатній рівень розробки цієї проблеми. 



 

121 

 

 

У процесі виявлення системи закономірностей і принципів управління 

навчальним закладом можна використати низку положень: 

 

— обґрунтувати систему закономірностей і принципів можна тільки на 

основі детального дослідження сутності управління навчальним закладом, 

створення його концепції;  

 

Таблиця 2. Принципи управління навчальним закладом 

№ Назва принципу 

Наявність 

принципів у 

різних авторів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Зв’язок з життям + + + + + +   

2 Демократичний централізм + + +  + +   

3 
Колегіальність та 

єдиноначальність 
+ + + +  +   

4 Науковість +  +  + + + + 

5 Системність +      +  

6 Плановість +  + + + +  + 

7 Ефективність +   +     

8 Головна ланка + +  +     

9 Об’єктивність        + 

1

0 
Відповідальність     +    
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1

1 
Перспективність    + +    

1

2 
Діловитість    +     

1

3 
Контроль +  + + +    

1

4 
Колективізм    +     

1

5 
Ініціатива, активність    +     

1

6 
Гуманізація     +    

1

7 
Оптимізація    +     

1

8 
Економізація    +     

1

9 
Наступність     +    

2

0 
Соціальна детермінація       +  

2

1 
Демократизація       +  

2

2 
Активна рівновага        + 
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2

3 
Інформаційний зв’язок        + 

2

4 
Субординація        + 

2

5 
Доброзичливість        + 

2

6 
Конструктивність        + 

2

7 
Ретроспективність        + 

 

1 — О.О. Орлов; 2. — В.Ю. Кричевський; 3. — М.С. Сунцов; 4. — Є.С. 

Березняк; 5. — В.І. Маслов; 6. — І.І Мітіна;. 7. — Г.В. Єльнікова; 8. — В.І. 

Бондар. 

 

— управління є цілісною системою, і тому можуть бути розроблені 

закономірні зв’язки і принципи, що зумовлюють внутрішній технологічний 

бік цього процесу; 

— управління є однією з підсистем навчального закладу, і тому 

можуть бути виділені закономірні зв’язки і принципи управління з іншими 

підсистемами навчального закладу; 

— одним із найважливіших завдань управління навчальним закладом є 

забезпечення його взаємозв’язку із зовнішнім середовищем, а тому можуть 

бути виділені закономірності, принципи та особливості цих взаємозв’язків; 

— система закономірностей і принципів управління навчальним 

закладом буде більш цілісною, повною, якщо аналізувати наявні в управлінні 

суперечності та недоліки, оскільки вони частіше за все зумовлені тим, що не 

враховувалися ті чи інші закономірні зв’язки. 
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З урахуванням названих положень була виявлена система 

закономірностей та сформульована система принципів управління 

навчальним закладом. При визначенні сутності поняття ―закономірності 

управління навчальним закладом‖ ми спиралися на думку В.І. Бондаря. Під 

закономірностями управлінської діяльності він розуміє стійку залежність, 

зв’язок між процесом управління і зовнішніми щодо нього суспільними 

системами й умовами, а також зв’язок і залежність між компонентами 

процесу управління і процесами викладання та навчання. До цих положень 

ми додамо також те, що є стійкі залежності зв’язку між компонентами 

процесу управління. Навчальний заклад є відкритою системою, яка відчуває 

на собі різнопланові впливи мікро- і макросередовища. Характер цих впливів 

залежить від інтенсивності та спрямованості соціально-економічних, 

політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, а також від 

розробленості у навчальному закладі засобів взаємодії із середовищем, зміни 

цілей і змісту своєї діяльності залежно від змін середовища. 

У разі пасивної позиції керуючої підсистеми у навчальному закладі 

може утвердитися сценарій стихійної взаємодії із середовищем. Для нього 

характерно те, що особливості впливу на навчальний заклад зовнішнього 

середовища не вивчаються, зміни в діяльності навчального закладу, що 

назрілі відповідно до змін середовища, не вносяться. За такого становища 

навчальний заклад за своїми управлінськими реакціями починає набувати 

рис замкнутої системи, хоча за своєю природою залишається відкритою 

системою. Це звичайно призводить до посилення дестабілізуючих впливів 

середовища на навчальний заклад, не дає змоги враховувати і посилювати 

позитивні чинники. 

Таким чином, ефективність управління навчальним закладом 

залежить від того, наскільки в його діяльності враховуються особливості 

впливу середовища. 

Цій закономірності відповідає принцип прогностичності управління 
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навчальним закладом. 

 

Для забезпечення функціонування навчального закладу держава 

використовує численні механізми: 

 

— розробляє закони, постанови, нормативні вимоги; встановлює 

стандарти, що включають навчальні плани, програми, вимоги до рівня 

освіченості; 

— забезпечує розвиток педагогіки, психології та інших наук, 

орієнтованих на навчальні заклади; 

— здійснює матеріально-фінансове забезпечення навчального закладу; 

— забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів; 

— організовує медичне обслуговування учнів і педагогів; організовує 

систему харчування учнів. 

 

Проте від управління навчальним закладом вирішальною мірою 

залежить, наскільки повно використовуються умови, в яких працює 

навчальний заклад. Якщо управління не в повному обсязі виконує свої 

функції, то в навчальному закладі може скластися ситуація, коли сучасні 

досягнення психолого-педагогічної науки не використовуються в навчально-

виховному процесі; навчальні програми не виконуються й учні не одержують 

можливого в цих умовах рівня освіти; матеріальна база навчального закладу 

швидко руйнується; відсутність об’єктивної оцінки результатів праці 

вчителів не стимулює активності педагогів у саморозвитку, у підвищенні 

своєї кваліфікації; не всі продукти, призначені на харчування, доходять до 

дітей, і т. ін. 

Отже, управління ефективне, якщо воно забезпечує максимально 

можливий рівень реалізації умов, які забезпечуються державою для 

функціонування навчального закладу. 
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Цій закономірності відповідає принцип єдності державних і внутрішніх 

механізмів управління. 

Особливістю взаємодії керуючої й керованої підсистем у навчальному 

закладі є те, що перша з них конкретизує інституціональні цілі навчального 

закладу, формулює мету роботи керованої підсистеми в рамках 

різноманітних управлінських циклів, визначає зміст і засоби реалізації 

навчально-виховного процесу. Проте водночас особливості керованої 

підсистеми обумовлюють діяльність керуючої підсистеми. Це виявляється в 

тому, що цілі навчального закладу, зміст навчально-виховного процесу 

визначають цілі, зміст управління, структуру органів управління, їхні 

функції.  

Нині структура органів управління та їхні функції відображають 

застарілі уявлення про сутність і організацію навчально-виховного процесу, 

його поділ на дві слабко пов’язані між собою частини — навчання та 

виховання. До того ж необхідно додати і те, що управлінська підсистема, 

особливо у великих загальноосвітніх школах, є недостатньою. Ефективно 

управляти 30—40 підлеглими одному управлінцю неможливо. 

Нерідко трапляються випадки, коли керуюча підсистема висуває перед 

колективом певні цілі, але реальна діяльність педагогів не відповідає 

поставленим цілям. Розбіжність цілей роботи й змісту навчально-виховного 

процесу робить управління формальним. 

Отже, ефективність управління навчальним закладом тим вища, чим 

вищий рівень взаємовизначення керуючої і керованої підсистем. 

Цій закономірності відповідає принцип взаємовизначення керуючої і 

керованої підсистем. 

Управління є одним із найскладніших специфічних видів людської 

діяльності. Для управління промисловими підприємствами характерні 

багаторівневість структури управління і вузька спеціалізація управлінських 

функцій. Це звужує коло розв’язуваних управлінських завдань, робить 

управління більш цілеспрямованим і ефективним. Крім того, промислові 
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підприємства як один з основних своїх компонентів мають технічні об’єкти, 

що полегшує завдання технологізації виробничих процесів, надає їм характер 

більш детермінованих систем. 

Для управління навчальним закладом характерні дворівнева в школах 

та чотирьохрівнева у ВНЗ адміністративна структура і низький рівень 

спеціалізації управлінської діяльності. У зв’язку з тим, що освітня установа є 

складною, ймовірнісною системою, такою же складністю і багатоплановістю 

вирізняється й управлінська діяльність. В основі цієї діяльності лежать 

положення прогностики, педагогіки, психології, теорії управління, шкільної 

гігієни, юридичної науки, медицини, економічної теорії. 

Отже, ефективність управління навчальним закладом тим вище, чим 

повніша управлінська діяльність спирається на положення наук, що лежать 

у її основі. 

Цій закономірності відповідає принцип науковості управління 

навчальним закладом. 

В управлінні школою є два типи завдань. Перші пов’язані зі 

стабілізацією наявної системи роботи навчального закладу. Таких завдань 

багато: забезпечення чистоти і порядку у навчальному закладі, своєчасна 

заміна педагогів, які захворіли, організація контролю за виконанням 

нормативних вимог до документації, до виконання навчальних програм, 

правил техніки безпеки тощо. Ці завдання повторюються з року в рік. 

Інші завдання пов’язані з розвитком наявної системи роботи. Вони 

виникають тоді, коли необхідно змінити зміст навчання, використовувати 

нові технології організації навчально-виховного процесу, змінити тип 

навчального закладу. 

У навчальному закладі може скластися ситуація, коли для вирішення 

поточних управлінських завдань не розроблені стандартні, технологічні 

процедури. Тоді на вирішення цих повторюваних завдань витрачається 

багато сил і часу і, до того ж, названі завдання вирішуються не в повному 

обсязі. За такого становища поставити і вирішити завдання, пов’язані з 
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розвитком навчального закладу, дуже проблематично. Вся увага керівників 

зосереджується на поточних питаннях. Тому ставити й ефективно 

вирішувати завдання, пов’язані з розвитком наявної системи роботи, може 

тільки навчальний заклад, який ефективно вирішує повсякденні управлінські 

завдання. 

Водночас, якщо в навчальному закладі успішно вирішуються поточні 

завдання, він не може не ставити цільових завдань — стратегічних. Це 

пов’язано з тим, що навчальний заклад є відкритою, динамічною системою, і 

якщо вона не буде реагувати на зміни в мікро- і макросередовищі, то це 

неминуче дестабілізує її роботу. 

Таким чином, ефективність управління навчальним закладом тим 

вища, чим оптимальніше співвідношення об’єктивно необхідних оперативно-

поточних і стратегічних завдань управління. 

Цій закономірності відповідає принцип оптимального співвідношення 

оперативно-поточного і цільового стратегічного управління. 

У другому параграфі цієї глави управління було розглянуто як 

діяльність, спрямовану на створення соціально-прогностичних, педагогічних, 

психологічних, кадрових, організаційних, правових, матеріально-фінансових, 

медичних, ергономічних умов, необхідних для реалізації мети навчального 

закладу. 

Головне місце в системі груп умов належить педагогічним. Саме вони 

визначають необхідні вимоги до всіх інших груп умов. Специфічними для 

педагогічних умов є взаємовідносини тільки із соціально-прогностичними 

умовами, що впливають на постановку тих або інших педагогічних і 

управлінських завдань. 

В управлінській практиці нерідко трапляється так, що діяльність 

керівника навчального закладу зосереджується в одному випадку на 

створенні педагогічних умов, у другому — організаційних, у третьому — 

матеріально-фінансових тощо. Проте в жодній із цих ситуацій управління не 

може бути ефективним. 
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Таким воно стає в тому разі, якщо, з одного боку, педагогічна система 

навчального закладу будується на основі врахування прогностичного фону 

навчального закладу, досягнутого рівня інших груп умов, а з іншого — 

педагогічні умови визначають спрямованість розвитку інших груп умов у 

зв’язку з появою нових педагогічних завдань. 

Отже, управління є ефективним, якщо забезпечуються єдність і 

цілісність усіх груп умов, необхідних для реалізації мети навчального закладу. 

Цій закономірності відповідає принцип цілісності умов, необхідних для 

реалізації мети навчального закладу. 

За своєю природою педагогічна діяльність є творчою. Реалізація 

закладеного в ній потенціалу залежить від особливостей педагогів. 

Управління навчальним закладом може сприяти, може бути нейтральним, 

може протидіяти виявленню творчого характеру педагогічної праці. 

 

Несприятливі умови для творчості виникають, якщо управління 

орієнтується на вплив, на наказ, на регламентацію процесу діяльності 

педагогів. У такій ситуації педагог стає лише простим виконавцем. 

Управління сприяє педагогічній творчості, якщо: 

 

— орієнтує працівника на завдання його діяльності та надає йому 

самостійність у пошуку і реалізації засобів її здійснення; створює в 

навчальному закладі систему роботи, що стимулює самоаналіз результатів 

педагогічної діяльності; 

— використовує як основний стимул розвитку творчості об’єктивну 

оцінку результатів педагогічної праці; 

— створює в навчальному закладі умови для своєчасного і якісного 

підвищення кваліфікації, самоосвіти; 

— орієнтує колектив на вирішення актуальних для навчального 

закладу педагогічних завдань; 

— формує в педагогічному колективі суспільну думку, яка підтримує 



 

130 

 

творчий пошук педагогів. 

 

Отже, ефективність управління навчальним закладом тим вища, чим 

повніше реалізується творчий потенціал педагогічної праці. 

Цій закономірності відповідає принцип спрямованості управління на 

реалізацію творчого потенціалу педагогічної праці. 

Тривалий час в освіті не було системи добору і підготовки керівників 

навчальних закладів. Робота з ними обмежувалася лише підвищенням 

кваліфікації, якої найчастіше не було. Ця ситуація погіршувалась ще і тим, 

що в авторитарну епоху до управління навчальним закладом приходили, як 

правило, люди, схильні до авторитарного стилю управління. Вони і дотепер 

переважають серед керівників навчальних закладів. 

Зміни уявлень про принципи побудови суспільства, про сутність 

управління навчальним закладом, що відбулися останнім часом, зумовили 

зміну уявлень про особистість і діяльність керівника навчального закладу. 

Сучасному керівнику, крім професійно-педагогічної спрямованості, 

необхідна професійно-управлінська спрямованість, крім педагогічних 

здібностей, — управлінські здібності, крім педагогічної компетентності, — 

управлінська компетентність. 

Якщо використовувати положення соціоніки, то необхідно зазначити, 

що керівник повинен мати розвинені етику і сенсорику, що створює основу 

для демократичного стилю управління. Переважання у значної кількості 

сучасних керівників поєднання сенсорики і логіки як головних функцій — 

інформаційних каналів зв’язку із середовищем, є особистісною основою 

авторитарності в управлінні. 

Професіоналізм управлінської діяльності може бути сформований 

тільки на основі професіоналізму особистості керівника, що припускає 

створення системи добору керівників та їх підготовки. Основою формування 

професіоналізму особистості та діяльності керівника навчального закладу є 

уявлення про результати управлінської діяльності — умови, необхідні для 
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реалізації мети навчального закладу. 

Отже, ефективність управлінської діяльності тим вища, чим вищий 

рівень професіоналізму особистості та діяльності керівників навчальних 

закладів. 

Цій закономірності відповідає принцип професіоналізму особистості та 

діяльності керівника навчального закладу. 

Необхідність в управлінні виникає тоді, коли потрібно об’єднати 

людей навколо загальної мети. Ця особливість припускає використання 

цілеспрямованих управлінських впливів. У панівній тривалий час парадигмі 

управління тлумачили як вплив керуючої підсистеми на керовану. Такий 

вплив не дорівнює впливу на окремих підлеглих, але в реальному житті 

відбувалася заміна, і велика частина керівних впливів спрямовувались не на 

керовану підсистему, а на окремих підлеглих. Таким чином робилася спроба 

стандартизації, регламентування, контролю всієї службової поведінки 

людини. При цьому не враховувались об’єктивно властиві навчальному 

закладу, педагогічному й управлінському процесу особливості. 

У педагогічній діяльності, крім завдань, що потребують колективних 

зусиль, є індивідуальні педагогічні завдання. У здійсненні їх на перший план 

виходять механізми самоорганізації і саморегулювання. Але й у вирішенні 

завдань, що потребують колективних педагогічних зусиль, використання 

механізмів самоорганізації і саморегулювання — шлях більш ефективний, 

ніж пряма регламентація діяльності педагога. 

Таким чином, ефективність управління навчальним закладом тим 

вища, чим оптимальніше співвідношення цілеспрямованих управлінських 

впливів, самоорганізації і саморегулювання.  

Характер співвідношення цих механізмів управління визначається 

панівною парадигмою управління навчальним закладом, особливостями 

розв’язуваних педагогічних завдань, рівнем розвитку педагогічного 

колективу. 

Цій закономірності відповідає принцип оптимального співвідношення 
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цілеспрямованих управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання. 

На початку ХХ ст. А. Файоль виділив основні функції управління: 

передбачення, планування, організація, контроль, координація. Історія 

розвитку теорії управління підтвердила обґрунтованість виділення таких 

функцій, як планування, організація, контроль. Багато дослідників, крім цих 

функцій, виділяють регулювання. У зв’язку з тим, що кожна функція — це 

необхідний вид управлінської діяльності, без якого не можуть 

реалізовуватися цілі управління, вони базуються на відповідних 

закономірностях. 

Навчальний заклад і його підсистема — внутрішнє управління — є 

складними системами. Цей висновок базується на особливостях цілей, які 

реалізують ці системи. Такі цілі є надзвичайно складними. Для реалізації їх 

використовуються різноманітні управлінські цикли. Їх реалізація залежить 

від великої кількості людей — педагогів, батьків, учнів, студентів. У зв’язку з 

цим однією з найважливіших умов здійснення управління навчальним 

закладом є його планомірність. 

Реалізація цієї закономірності припускає, що у всіх управлінських 

циклах ставляться прогностичні, конкретні цілі, які виконуються за плановий 

період, що враховують особливості навчального закладу; визначаються 

шляхи їх здійснення, зміст, терміни, форми майбутньої діяльності. 

Таким чином, управління ефективне, якщо здійснюється на основі 

науково обґрунтованого плану роботи. Цій закономірності відповідає 

принцип планомірності управління навчальним закладом. 

План роботи — це модель майбутньої діяльності. Він відповідає на 

запитання про те, що, хто, коли і для чого повинний робити. У плані подано 

всі основні компоненти майбутньої діяльності, показано їх взаємозв’язок, 

послідовність. Але для того щоб розроблена в плані структура управління 

стала реально функціонувати, необхідно вирішити три основних завдання: 

ознайомити працівників зі змістом майбутньої діяльності, забезпечити 

психологічне прийняття поставлених цілей роботи, підготувати працівників 
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до виконання своїх функцій із реалізації запланованого. 

Для реалізації цих завдань можуть бути використані численні прийоми. 

Серед них — залучення педагогів до визначення цілей роботи, планування її 

змісту, використання різноманітних форм ознайомлення з планом роботи 

навчального закладу, застосування багатого арсеналу форм методичної 

роботи з педагогами. 

Якщо управління будується на основі названої закономірності, зміст і 

структура управлінської діяльності відповідають поставленим цілям. 

Отже, ефективність управління навчальним закладом тим вище, чим 

повніше в структурі управлінської діяльності реалізується науково 

спланований зміст діяльності в тому або іншому управлінському циклі. Цій 

закономірності відповідає принцип оптимальної структури управління. 

Оскільки результати управлінської діяльності дуже рідко цілком 

збігаються з поставленими цілями, то для зближення їх необхідна зворотна 

інформація від керованої підсистеми до керуючої підсистеми. У зв’язку з 

тим, що керована підсистема включає навчально-виховний процес, 

матеріальні об’єкти, людей, інформація про її стан значна за обсягом і 

різнопланова. Але для забезпечення процесу реалізації поставлених цілей 

управління необхідні передусім два види інформації — про відхилення 

результатів управління від поставлених цілей і про причини відхилень, які 

виникли. 

Необґрунтоване розширення зворотної інформації може вести не до 

підвищення, а до зниження ефективності керування. Це пов’язано з тим, що 

на збирання інформації, не пов’язаної з поставленими цілями, витрачається 

багато часу і сил. І якщо навіть така інформація аналізується, узагальнюється 

і на її основі приймаються рішення, то, оскільки вони не пов’язані з 

поставленими цілями, реалізація їх веде до розпилення сил, знижує 

цілеспрямування управління. Така інформація є надлишковою і створює 

інформаційний шум. 

Таким чином, управління ефективне, якщо забезпечене достатньою 
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інформацією про реалізацію прийнятих у тому або іншому управлінському 

циклі управлінських рішень. Цій закономірності відповідає принцип 

зворотного зв’язку. 

На педагогічний процес і управління впливають численні внутрішні та 

зовнішні чинники, що можуть дестабілізувати функціонування навчального 

закладу, протидіяти реалізації поставлених цілей управління, збільшувати 

міру розмаїтості педагогічного й управлінського процесу. Зростання рівня 

ентропії — міри, ступеня непевності (хаотичності) ймовірнісних систем 

може істотно впливати на ефективність їх функціонування. Управління 

спрямоване на зменшення рівня ентропії, зменшення рівня розмаїтості 

навчально-виховного управлінського процесу до меж, що дають змогу 

забезпечити реалізацію поставлених цілей. 

На реалізацію названого закону спрямовані функції управління 

школою. Так, планування встановлює міру розмаїтості шкільних підсистем, 

організація — забезпечує підготовку працівників до зменшення розмаїтості, 

контроль спрямований на з’ясовування рівня розмаїтості, а регулювання — 

це функція, що цілком спрямована на зменшення розмаїтості керованих 

процесів, зближення проміжних і запланованих результатів діяльності. 

На зменшення рівня розмаїтості спрямована більшість документів 

навчального закладу — концепція діяльності, устав навчального закладу, 

плани роботи, накази, положення, пам’ятки, кваліфікаційні характеристики, 

посадові обов’язки тощо. 

Рівень розмаїтості керованих процесів значною мірою залежить від 

рівня їхньої технологічності. Чим вища технологічність, тим нижчий рівень 

розмаїтості цієї системи. Але в соціальних системах, головний компонент 

яких — людина, є межа зменшення розмаїтості параметрів системи. 

Перевищення цієї межі веде частіше усього до заперечення цілей системи. 

Найважливішим чинником, що визначає міру необхідної розмаїтості, є 

науково обґрунтована ціль у тому або іншому управлінському циклі. 

Отже, ефективність управління тим вища, чим повніше 
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забезпечується рівень необхідної розмаїтості підсистем навчального 

закладу. Цій закономірності відповідає принцип необхідної розмаїтості. 

Кожна з функцій управління є об’єктивно необхідним видом 

управлінської діяльності. Реалізація кожної наступної функції значною 

мірою залежить від того, наскільки повно реалізується попередня функція. 

Так, якщо в ході планування поставлено неконкретні цілі, то настільки ж 

неконкретною буде методична робота з підготовки педагогів до їх 

здійснення. У такій ситуації настільки ж неконкретними і формальними 

будуть контроль і регулювання керованого процесу. 

Не дає результату і гіпертрофіювання тієї або іншої функції 

управління. Протягом десятиліть основний зміст управлінської діяльності, 

особливо в загальноосвітніх школах, становив контроль. Але в умовах, коли 

питання цілепокладання в управлінській діяльності, планування роботи були 

розроблені недостатньо, контроль не міг дати суттєвих результатів. 

Особливе місце серед усіх функцій керування займає планування, тому 

що якщо план роботи навчального закладу не відповідає наявним вимогам, 

наступні за плануванням функції управління не можуть бути ефективними. 

Але, у свою чергу, навіть правильно складений план роботи не вплине на 

функціонування навчального закладу, якщо не буде підкріплений 

відповідною йому організацією, що задає структуру управління, контролем і 

регулюванням. 

Таким чином, управління ефективне, якщо забезпечується цілісність 

усіх функцій управління в кожному з управлінських циклів. Цій закономірності 

відповідає принцип цілісності функцій управління. 

Здійснення управління відповідно до вимог, що випливають із 

розроблених закономірностей і принципів, цілком залежить від управлінської 

діяльності керівників навчальних закладів. У зв’язку з цим виникає проблема 

підготовки керівників навчальних закладів до науково обґрунтованої 

управлінської діяльності. Вирішити цю проблему шляхом ознайомлення 

адміністраторів освітніх установ із номенклатурою розглянутих 
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закономірностей неможливо. Цього явно недостатньо, тому що кожна із 

закономірностей — це висновок, який базується на аналізі й узагальненні 

численних фактів і положень. Глибоке засвоєння системи закономірностей 

можливе лише як результат цілісного оволодіння всіма складовими теорії 

управління навчальними закладами.  

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації  

1. Які погляди на закономірности управління освітніми установами є в 

науці? 

2. Які групи закономірностей управління навчальним закладом можна 

виділити? 

3. Чи можна підготувати керівників навчальних закладів до реалізації 

закономірностей управління шляхом ознайомлення з їх 

номенклатурою? 

4. Що таке принципи управління та які принципи управління 

навчальними закладами обґрунтовано педагогічною наукою? 

5. Проаналізуйте, які з закономірностей та принципів управління знайшли 

яскравий прояв в управлінні вашим навчальним закладом. 

6. Управлінська ситуація: Ви працюєте заступником директора школи з 

навчально-виховної роботи. На курсах підвищення кваліфікації Ви 

познайомились з закономірностями управління і відповідно до них 

вирішили внести певні зміни в свою діяльність. У чому будуть 

полягати ці зміни? 

7. Яке визначення найбільш повно відображає сутність поняття 

―закономірності управління навчальним закладом‖? 

Варіанти відповіді: 

1) стійка залежність, зв’язок між процесом управління і зовнішніми 

стосовно нього суспільними системами й умовами, а також зв’язок і 

залежність між компонентами процесу управління і процесами викладання 

та навчання; 
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2) стійка залежність, зв’язок між процесом управління і зовнішніми 

стосовно нього суспільними системами й умовами, між компонентами 

процесу управління і процесами викладання та навчання, між компонентами 

процесу управління; 

3) об’єктивний, постійний і необхідний взаємозв’язок між предметами, 

явищами, процесами, що випливає з їхньої внутрішньої природи, сутності. 

Теми рефератів 

1. Проблема закономірностей управління навчальними закладами у 

вітчизняній науці. 

2. Сутність закономірностей управління навчальними закладами. 

3. Принципи управління навчальними закладами. 

4. Закономірності та принципи управління в практичній діяльності 

керівника навчального закладу. 
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1.5 ВЛАДА В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ 

Теорія управління навчальними закладами є інтегративною наукою, яка 

базується на положеннях педагогіки, психології, економічної, юридичної 

науки, соціології тощо. Але для її подальшого розвитку плідним є 

використання положень політології. Саме ця наука розробляє проблему 

влади. Політологів цікавить в першу чергу політична влада. Цій проблемі 

присвятили роботи Н. Arendt, Т. Benton, К. Betts, R. Bierstedt, Т.Алесеєва, 

В.Графскій, А.Газицкі, С.Дудник, О.Здравомислов, В.Мшевеніерадзе. 

У своїх роботах політологи ставлять і такі проблеми – як влада 

функціонує в системі  вчитель-учень, керівник-підлеглий, яке місце влада 

займає в управлінській діяльності. Розробка цих проблем можне значно 

збагатити теорію управління  навчальними закладами, та сприяти 

підвищенню ефективності функціонування освітніх установ. 
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Серед науковців немає єдності у тлумаченні більшості з проблем, 

пов’язаних з владою. Тому наведемо ті положення, які можна 

використовувати як методологічні під час моделювання системи управління 

навчальним закладом. Владу доцільно розглядаємо як право та можливість 

розпоряджуватися, керувати ким-небудь, чим-небудь. 

Влада (лат. autoritas), з одного боку, — це можливість менеджера (або 

групи менеджерів) розпоряджатися ресурсами, впливати на дії і поведінку 

людей за допомогою певних засобів — волі, авторитету, права, насильства 

(підвищення, заохочення і т. п.), а з другого, влада може бути спрямована на 

те, щоб стримувати (влада заборони). 

У ширшому розумінні влада — це форма соціальних відносин, яка 

проявляється у здатності впливати на характер і напрям діяльності людей за 

допомогою економічних, ідеологічних і організаційно-правових механізмів, а 

також використання авторитету традицій, звичаїв, обрядів та ін. 

Будь яка влада відтворює визначену взаємодію, має як мінімум дві 

сторони. Одна – це пануюча - ―суб’єкт‖. Ним може бути керівник 

навчального закладу, його заступники, керівники підрозділів. Суб’єкт є 

безпосереднім носієм влади. Друга сторона – об’єкт, на який спрямовані 

владні відношення. Суб’єкт має володіти певними якостями - бажанням 

панувати, волею до влади, компетентністю. Від цих якостей залежить 

наскільки ефективно буде використана потенційна влада того чи іншого 

керівника. 

В основі влади лежить нерівномірність розподілу засобів влади, яких 

не вистачає.  Люди, які не мають засобів влади, одержують їх в обмін на 

виконання розпоряджень тих, хто має такі засоби, і тим самим одні 

потрапляють в залежність від інших, підкоряються їм. В процесі мобілізації 

засобів влади суб'єктом вони трансформуються у владу, що сприяє 
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перетворенню певних засобів на вплив і систему взаємозв'язаних суб'єктів  і 

об'єктів. 

Використання влади в навчальному закладі може сприяти виникненню 

певних стосунків між людьми, спричиняти їх зміну чи припинення. Влада дає 

право керівникові приймати рішення,  вимагати виконання, контролювати, 

винагороджувати і карати. Але влада керівника не має і не може бути 

абсолютною, у владних стосунках мусить існувати певна межа, яку не варто 

переступати. Влада керівника має бути достатньою для досягнення 

поставлених цілей управління, але не уражати гідність підлеглих, не 

викликати у них відчуття приниження, а звідси і непокору.  

Зворотнім боком влади є відповідальність. Під відповідальністю 

розуміють надані працівнику повноваження щодо реалізації виробничих 

завдань. Зазвичай працівнику надають владу адекватну його повноваженням. 

Якщо керівник відповідає за результати роботи, але не має відповідних 

владних повноважень, то забезпечити результативність діяльності буде дуже 

важко. Така ситуація притаманна посаді декана факультету, який відповідає 

за результати діяльності свого структурного підрозділу, але не має 

відповідної його повноваженням влади.  

 

Ефективність діяльності керівника великою мірою залежать від того, як 

виконають свою частину роботи його підлеглі. Ця залежність обумовлює 

необхідність дотримання балансу влади. Чим вищий професійний та 

культурний рівень розвитку підлеглих, тим складніше керівнику впливати на 

їхню поведінку, використовуючи лише формальну владу.  Саме тому існують 

суттєві відмінності у використанні влади у дитячих садках, школах  та вищих 

навчальних закладах. Вищі навчальні заклади на всіх історичних етапах були 

осередками демократії та свободи. 

 Керівники мають усвідомлювати, що ефективно впливати на сучасних 

працівників можна не через страх покарання, а через мотиви, що спонукають 

до спільної роботи та співробітництва. 
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Для аналізу влади необхідно ураховувати те, що влада — це відносини 

в динаміці, стосунки, що змінюють і ситуацію, і людей, відносини, які 

змінюються в часі.  Але і сама влада значною мірою залежить від  ситуація. У 

кризових ситуаціях, під час реформування діяльності навчального закладу 

значення влади може значно підвищуватися. Відомо, як змінюються 

рейтинги керівників, що були проведені в різний час за різних обставин. 

Тому розуміння відносин влади потребує розуміння особливостей конкретної 

ситуації і тих, хто в ній перебуває. 

Влада грунтується на відносинах субординації, тобто багаторівневого 

підпорядкування, ієрархії. Чим вищий ієрархічний рівень керівника тим 

більшу потенційну владу він має.  Субординація встановлюється відповідно 

до чинної структури управління. Надзвичайно важливими є також 

врахування особистих рис і рівень фахової підготовки керівників і підлеглих. 

Для реалізації в навчальному закладі владних відносин потрібен 

певний рівень бюрократизації системи, тобто необхідні формалізовані 

правила й норми, що закріплюються в різних організаційно-правових актах, 

зокрема статутах, положеннях, стандартах, посадових інструкціях тобто 

нормах організаційного порядку. 

У навчальних закладах з декількома рівнями управління важливою 

проблемою є делегування владних повноважень. Це пов’язане з великою 

кількістю об’єктивно необхідних  організаційних завдань, які не може 

одноосібно реалізувати керівник навчального закладу. Делегування – 

передання владних повноважень на нижчі рівня ієрархії управління з метою 

створення більш гнучкої системи, здатної забезпечити реалізацію всього 

комплекса організаційних завдань. Делегування можна розглядати як 

головний метод децентралізації управління. Сутність децентралізації полягає 

в перерозподілі владних повноважень з прийняття управлінських рішень у 
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напрямку нижчих рівнів управління. Децентралізація є сучасною світовою 

тенденцією розвитку менеджменту. 

Науковці рекомендують  розрізняти поняття "влада" і "сила". Влада 

задається метою управління і вбудовується в структуру навчального закладу. 

Ця влада є законною і називається "правом останнього слова". Сила, навпаки, 

— спирається не на закон, а на спроможність, зокрема, спричиняти явища та 

події за нав'язаним нею сценарієм. Сила співіснує з владою, якщо така є в 

наявності. 

Сила керівника залежить від тих самих чинників, що і влада. Проте 

сила здійснюється через контроль над ресурсами, грошима, інформацією і 

знаннями. Сила має примусовий характер. 

В американському менеджменті владу й силу розглядають у вигляді 

відрізка прямої від —100 до +100, тобто від незаконного використання сили 

до законного застосування влади. Менеджери для досягнення цілей 

організації використовують поєднання сили і влади залежно від вимог 

ситуації і стилю керівництва. Але надмірне використання  сили означає, що 

підлеглі довго не будуть підтримувати дії керівника і його організація має 

ознаки "нездоров'я". 

Як ми зазначали в ієрархії більший або менший рівень влади залежить 

від рівня посади: чим вища посада, тим більшою владою наділяється 

керівник. Крім місця в ієрархії, потенціал влади охоплює: умови здійснення 

ролі й повноваження; контроль за ресурсами, включаючи інформацію; 

власність або доручену власність; харизматичне керівництво — потенціал 

"від Бога"; надання повноважень вищестоящими керівниками; фактори, 

пов'язані з підлеглими, — очікування, бажання й потреби; оцінки керівника 

та підлеглих оточуючими; рівень покірності працівників,  прийняття 

авторитарної або демократичної дисципліни; освіту. 
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Підводячи підсумки розгляду сутності влади наведемо найсуттєвіші її 

особливості: 

 влада – це відношення суб’єкта та об’єкта; 

 влада – це здатність впливати на що-небудь, здатність зробити 

що-небудь;  

 владу можна розглядати як вплив одних на інших. Владна 

взаємодія описується формулою: влада А над Б є здатністю добиватися 

того, щоби Б робив те, що необхідно  А. 

 влада – це досягнення певних цілей, отримання запланованих 

результатів; 

 влада є певним типом поведінки, заснованим на можливості 

зміни поведінки інших людей; 

 влада це можливість використання певних засобів, зокрема 

насильства для досягнення певних цілей; 

 влада визначається як певного роду особливі стосунки між 

керівником і підлеглим у ситуації управління, однак ці стосунки є в значній 

мірі знеособленими. Влада розглядається як безособова властивість будь-

якої соціальної системи; 

 влада це позиція панування, пов'язана із здатністю окремих груп і 

індивідів контролювати механізм розподілення дефіцитних суспільних 

цінностей навколо розподілу яких існує конфлікт; 

 влада не існує без підкорення об’єкта суб’єкту; 

 влада від впливу відрізняється загрозою використання санкцій; 

 владні відношення є каузальними, тобто вони спричинюють 

поведінку об’єктів; 

 влада існує тільки там, де є інтенція (намагання), передбачення 

можливих наслідків діяльності; 
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 влада існує там, де суб’єкт може здійснити зміни у перебігу 

подій, а результати діяльності зазадалегіть не обумовлені; 

  влада — це потенціал, який є у її користувача, тобто вона діє не 

лише тоді, коли її застосовують. Влада може існувати, але не 

використовуватися. Якщо співробітник працює за правилами, то в 

керівника немає необхідності застосовувати до нього владу, яку він має; 

  між тим, хто використовує владу, і тим, до кого вона 

застосовується, є взаємозалежність; 

 здатність підкорення об’єкту залежить не тільки від суб’єкту, але 

і від об’єкту та наявної ситуації; 

  той, до кого застосовують владу, має деяку свободу дій. 

Для зясування ролі влади в процесі управління навчальним закладом 

треба виокремити форми, в яких вона існує. Якщо розглядати підстави на 

яких тримається влада в людських суспільствах, то можна виділити три 

форми влади  (рис. 8). 

 Примусова влада. Ця влада є найбільш поширеною і спирається на 

загрозу застосування сили. Вона може бути як легітимною (від лат. lēgitimus 

– узгоджений з законом; законний; ) так і нелегітимною. До першої слід 

відносити тільки таку владу, яка добровільно приймається більшістю 

підлеглих, без спонукування до послуху шляхом погроз, утиску та примусу. 

Працівники сприймають таку владу виправданою, хоч шляхи й підстави 

виправдування і мотивація підкорення авторитетові керівника можуть бути 

різними. Саме таким критеріям відповідає  влада керівника навчального 

закладу, котрі на підставі загальновизнаної правомірності (законності) 

можуть застосовувати примус. До другої можна віднести спробу керівника 

використовувати силу для вирішення проблем, які знаходяться за межами 

його повноважень. Так наприклад, директор сільської школи може 
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примушувати вчителя математики викладати ще і англійську мову. 

Примусовість і в першому, і в другому випадку не означає, що підлеглі 

завжди покірливі у напрямку тиску. У них завжди є можливість вибору: не  

 

Рис.8. Форми влади 

 

підкоритись силі навіть з ризиком втрати свого статусу  або роботи. 

Психологічна влада. Це влада переконання та навіювання. Вона 

зустрічається там, де працівник діє в заданому напрямку під психологічним 

впливом, часто неусвідомлюваним. При ефективному використанні  

«психологічної влади» підлеглі підпадають під процедуру «промивання 

мозку» і частіш за все не мають  можливості вибору лінії своєї поведінки, як  

і у випадку примусової влади. 

 Економічна влада. Її основою є обмін фінансовими та матеральними 

преференціями й послугами за взаємною  згодою. Працівники приймають 

умови взаємообміну, підкоряються їм з огляду на особисту вигоду. Однак 

відомо, що при обміні вихідні позиції його учасників можуть бути далеко 
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нерівними і тоді одні групи або індивіди мають змогу диктувати умови 

обміну іншим, ставлячи їх у невигідне становище і тим самим здобуваючи ту 

саму економічну владу. Так в межах своїх легитимних повноважень директор 

школи має можливість самостійно визначати рівень навчального 

навантаження вчителя та таким чином впливати на його матеріальне 

становище. 

Дослідники у сфері влади й лідерства (керівництва)  Френч і Рейвен 

розробили зручну класифікацію основ влади. Згідно з їхньою класифікацією, 

є п'ять основних форм влади. 

 Влада, заснована на примусі.  Джерелом її є страх. Як правило, вона 

базується на побоюванні працівника втратити дещо, для нього цінне (роботу, 

посаду, премію, повагу, навчальне навантаження, зручний графік роботи, 

захищеність тощо). Вона не обов'язково передбачає насильство, але відчуття 

нестійкості становища індивіда у групі утримує його від поведінки, яка 

суперечить вимогам керівника,  прийнятим в установі нормам. Виконавець 

вірить, що  керівник  має можливість карати таким чином, який зашкодить 

задоволенню якоїсь потреби або взагалі може завдати якихось інших 

неприємностей.  

Така влада має суттєві недоліки, основними з яких  є: 

- відсутність довіри у стосунках між підлеглими та керівництвом; 

- значні витрати зусиль на контроль за діяльністю підлеглих; 

- орієнтація підлеглих на виконання роботи лише у межах 

встановленого завдання та під контролем. 

Така влада більш притаманна авторитарному керівникові і ефективна 

лише тоді, коли підлеглі дуже цінують місце своєї роботи. Однак широке та 

постійне її застосування гальмує розвиток навчального закладу, оскільки 

стримує ініціативу його працівників. Цю форму влади керівнику слід 

обирати тоді, коли інші застосувати неможливо, або вони не дають бажаного 

ефекту (наприклад, у кризових ситуаціях). 
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Влада, заснована на винагороді. Виконавець вірить, що той, хто 

впливає має змогу задовольнити якусь потребу або викликати почуття 

задоволення. Для викладачів навчального закладу це може бути премія, 

більш висока посада, сприяння підвищенню статусу, матеріальна допомога,  

збільшення вільного часу завдяки зручного графіку роботи, відрядження, 

виділення коштів на публікацію матеріалі дослідження,  визначення бажаної 

структури та кількості навчального навантаження тощо. 

Експертна влада. Виконавець вірить, що той, хто впливає (суб’єкт),  

володіє спеціальними знаннями, які дають можливість задовольнити його 

потреби. 

Великою перевагою експертної влади у всіх її різновидах є те, що вона 

поширюється не лише на підлеглих, а і на інших людей із оточення 

керівника, які можуть бути з ним на одному рівні чи навіть вищому. Тому її 

цінність для керівника значно перевищує цінність інших видів влади. 

Але вона може бути досить небезпечною для того, хто її отримав, у 

випадку, коли являтиме загрозу для інших. У своєму негативному прояві 

влада інформації є підставою для збільшення залежності від її носія. 

Еталонна (харизматична) влада. Характеристики та властивості 

керівника настільки привабливі для підлеглого, що він хоче бути таким 

самим, як керівник. Така влада формується на засадах харизми.  Харизма — 

це влада, побудована не на логіці чи силі традицій, а на особистих якостях 

(здібностях) лідера.  

Такими харизматичними якостями можуть бути: риторичні здібності, 

позитивна енергетика, яку ―випромінює‖ людина, її незалежність, 

впевненість, гідність, неординарна і вражаюча зовнішність тощо. Важливими 

професійними рисами керівника, що також мають харизматичний вплив, є: 

управлінська компетентність та вміння бути управлінцем, а не ―погоничем‖; 

впевненість у собі; вимогливість та позитивний критицизм у ставленні до 

підлеглих; об'єктивність у заохоченні й покаранні; ввічливість і 
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доброзичливість; почуття гумору, нормальне сприйняття дотепів і жартів; 

прояв зацікавленості особистими проблемами підлеглих. 

Керівник, що має харизму, викликає у підлеглих симпатію і 

обожнювання; сприймається ними як взірець; його дії і вчинки знаходять 

безумовну і беззастережну підтримку у тих, хто знаходиться у колі його 

впливу. 

Законна влада. Виконавець вірить, що той, хто керує, має право 

віддавати накази, і що його чи її обов'язок — підкорятися їм. Працівники 

виконують накази того, хто керує, оскільки традиція вчить, що 

підпорядкування приведе до задоволення потреб виконавця. Тому законну 

владу дуже часто називають традиційною владою. Законна влада буває 

дієвою тоді, коли підлеглий виконує вказівки керівника тільки тому, що той 

перебуває на вищому щаблі організаційної ієрархії навчального закладу. Всі 

керівники користуються законною владою, адже їм делеговані повноваження 

управляти іншими людьми.  

За суб’єктами влади її можна поділити на індивідуальну, групову та 

колективну.  

Індивідуальну владу мають керівники навчального закладу, його 

структурних підрозділів.  Але влада керівників різних ієрархічних равнів 

суттєво відрізняється. Перший керівник навчального закладу має первину 

владу, за українським законодавством він на свій розсуд може приймати 

будь-які управлінські рішення та  має всю повноту влади. Влада керівників 

інших ієрархічних рівнів навчального закладу є делегованою першим 

керівником, тому може суттєво відрізнятися в різних освітніх установах. 

Групова влада є делегованою. Вона притаманна методичним 

об’єднанням, кафедрам, вченим радам факультетів, комісіям. Так, керівник 

навчального закладу може надати право методичній комісії розподіляти 

навчальне навантаження вчителів, визначати кандидатів на нагороди, брати 

участь у прийомі на роботу нових вчителів тощо. Від першого керівника 
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залежить який статус будуть мати у навчальному закладі рішення навчально-

методичної комісії – рекомендательний або обов’язковий для виконання. 

Колективна влада може бути притаманна педагогічним та вченим 

радам. Але за українським законодавством перший керівник може приймати 

рішення не зважаючи на позицію колегіальних органів. Вивчення 

управлінської практики свідчить, що у більшості випадків керівники 

навчальних закладів погоджуються з рішеннями педагогічних та вчених рад, 

але від них залежить, яким буде зміст проектів рішення ти чи будуть вони 

потім виконуватись. Тобто влада колективних органів є дещо умовною. 

Принципово іншою є владна ситуація у навчальних закладах деяких 

європейських країн. Так, наприклад, у ВНЗ Великобританії первинну владу 

мають вчені та адміністративні ради, які делегують певні владні 

повноваження керівникам освітніх закладів для забезпечення виконання 

рішень колегіальних органів. 

Керівник навчального закладу може використовувати численні владні 

ресурси. Ресурси влади – це засоби за допомогою яких можна впливати на 

людей. Їх перелік є значним: кошти, земля, інші матеріальні ресурси, люди, 

вільний час, елементи середовища, інформація,  соціальний статус, посадові 

права, фізичні властивості людини, красота, воля, харизма, популярність, 

знання, вміння, здатність отримувати підтримку, традиції, закони, контроль 

над інформацією, контроль на робочим місцем тощо. Суб’єкти влади частіше 

всього використовують не один ресурс, а декілька.  

Поняття ―ресурси влади використовуються у широкому і вузькому 

сенсі. У широкому – це все те, що суб’єкт влади може використовувати для 

впливу на об’єкт; це власні якості суб’єкта (компетентність, 

організованість, воля та інше),  деяка властивості  об’єкта, наприклад, 

звичка підкорятися, конкретна ситуація, в якій здійснюється влада 

керівника (фінансове становище навчального закладу,  рейтингове місце, 

конкурсна ситуація та інше). 
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У вузькому сенсі ресурси – це ті засоби, з допомогою яких суб’єкт 

влади здійснює вплив на об’єкт влади та за яких може домагатися реалізації 

своїх розпоряджень. Ресурсами можуть бути будь-які цінності (гроші, 

комп’ютери, устаткування, предмети споживання та інше); засоби здатні 

вплинути на внутрішній світ, мотивацію підлеглих. 

Для забезпечення цілеспрямованості використання ресурсів влади 

необхідно провести їх класифікацію. Існують різноманітні класифікації 

засобів влади. Американський соціолог Амітай Вернер Етціоні ділить засоби 

влади на утилітарні, примусові і нормативні. 

 Утилітарні засоби влади - це матеріальні та інші соціальні блага, 

пов'язані з повсякденними інтересами людей. Утилітарні засоби суб’єкти  

влади використовують для заохочення і для покарання (зменшення зарплати 

недобросовісним працівникам та ін.). 

 Примусові засоби влади звичайно виступають як заходи 

адміністративного покарання, якщо не спрацьовують утилітарні.  

Нормативні засоби влади включають засоби впливу на внутрішній світ, 

свідомість, ціннісні орієнтації і норми поведінки людини, забезпечують 

схвалення дій суб'єкта влади, прийняття його вимог. Якщо утилітарні і 

примусові засоби влади впливають на реальні обставини і через них на 

поведінку людей, то нормативні засоби влади впливають безпосередньо на 

свідомість і поведінку людей. 

Ресурси влади керівника навчального закладу можна також поділити на 

економічні, соціальні, психологічні, культурно-інформаційні. 

До економічних ресурсів відносяться всі матеріальні цінності, 

необхідні для діяльності навчального закладу - гроші, земля, продукти 

харчування, обладнання та інші. 

Соціальні ресурси пов’язані  з економічними, бо підвищення 

соціального статусу індивіда обумовлює збільшення прибутків того чи 
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іншого керівника. Соціальний ресурс містить в собі і такі показники, як 

посада, престиж, освіта, науковий ступень, звання. 

 Психологічні ресурси пов’язані з знаннями, особистими якостями, 

особливостями діяльності керівника навчального закладу. 

Суб’єкт реалізує свою владу у наказах, розпорядженнях, командах, 

дорученнях, настановах у яких регламентуються поведінка об’єкта влади, 

називаються санкції, які будуть накладені за умов не виконання 

розпоряджень. Від наказу та його вимог залежить відношення до нього 

іншого важливого елемента влади – об’єкта, яким у навчальному закладі є 

викладач, студент, учень, обслуговуючі працівники. 

Від їєрархічного рівня керівника залежить арсенал його владних 

ресурсів. Чим вище ієрархічний рівень керівника тим більшим є перелік 

потенційних ресурсів влади. На перший погляд, чим вище перебуває 

керівник в ієрархії управління, тим сильніший вплив за допомогою своїх 

ресурсів влади він може здійснювати. Це правильно стосується колективу в 

цілому. Що ж до окремого працівника навчального закладу, то більшу владу 

має його безпосередній керівник, ніж той, хто перебуває на вищому щаблі 

управління. Це пояснюється тією обставиною, що для наявності влади над 

підлеглими потрібно контролювати щось, що має суттєве значення для 

останнього, створює його залежність від керівника і примушує його діяти 

так, як того бажає керівник. Чим більше ієрархічних рівнів у навчальному 

закладі, тим сільніше проявляється ця закономірність. 

Різноманітними та складними є владні стосунки у підсистемі „керівник 

– підлеглий‖. Значна кількість керівників навчальних закладів намагається 

вирішувати більшість наявних проблем за допомогою своїх владних ресурсів, 

але такий підхід дуже часто не спрацьовує. Таке становище можна пояснити 

декількома причинами. Перша -  це те, що влада за своєю природою має 

суб’єктивний характер. Її використання може бути спрямоване, як на 
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реалізацію управлінських завдань,  так і цілей не пов’язаних з інтересами 

організації. Проявом суб’єктивізму влади є і те, що однакова за своїм 

потенціалом влада, наприклад у завідувачів кафедр, або заступника 

директора школи, у реальному житті може бути різною за рівнем своєї  

ефективності.  

Друга – це особливості навчального закладу як соціальної організації. 

До них треба віднести високий рівень освіченості працівників, традиції 

демократизму та колегіальності, близькість соціальних статусів працівників, 

культ науки, знання а не бездумного підкорення, велику кількість 

структурних механізмів детермінації поведінки підлеглих. Усі ці особливості 

суперечать використанню владних ресурсів як головного механізму 

вирішення управлінських завдань.  

Так, наприклад, якщо директору інституту треба подати ректору 

пропозиції щодо відзначення працівників під час святкування ювілею 

університету, то для вирішення цієї проблеми можна використовувати владу, 

управлінські методи та структурно-нормативну детермінацію. 

Перший варіант – директор збирає заступників, керівників підрозділів 

для того, щоб повідомити про своє рішення щодо нагород. Всі спроби внести 

інші пропозиції він заперечує. 

 Другий варіант – директор збирає на нараду заступників та керівників 

підрозділів і пропонує обговорити кандидатури для нагородження. Після 

обговорення приймається колегіальне рішення. За своїм ієрархічним 

статусом директор може погоджуватися, а може і не погоджуватися з 

пропозиціями учасників наради. Якщо він погоджується,  то для вирішення 

проблеми він використовує метод управління (рішення наради), якщо не 

погоджується та сам приймає рішення, то фактично повертається до першого 

– владного варіанту. 

Третій варіант – в інституті кожний працівник має критерії оцінки його 

діяльності, здійснюється облік досягнень та недоліків у роботі, що дозволяє 

за об’єктивними критеріями визначити кандидатів на відзнаку. Даний варіант 
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є прикладом використання структурно-нормативної детермінації. Відмінність 

структурно-нормативної детермінації від методів управління полягає у тому, 

що методи управління спрямовані на вирішення конкретної унікальної 

ситуації, а структурно-нормативна детермінація забезпечує управління 

вирішенням типових  завдань що повторюються. На відміну від методів 

управління структурно-нормативна детермінація здійснюється на підставі 

розроблених положень, процедур, інструкцій. Вона не передбачає 

безпосередньої участі у   її реалізації того чи іншого керівника, тому що стає 

елементом постійно діючої системи управління.  

Доцільним напрямом розвитку методів управління є перетворення їх в 

засоби структурно-нормативної детермінації для вирішення типових 

управлінських завдань. На прикладі, який ми розглядаємо,  рішення про 

розробку положення про оінку діяльності  працівників, його розробка та 

первинне використання характеризують використання методів управління. 

Все це передбачає безпосередню участь керівників навчального закладу. Але 

після того, як це положення буде апробоване, його подальше використання 

перетворюється у структурно-нормативну детермінацію та починає 

функціонувати норма організаційного порядку. 

Дуже важливим та цікавим є питання чи може директор замінити 

механізми структурно-нормативної детермінації використанням своїх 

владних ресурсів, тобто особисто прийняти рішення про кандидатів на 

нагороди. Ієрархічний статус дозволяє йому це зробити. Але якщо він це 

зробить, то це буде свідчити, що він не виконав своїх керівних функцій на 

етапі розробки механізму оцінки  роботи підлеглих та цей механізм є 

недосконалим, або у керівника існують суб’єктивні не виправдані наявною 

ситуацією інтереси. 

Якщо порівняти три механізми детермінації поведінки підлеглих – 

владний, за допомогою методів управління, структурно-нормативний, то 

треба зазначити, що саме великий рівень суб’єктивізму притаманний владній 

детермінації, менший – за домогою методів управління, ще менший – 
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структурно-нормативний. Суб’єктивізм механізмів детермінації не є 

обов’язково негативною характеристикою, але цей суб’єктивізм може 

обумовлювати імовірність негативних наслідків. 

Третя причина орієнтації керівників переважно на владні ресурси – це 

їх уявлення  про сутність управлінської діяльності. Ці уявлення можуть бути 

сформовані в процесі спостереження за управлінською діяльністю та її 

реалізації, або в процесі вивчення наукових робіт та навчання. У другому 

випадку ці уявлення є більш свідомими та чіткими. 

У зв’язку з тим, що більшість керівників навчальних закладів не 

мають управлінської освіти, то вони частіше всього орієнтуються на 

традиційний підхід до управління. Саме такий підхід обумовлює 

поширення авторитарних стосунків та використання владних механізмів 

вирішення управлінських завдань.  

У ВНЗ Західної Європи з 90-х років минулого століття поширюється 

менеджерський підхід до управління  навчальними закладами. У  цих 

країнах як і в США розпочали підготовку менеджерів для системи  освіти. 

Такий підхід стає запорукою більш оптимального співвідношення різних 

механізмів вирішення управлінських завдань у діяльності керівників. 

Вибір керівником тих чи інших механізмів вирішення управлінських 

завдань залежить від низки чинників. Перший –  характер завдань, які  

вирішує навчальний заклад або його структурний підрозділ та його керівник. 

Так, у навчальних закладах  можна виокремити системних керівників – 

директорів шкіл, професійно-технічних   закладів, коледжів, завідувачів 

кафедр, деканів та ректора та функціональних – заступники директорів, 

заступників деканів, керівників відділів, проректорів. Системні керівники 

відповідають за реалізацію всіх головних питань  освітніх закладів – 

навчальних, наукових, кадрових, матеріально-фінансових тощо, а 

функціональні  тільки за окремі із перелічених напрямків. Кожний із цих 

керівників реалізує специфічні завдання, які значною мірою впливають на 

механізми їх реалізації.  Наприклад, проректор, заступник директора з 
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навчально-виховної роботи, які відповідають за організацію навчального 

процесу, мають обмежені можливості використовувати фінансові та 

матеріальні ресурси, а для проректора або заступника директора з 

адміністративно-господарчих питань, навпаки ці владні ресурси є головними 

у реалізації їх функцій. 

Другий – місце керівника в управлінській ієрархії. Зрозуміло, що ректор 

ВНЗ, або директор коледжу має можливість використовувати весь арсенал 

ресурсів влади та інші механізми розв’язання управлінських завдань. 

Меншим такий арсенал є у заступника директора, декана факультету та ще 

меншим у завідувача кафедри. Таке становище притаманне більшості 

українських ВНЗ, в яких декани та завідувачі кафедр не мають можливості 

самостійно використовувати фінансові та матеріальні ресурси влади. В 

Україні у взаєминах ВНЗ та навколишнього середовища вже затвердились 

ринкові стосунки, а в середині навчальних закладів збереглися ще радянські 

принципи розподілу бюджету та побудови основ взаємодії структурних 

підрозділів. 

Характерною особливістю сучасного світового бізнесу є те, що навіть 

велетенські компанії  є органічним поєднанням значної кількості самостійних 

та різних за розміром фірм. Подібна тенденція проявляється і у системі вищої 

освіті. Так, самі відомі університети Великобританії є поєднанням 

самостійних коледжів та в Європі поширеною є практика, коли фінансується 

не університет, а факультет або інститут. Таким чином прогресивною та 

демократичною можна вважати тенденцію підвищення автономії  таких 

структурних підрозділів як кафедра та факультет. Разом з цим повинні 

змінюватися владні ресурси керівників. Системні керівники повинні мати 

можливість використовувати весь існуючий владний потенціал.  

Третій – напрацьовані традиції вирішення управлінських завдань. 

Відомо, що в Оксфордському та Кембріджському університетах за багато 

століть  розроблено нормативну базу, яка складає 700-800 сторінок. Ця 



 

156 

 

нормативна база є прикладом використання структурної детермінації для 

вирішення багатьох управлінських завдань.  

Четвертий – індивідуальні особливості суб’єктів влади. Як відомо, 

психологія управління виокремлює декілька стилів управління – 

демократичний, авторитарний, ліберальний. У численних публікаціях 

можна знайти  детальні характристики кожного іх стилів управління. 

Зрозуміло, що керівники з авторитарним стилем використовують 

переважно владу для вирішення управлінських завдань. Керівники з 

ліберальним стилем не схильни до використання владних ресурсів, а 

керівники демократичного стилю оптимально інтегрують владні, 

управлінські та структурні механізми вирішення практичних завдань.  

Але в роботах з психології управління відсутня чітка відповідь не те, 

чому одні керівники схильні до авторитарного стилю, інші до 

демократичного стилю управління. Переконливі пояснення такої ситуації 

можна знайти у роботах послідовників К.Г.Юнга, які поділяють людей на 

екстравертів та інтровертів, логіків та етиків, сенсориків та інтуітивних, 

раціональних та іраціональних. За даними американських психологів серед 

керівників майже 80 відсотків складають сенсорно-логічні та інтуітивно-

логічні люди. Саме сенсорно-логічні типи керівників схильні до 

авторитарності, ієрархічної системи стосунків, у своїй діяльності перевагу 

вони віддають вткористанню владних ресурсів. Інтуітивно-логічні типи 

керівників схильні до демократичного стилю, колегіальності у прийнятті 

рішень   

П’ятий – традиції та тенденції розвитку суспільного життя. Довгий 

час наша країна функціонувала в умовах авторитарної неринкової системи. 

Таке становище обумовило формування певних традицій здійснення керівної 

діяльності. Ці традиції характеризує декілька особливостей. Висування на  

посади у навчальні заклади сенсорно-логічних керівників, схильних до 

авторитарності та ієрархічної системи побудови влади, в якій вони безумовно 

виконували накази своїх керівників та вимагали такої поведінки від своїх 
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підлеглих. Панування  принципу одноосібної влади, який, з одного боку, 

сприяв формуванню авторитарного стилю управління, а, з другого боку, 

робив керівника в середині організації  майже безконтрольним.   

За радянські часи  ця безконтрольність дещо обмежувалася діяльністю 

парткомів, а в наш час стала значною мірою більш поширеною. Збереглися 

ще радянські традиції імітації  колегіальності та демократичності управління   

за допомогою певних засобів маніпулювання. Так, у ВНЗ вищим 

колегіальним органом є Вчена рада традиціям діяльності якої вже багато 

десятиріч.  Вчену раду очолював ректор, у її президії  місця займають 

проректори, за підготовку питань на засідання ради відповідають знову таки 

проректори. Рішення Вченої  ради готують заздалегідь, їх узгоджують з 

проректором, відповідальним за відповідний напрямок роботи. За таких умов 

у проект рішення попадає тільки те, з чим згодні керівники вищого 

навчального закладу. Зазвичай підготовлений таким чином проект рішення 

приймається без змін. Але в тих випадках, коли під час обговорення  питання 

до проекту рішення додають щось нове, то немає гарантії, що це буде 

виконано. Таке становище пов’язане з тим, що у ректор знаходяться всі 

владні важелі. Тільки від нього залежить чи будуть профінансовані прийняті 

рішення, чи буде здійснено організаційне забезпечення їх виконання, чи буде 

здійснено  контроль за їх реалізацією. 

У наш час загальносвітовою тенденцією є демократизація суспільного 

життя. Ця тенденція знаходить певний прояв і в Україні. У першій статті 

Конституції нашої країни декларується, що Україна демократична держава. 

Але ця тенденція ще не знайшла повної  реалізації, як у законодавчих 

документах, так і практиці діяльності ВНЗ. Що стосується Вченої ради, то 

для демократизації її діяльності треба щоб її очолював не ректор, а хтось із 

вчених. Членів Вченої ради можна як і в  навчальних закладах 

Великобританії  поділити на комісії – бюджетну, науково-педагогічну, зі 

студентських питань, зі стратегічного розвитку, міжнародного 
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співробітництва тощо. Саме комісії будуть готувати питання для 

обговорення на засіданнях вченої ради та пропонувати проекти рішень. 

Традиційний підхід до функцій та роботи Вченої ради спрямований на 

формування єдиної точки зору, закріплення принципу єдиноначалія, 

концентрації всієї влади в руках ректора. Ректор очолює навчальний заклад, 

ректорат та Вчену раду. Якщо порівняти таку ситуацію  із ситуацією в країні, 

то вона тотожна пропозиції президенту очолити ще і Верховну раду та уряд. 

Наявну ситуацію може змінити імплементація положень нового закону "Про 

вищу освіту", який передбачає зміну підходів до визначення керівників 

Вченої ради ВНЗ, яку вже не може очолювати ректор. Першим кроком  у 

зміні підходів до організації діяльності Вчених рад є розробка та 

запровадження нових регламентів їх діяльності. Але більш складним 

завданням є зміна традицій та психології людей, залучених до організації 

діяльності Вчених рад закладів вищої освіти. 

Як ми зазначали, влада має суб’єктивний характер, тому за умов 

розповсюдженої у наш час моделі управління,  навчальний заклад може 

розвиватися динамічно, якщо його очолює дійсно демократичний лідер, 

здатний активізувати, об’єднати членів колективу залучити їх до участі в 

розробці та реалізації важливих управлінських рішень. 

Зовсім іншими є традиції та практика організації управління в 

Європейських країнах. Так,  наприклад, у Великобританії  в ВНЗ є три 

владних центри – Рада університету, яка розробляє стратегію, вирішує 

фінансові та кадрові проблеми та контролює виконання прийнятих рішень, 

Сенат, який розглядає наукові та навчальні проблеми та приймає відповідні 

рішення, Віце-канцлер, який є менеджером та свої зусилля спрямовує на 

виконання прийнятих Радою та Сенатом рішень. 

На відміну від завідувача кафедри, який керує рядовими працівниками, 

декан факультету керує заступниками та завідувачами кафедр. Ця 

особливість обумовлює головну проблему його діяльності -  розподіл 

владних ресурсів та меж повноважень керівного складу факультету. Зазвичай 
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відповідно до уставів ВНЗ та положень про факультети декани одноосібно 

відповідають за діяльність свого підрозділу. Така ситуація обумовлює 

доцільність ієрархічних стосунків декана та інших керівників факультету. 

Але на практиці такі стосунки є більш різноманітними. 

Ми вже розглядали чинники, які впливають на формування стратегії 

діяльності керівника. Так, якщо авторитарно-ієрархічні стосунки панують в 

системі ректор – декан, то така ситуація обумовлює авторитарний характер 

стосунків декана та інших керівників факультету. Але, якщо керівник 

факультету не є провідним вченим та не має значного авторитету, то його 

можливості використання владних ресурсів є обмеженими та він орієнтується 

на автономію структурних підрозділів, інтеграцію та координацію їх 

діяльності. Деякі з таких керівників для підтримки своєї влади 

використовують засоби маніпулювання, формують угруповання прибічників 

для забезпечення прийняття необхідних їм колегіальних рішень. Вони 

сприяють формуванню протиріч між структурними підрозділами, що 

ускладнює формування консолідованої та налаштованої проти декана позиції 

керівного складу факультету. 

До цієї категорії керівників можна віднести і деканів „трансляторів‖,  

які головним своїм призначенням вважають доведення до підлеглих рішень 

ректора та проректорів ВНЗ. Більшість своїх зусиль вони спрямовують саме 

на забезпечення виконання рішень керівного складу університету. 

За індивідуальними особливостями є категорія керівників факультетів, 

які схильні до гнучкої системи побудови владних стосунків. Перевагу вони 

віддають ідеям автономії структурних підрозділів, колегіальності, 

структурної детермінації. Але навіть за умов автономії структурних 

підрозділів, особисту відповідальність за якість навчального процесу несе 

декан. Його владні стосунки з різними керівниками можуть відрізнятися. Так, 

якщо керівник кафедри, лабораторії чи центру є самостійним та ефективним 

працівником, то він може працювати на засадах автономії, а декан виконує 

інтеграційні та координаційні функції. Але якщо керівник структурного 
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підрозділу факультету є малодосвідченим та неефективним, то декан 

факультету не може просто спостерігати та не втручатися у перебіг подій. У 

такий ситуації більш доцільними є ієрархічні владні стосунки декана та 

керівника структурного підрозділу. 

Поширеною є ситуація, в якій декан використовує змішані системи 

стосунків з тим чи іншим керівником структурного підрозділу. Так у 

вирішенні питань організації наукової роботи декан може бути орієнтований 

на принципи автономії діяльності кафедри, а у вирішенні питань організації 

навчального процесу ієрархічні владні стосунки. 

Використання деканом принципів автономії у побудові стосунків з 

керівниками структурних підрозділів факультету доцільне за умов їх 

високого рівня умотивованості, активності, компетентності, відповідальності 

та розробленості механізмів структурної детермінації діяльності підрозділів. 

Одним із головних владних ресурсів є гроші. Але чи має можливість 

використовувати цей ресурс декан чи директор інституту того чи іншого 

університету.  У наш час існує декілька моделей вирішення цієї проблеми. 

Перша – всі фінансові проблеми вирішує особисто ректор, а  керівники 

структурних підрозділів виконують рішення прийняті керівником 

навчального закладу.  

Друга модель дещо, але не принципово, відрізняється від першої. У 

ВНЗ створюється фінансова комісія, до  складу якої входить невелика 

кількість працівників не пов’язаних з факультетами та інститутами. Вони 

розглядають замовлення факультетів та приймають рішення. Але така комісія 

зазвичай розподіляє незначну частину бюджету та приймає рішення 

відповідно до настанов керівництва. Така  модель є тільки демонстрацією 

колегіальності, а фактично представники факультетів не беруть участі у 

розподілі бюджету. 

Третя модель була реалізована у Львівському національному 

університеті ректором І.Вакарчуком. Всі керівники структурних підрозділів 

на розширеному засіданні ректорату регулярно, відкрито обговорюють 
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питання фінансування. У такому обговоренні беруть участь та голосують 

студенти та представники профспілкової організації. Кожний структурний 

підрозділ у бюджеті має свій рядок, де розписані всі його кошти. У ректора ж 

узагалі немає коштів та жодних фінансових ресурсів. 

Четверту модель реалізовано в Тернопільському національному 

педагогічному університеті, в якому декілька факультетів мають значну 

фінансову самостійність. Ці факультети частину позабюджетних коштів, це 

може бути 10 відсотків, як на факультеті післядипломної освіти, передають у 

консолідований бюджет університету, а інші кошти використовують 

відповідно до потреб свого підрозділу. 

У Росії така модель є поширеною. Різниця полягає лише в тому, який 

відсоток своїх коштів факультет передає до консолідованого бюджету. Ця 

частина може складати і 30 і 70 відсотків. У Волгоградському педагогічному 

університеті кожний декан має свій грошовий фонд та самостійно вирішує як 

його використовувати. 

Важливою умовою побудови оптимальної системи владних стосунків у 

навчальному закладі є проведення аналізу  їх стану. Але це завдання є 

складним, що пов’язане зі складністю феномену влади у навчальному 

закладі, яка є елементом цілісної системи управління. Тому дуже складно 

деференцювати вплив влади на ефективність діяльності навчального закладу 

від інших засобів управління. До цього треба додати і те, що носіями владних 

повноважень є керівники різних ієрархічних рівнів та різні колегіальні 

органи. 

Складність оцінки владних стосунків пов’язана і з тим,  що їх перебіг 

залежить від їх суб’єктів, об’єктів та особливостей поточної ситуації у 

навчальному закладі. 

Чинники, що впливають на керівника у процесі побудови владних 

стосунків: 
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  власні цінності менеджера, його уявлення про мету, 

спрямованість та засоби своєї діяльності;  

  особисті якості, прийняття влади, відповідальності,  бажання 

мати певні обов'язки;  

 парадигма управління навчальними закладами, притаманна 

данній країні; 

 традиції управління, притаманні навчальному закладу;  

  рівень забезпечення навчального закладу ресурсами; 

 особливості підлеглих,  рівень освіченості, професіоналізму, 

прийняття влади;  

Чинники, що впливають на підлеглих у процесі побудови владних 

стосунків: 

  рівень харизматичності, авторитетності керівника;  

 парадигма управління навчальними закладами, притаманна 

данній країні;  

 традиції управління, притаманні навчальному закладу;  

 рівень їх освіченості та культури; 

   інтереси,  які залежать від мотивів працівників; 

  уявлення про можливі межі влади керівників (кожна людина 

через свої психологічні особливості по-різному реагує на вплив керівника, 

а отже, відповідно й поводить себе. Є люди, для яких влада керівника 

поширюється на всі їхні вчинки як на роботі, так і поза нею. Одні визнають 

цю владу тільки до певних меж, а інші, формально підкоряючись владі 

керівника, фактично чинять на свій розсуд). 
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 Особливості  ситуації, які значно впливають на владні 

стосунки: 

  реформування системи освіти, що може обумовлювати числені 

проблеми, пов’язані з новими умовами фінансування, кадрового 

забезпечення, набору учнів, запровадженням інноваційних технологій 

тощо; 

 перебудова діяльності навчального закладу, що може викликати 

опір працівників; 

 виникнення кризової  ситуації у навчальному закладі (недобір 

студентів або учнів, конфліктна ситуація, яка дестабілізує діяльність всього 

колективу, фінансові ускладнення тощо). 

Аналіз наведених особливостей дозволяє зробити висновок  про 

можливість розробки непрямих критеріїв оцінки владних стосунків у 

навчальному закладі: 

 ефективність управління навчальним закладом. Використання 

влади не може бути ефективним, якщо неефективним є управління 

навчальним закладом; 

 підтримка працівниками рішень прийнятих з головних питань 

діяльності навчального закладу.  Якщо у навчальному закладі рішення 

приймаються одноосібно керівниками,  то це значно знижує рівень 

підтримки працівниками цих рішень; 

 рівень активності працівників у реалізації планів роботи 

навчального закладу. Спостереження свідчать, що у навчальних закладах, 

в яких переважають владні механізми управління, активність працівників 

значно знижується; 
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 авторитетність керівників навчального закладу. Підвищення 

культурного,  освітнього рівня працівників обумовлює те, що авторитет 

мають ті керівники,  у діяльності яких оптимально співвідносяться владні 

та інші механізми управління; 

 стиль управління. Якщо у навчальному закладі панує 

авторитарний стиль управління, то це є свідченням переважного 

використання владних механізмів управління; 

 психологічний клімат у навчальному закладі. Нормальний 

психологічний клімат навчального закладу є свідченням оптимального 

співвідношення механізмів управління; 

 рівень використання засобів примусу у вирішенні управлінських 

завдань. Але цей рівень необхідно співвідносити з ситуацією у 

навчальному закладі, особливостями підлеглих та керівників. Тому, що 

на початкових етапах становлення системи управління навчальним 

закладом та його колективу, такі засоби примущення можуть бути 

необхідними; 

 відповідність механізмів управління рівню розвитку колективу 

навчального закладу. Під час аналізу цього критерію треба ураховувати, 

що засоби примусу гальмують розвиток колективу, а у високорозвинених 

колективах не сприймають засоби тиску у вирішенні управлінських 

завдань; 

 дотримання прав викладачів та співробітників. Використання 

владних повноважень може порушувати права співробітників, тому 

аналіз цього критерію може характеризувати владні стосунки; 

 відповідність управлінської діяльності законам та нормативним 

документам. Існуюча в Україні система призначення керівників 

навчальних закладів,  тривалі терміни утримання їх на посаді створюють 
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потенційні можливості для деформації особистості керівника формування 

якостей та засобів діяльності, які можуть порушувати права інших. Треба 

ураховувати і те, що бездіяльність керівників може також порушувати 

закони. Так  керівник навчального закладу може не відраховувати 

студентів- контрактників за невідвідування занять, щоб не обмежувати 

фінансові ресурси та зменшувати кількість викладачів; 

 розробленість процедур прийняття управлінських рішень. Якщо у 

навчальному закладі чітко визначено  хто бере участь, у які терміни та як  

відбувається прийняття рішень з фінансових питань, розподілу 

навчального навантаження, премій тощо, то це свідчить що 

співвідношення владних та інших механізмів управління є оптимальним; 

 наявність інформаційного управлінського середовища 

навчального закладу. Таке середовище характеризують наявність в 

інформаційних мережах навчального закладу проектів рішень, прийнятих 

рішень, планів роботи, посадових інструкцій, нормативних документів, 

положень, інформації про працівників, можливості висловлювати свою 

думку з приводу діяльності установи тощо. Створення такого середовища 

є умовою демократизації управління та оптимізації його механізмів; 

 рівень довіри працівників до керівників навчального закладу.  

Така довіра може свідчити про ефективне використання владних 

повноважень керівниками навчального закладу.  

Жодний з наведених критеріїв не є самодостатнім, вони дозволяють 

отримати достовірну інформацію лише за умов їх системного та цілісного 

використання, з’ясування наявних та прогностичних тенденцій розвитку 

владних стосунків у навчальному закладі. 

Підводячі підсумки розгляду даної теми зазначимо, що керівник 

навчального закладу повинен володіти всіма механізмами управління 

важливе місце серед яких займає влада. 
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 Влада для керівників навчальних закладів є не метою а засобом, а 

засоби управління мають варіативний характер, тому влада необхідна для 

того щоб створити ефективну систему управління, в якій будуть переважати 

механізму структурно-нормативної детермінації. 

Використання керівником ресурсів влади залежить від стану розвитку 

колективу, наявної у навчальному закладі ситуації та пріоритетних завдань. 

Провідною тенденцією у використанні ресурсів влади є зменшення 

застосування ресурсів, пов’язаних з примусом підлеглих та збільшення 

обсягу засобів психологічного впливу. 

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації 

1. Шо таке влада, які її форми виокремлюють? 

2. Яке значення має влада у процесі управління навчальним 

закладом? 

3. Які ресурси влади має керівник навчального закладу? 

4. Від чого залежать ресурси влади керівників навчального закладу? 

5. Як можна проаналізувати владні стосункив у навчальному 

закладі? 

6. Управлінська ситуація: попередній керівник загальноосвітньої 

школи використовував у різних управлінських ситуаціях переважно 

примусову владу, що обумовило орієнтацію підлеглих на його вказівки, а не 

ініціативу та активність. Як має використовувати владні механізми новий 

керівник загальноосвітньої школи? 

7. Який із механізмів впливу на підлеглих є найбільш 

суб’єктивним? 

Варіанти відповедей 

а) влада; 

б) методи управління; 

в) структурно-нормативна детермінація. 

 

Теми рефератів 
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1. Ресурси влади керівника навчального закладу. 

2. Місце влади в системі управління навчальним закладом. 

3. Аналіз стану владних стосунків у навчальному закладі. 

4. Напрями розвитку владних стосунків у навчальному закладі. 
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1.6 АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ 

Поведінку людини визначають зовнішні та внутрішні чинники. 

Провідну роль серед них виконують внутрішні чинники. В управлінні 

навчальними закладами стрижневу роль серед внутрішніх чинників 

відіграють аксіологічні засади поведінки керівника. У науці під цінностями 

розуміють духовні та матеріальні явища, яки мають значення для 

особистості, та спрямовують, організовують,  регулюють її діяльність. Під 

управлінськими цінностями можна розуміти елементи внутрішньої структури 

особистості керівника, які характеризують його суб’єктивне ставлення до 

суспільно значимих цінностей, окремих компонентів управлінської 

діяльності. Цінності спонукають людину до діяльності, задають межи та 

форми цієї діяльності та додають їй спрямованість, орієнтовану на 

досягнення певної мети. 

У структурі цінностей керівника навчального закладу значне місце 

займає його спрямованість на кар’єрне зростання. Охарактеризувати систему 

цінностей керівника навчального закладу, пов’язаних з кар’єрним 

зростанням, дозволяє класифікація мотивів вибору кар’єри. Серед них 

виокремлюють наступні: 

1. Прагнення добитися незалежності. 

2. Прагнення бути кращим фахівцем в своїй справі. 

3. Прагнення зберегти та зміцнити своє положення. 

4. Прагнення створити або організувати щось нове. 

5. Прагнення бути першим. 

6. Прагнення до влади та успіху асоційоване з посадою.  

7. Прагнення до матеріального благополуччя. 

Якщо влада є головною цінністю для керівника навчального закладу, то 

всі інші мають підпорядкований характер. Діяльність, яка відповідає цим 

цінностям, керівник розглядає як засіб збереження своєї влади. Зрозуміти 
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місце влади в системі цінностей керівника навчального закладу дозволяє 

типологія людей в залежності від їх ставлення до влади: 

1. Нонконформіст – провідна потреба у свободі, влада 

розглядається як прагнення до незалежності і самостійності. 

2. Конформіст – перевага гедоністичних потреб визначає владу як 

джерело матеріального благополуччя або інших особистих вигод. 

3. Диктатор – потреба в самоповазі веде до розуміння влади як 

панування над іншими, джерела престижу, високого статусу і слави. 

4. Авантюрист – на першому місці потреба в самовираженні, що і 

відображається в розумінні влади як гри. 

5. Демократ – потреба бути особистістю, що обумовлює розуміння  

влади як служіння людям і суспільству. 

Ціннісні орієнтації керівника навчального закладу є найважливішим 

елементом його управлінської культури, що закріплюється професійною 

освітою, життєвим досвідом, всією сукупністю його емоційних переживань і 

відмежовує значуще, суттєве для даної людини від несуттєвого, 

другорядного. Сукупність ціннісних орієнтацій, що вже склалися, утворює 

свого роду вісь свідомості, яка забезпечує сталість особистості керівника, 

цілісність певного типу управлінської  поведінки. 

Ціннісні орієнтації керівника навчального закладу виступають ознакою 

зрілості його особистості, показником ступеня його соціальності. Це – основа 

сприйняття не тільки зовнішнього, але й внутрішнього світу індивіда, 

обумовлений зв’язок для вирішення в індивідуальному плані питань про сенс 

життя, мету управління завдяки яким відбувається інтеграція сукупності 

ціннісних особливостей в цілісне і своєрідне, характерне саме для даної 

особистості утворення. 

Сукупність ціннісних орієнтацій обумовлює також такі риси 

особистості, як висока моральність, цілісність, здатність до вольових зусиль в 

ім’я обраних ідеалів і цінностей, активність життєвої позиції. Суперечності в 
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ціннісних орієнтаціях породжують непослідовність у поведінці керівника 

навчального закладу, знижують ефективність управлінської діяльності. 

Внаслідок цього ціннісні орієнтації виступають найважливішим 

фактором, який регулює дії керівника. Основний зміст ціннісних орієнтацій 

людини взагалі складають правові, політичні, філософські, естетичні, 

моральні релігійні переконання, глибокі і стійкі прихильності, непохитні 

принципи поведінки. Тому в кожному суспільстві ціннісні орієнтації 

особистості стають об’єктом виховання і самовиховання, цілеспрямованого 

впливу. 

Соціальні цінності і мотиви, трансформуючись  крізь призму 

індивідуальної життєдіяльності, входять до психологічної структури 

керівника у формі особистісних його цінностей. Кожному керівнику освіти 

притаманна специфічна ієрархія цінностей, які виступають зв’язуючою 

ланкою між культурою суспільства і сформованою керівником 

організаційною культурою навчального закладу, між суспільним та 

індивідуальним. 

Проблема цінностей управління навчальними закладами у науці майже 

не розроблена. Визначення системи управлінських цінностей дозволить 

аналізувати, оцінювати керівну діяльність, обґрунтовувати напрями її 

розвитку. Окрім того, визначення системи управлінських цінностей 

дозволить зробити процес підготовки майбутніх керівників навчальних 

закладів більш цілеспрямованим. Головною  умовою розвитку освіти та 

управління освітою є зміна системи цінностей. 

 Саме аксіологічні засади характеризують сенс діяльності з управління 

навчальними закладами, дозволяють керівнику визначити за ради чого воно 

здійснюється. Система цінностей управління характеризує перехід 

управлінських знань у переконання керівника та таким чином пов’язує 

інформаційно-знанієву складову з практичною сферою особистості. Саме 

сформованість системи цінностей управління навчальним закладом 



 

171 

 

характеризує перевагу внутрішніх чинників у діяльності керівника над 

зовнішніми. Така перевага є основою формування майстерності, стабільності, 

очікуваності діяльності керівника навчального закладу. Ціннісні орієнтації 

опосередковують ставлення керівника до управління, до себе, до підлеглих, 

до стейкголдерів, громади, світу. 

Л.М. Семененко вважає, що  взаємодія ціннісної і смислової регуляції у 

ході саморегуляційної  діяльності здійснює низку функцій: спонукально-

стимулюючу, орієнтаційно-вибіркову, рефлексивно-регулятивну, 

стабілізуючу, корекційно-розвиваючу, прогностичну, адаптивну, 

системоутворюючу. 

Провідну роль у формуванні управлінських цінностей повинна 

відігравати професійна освіта керівників навчальних закладів, але поки що  

відсоток тих, хто має таку освіту, є незначним. Тому формування 

управлінських цінностей керівників значною мірою відбувається стихійно. 

 У  процесі професійної підготовки керівників навчальних закладів 

недостатньо знайомити їх з теоретичними та методичними проблемами 

управління необхідно формувати систему управлінських цінностей. Саме їх 

сформованість є показником ефективності підготовки магістрів управління 

навчальними закладами. Але майбутні керівники повинні не тільки засвоїти  

готову систему цінностей, а і вміти розробляти та запроваджувати 

оригінальну систему цінностей відповідно до наявної у навчальному закладі 

ситуації.  

Аналіз наукової літератури та управлінської діяльності дозволяє 

виокремити протиріччя між: системою управлінських цінностей, яку 

визначають нормативні документи, поширені традиції, управлінська 

практика та світовими тенденціями розвитку управління, наявними 

завданнями управління, особливостями навколишнього світу та сучасної 

людини; необхідністю зміни системи управлінських цінностей та 

недостатнім рівнем наукової розробки їх сутності та структури; необхідністю 
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оновлення системи цінностей сучасних керівників навчальних закладів та 

недостатнім рівнем використання для цього потенціалу системи професійної 

освіти та підвищення їх кваліфікації. 

Першочерговим завданням у подоланні цих протиріч є  визначення  

структури та змісту цінностей управління навчальними закладами.  

Макроструктуру управлінських цінностей визначає структура системи 

управління навчальним закладом. Як відомо, в структурі управління 

навчальним закладом виокремлюють мету управління; зміст управлінської 

діяльності; технології, форми, методи управлінської діяльності; управлінську 

підсистему; підсистему, якою керують.  Управлінські цінності повинні 

охоплювати всі складові системи управління. 

На макрорівні управлінські цінності можна класифікувати за різними 

ознаками (рис. 9).  

За масштабом розповсюдження систему управлінських цінностей 

можна поділити на суспільні та індивідуальні. Суспільні цінності відбивають 

особливості пануючої парадигми управління та закріплюються 

законодавчими документами та традиціями. Індивідуальні управлінські 

цінності базуються на суспільних, але можуть дещо відрізнятися від них. 

Останнє пов’язане з наявністю професійної освіти, життєвим досвідом, віком, 

індивідуальними та типологічними особливостями керівників. Так, 

наприклад, професійна освіта керівників може відтворювати як традиційні 

цінності, так і більш сучасні, що відбивають  прогресивні тенденції розвитку 

теорії та практики управління навчальними закладами. 

За масштабом впливу на діяльність керівника навчального закладу 

цінності можна поділити на цільові та інструментально-технологічні. Перші 

пов’язані з розумінням сутності управління навчальним закладом його 

цільовим компонентом та впливають на всю діяльність керівника, другі з 
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Рис. 9. Класифікація управлінських цінностей 

 

засобами управління та впливають на окремі складові його діяльності. 

Найбільші потенційні можливості для формування цільових цінностей має 

професійна освіта. Саме вона визначає орієнтацію керівника на ту чи іншу 

управлінську теорію: впливу, інтеграції, взаємодії, створення умов, TQM, 

організації що сама навчається тощо. Кожна з цих теорій базується на різних 

системах цінностей. Так трактування управління як впливу керівника 

обумовлює орієнтацію на систему авторитарних цінностей – накази, 

контроль, дисциплінування підлеглих,  стягнення та тяжіє до авторитарного 

стилю управління. 

На варіативність інструментальних цінностей можуть впливати 

особливості управлінського досвіду, індивідуальні та типологічні 
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особливості керівника. Так, якщо керівник  за своїми особистими якостями, 

відповідно до поглядів К.Г.Юнга, має емоційну спрямованість, то у своїй 

діяльності він буде орієнтуватися на мікроклімат, спілкування, емоційні 

засоби впливу. 

Відповідно до  ступеня інноваційності    управлінські цінності можна 

поділити на традиційні та інноваційні. Традиційні цінності є широко 

розповсюдженими, вони можуть містити як позитивні так і негативні 

складові. Так, систему традиційних управлінських цінностей характеризує 

принцип одноосібної влади керівника, ієрархічні, вертикальні стосунки, 

централізація, другорядна роль колегіальних органів тощо. Інноваційні 

цінності (наявність у керівника професійної освіти, колегіальність 

управління, децентралізація, автономія навчальних закладів та їх структур 

тощо) відповідають прогресивним тенденціям розвитку теорії та практики 

управління та характеризують народження нової управлінської парадигми. 

Опитування керівників свідчить, що значна їх частина, в першу чергу 

ті, які не мають управлінської освіти, чітко не усвідомлюють управлінські 

цінності.  Тому за рівнем усвідомленості управлінські цінності можна 

поділити на усвідомлені та нечітко усвідомлені. Важливість усвідомлення 

управлінських цінностей пов’язана з тим, що однією з умов формування 

управлінської майстерності є усвідомленість усіх складових управлінської 

діяльності. Керівник майстер чітко усвідомлює що, за ради чого та як треба 

робити. 

За рівнем розповсюдження управлінські цінності можна поділити на 

загальнолюдські та національні. У сучасному світі співіснують індустріальні 

та постіндустріальні країни з різними системами цінностей. Індустріальним 

країнам притаманне суспільство виживання. Його характерними 

особливостями є пріоритет ієрархічних, бюрократичних систем, вертикальні 

стосунки, чітка регламентація діяльності, орієнтація на дисципліну, 

колективіські цінності. У постіндустріальних країнах в умовах високого 

рівня життя, економічної незалежності людей, формування суспільства знань 
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загальнолюдськими цінностями стають творча самореалізація, особиста 

незалежність, свобода вибору. Ці  цінності принциповим  чином впливають 

на цінності управління, яке повинне орієнтуватися на не на тиск, а на 

створення умов для творчості, не на ієрархічні вертикальні, а на 

горизонтальні стосунки, не на централізацію, а на автономію. 

Україна знаходиться на етапі індустріального розвитку, тому система 

цінностей значно відрізняється від тих, які панують у розвинених країнах. 

Систему цінностей управління навчальними закладами в Україні у наш час 

складають: 

 Пріоритет досвіду в управління навчальним закладом; 

 Принцип одноосібної влади керівника; 

 Ключова роль керівника в управлінні навчальним закладом; 

 Ієрархічні, вертикальні стосунки; 

 Орієнтація на регламентацію, дисциплінування, контроль 

підлеглих; 

 Пріоритет державного управління на внутрішнім управлінням 

навчальним закладом; 

 Авторитарний стиль управління; 

 Формальне лідерство; 

 Спеціалізація управлінської діяльності; 

 Пріоритет колективіських цінностей; 

 Універсальність керівника; 

 Дорадчий характер колегіальних органів управління навчальним 

закладом; 

 Інваріантність організаційних структур управління; 

 Перспективне планування діяльності. 

Систему цінностей управління у розвинених країнах складають: 

 Професійна освіта керівників навчальних закладів; 

 Пріоритет професійних знань над досвідом роботи; 
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 Неформальне лідерство керівників навчальних закладів; 

 Колегіальне прийняття рішень; 

 Децентралізація управління, автономія навчальних закладів та їх 

структурних підрозділів; 

 Гнучкість організаційних структур управління; 

 Орієнтація на забезпечення конкурентоздатності навчального 

закладу; 

 Залучення до управління стейкголдерів; 

 Перевага горизонтальних стосунків; 

 Поєднання індивідуальних та корпоративних цінностей; 

 Соціальна відповідальність у процесу управління; 

 Використання моніторингових, маркетингових технологій в 

управлінні; 

 Стратегічне планування; 

 Спирання на ризик-менеджмент; 

 Фінансова ефективність.  

 Перелічені цінності для України є інноваціними, деякі з них 

починають поширюватися в управлінні вищими навчальними закладами та 

створюють умови для поступової зміни управлінської парадигми. 

З урахуванням особливостей окремих навчальних закладів можна 

виокремити  корпоративні та індивідуальні управлінські цінності. Якщо 

керівник розуміє значення цінностей, то корпоративні норми поведінки 

формуються цілеспрямовано, якщо не розуміє, то стихійно. Корпоративні 

цінності може фіксувати устав, концепція діяльності, місія, стратегічний 

план розвитку, кодекс поведінки працівників, прийнятий у навчальному 

закладі. До структури корпоративних цінностей, якщо вони формуються 

стихійно, можуть входити цінності будь-якої вище розглянутої групи. У 

такому випадку їх функціонування підтримується традиціями, суспільною 

думкою. 
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На формування корпоративних цінностей вирішальний вплив має 

керівник навчального закладу. Цей вплив тим  значніший, чим меншим є 

навчальний заклад. У навчальних закладах з значною кількістю рівнів та 

розгалуженою структурою управління корпоративні цінності можуть 

формуватися і в структурних підрозділах. 

Корпоративні цінності можуть бути традиційними та інноваційними. 

Традиційні корпоративні цінності характеризують поширені прислів’я: «не 

лізь попередь батька в пекло», «ініціатива у нас підлягає стягненню», 

«кожний сверчок знай свій шесток», «жирафа велика їй видніше», «один за 

всіх, всі за одного», «робота не вовк в ліс не утече», «не поспішай 

виконувати наказ його скасують». 

Про наявність корпоративних цінностей свідчать типові акти поведінки 

членів колективу. Так, якщо після завершення вченої ради її члени не 

зберігають раздруковки прийнятих рішень, то це характеризує не тільки їх 

ставлення до колегіального органу, а і його роль в управлінні навчальним 

закладом. Окрім того це свідчить, що рішення колегіального органу не є 

цінністю для членів колективу та їх можна не виконувати. Цей факт скоріше 

всього свідчить і про те, що основні управлінські рішення приймає особисто 

керівник навчального закладу, а колегіальний орган має бутафорський 

характер. Такий факт також ілюструє і процес формування управлінських 

цінностей у керівників середньої ланки ВНЗ. Фактично вони повністю 

пристосовуються до системи управлінських цінностей керівника і вважають, 

що вони не можуть вплинути на корпоративні цінності навчального закладу. 

Найбільш сприятливі умови для формування корпоративних цінностей 

структурних підрозділів навчального закладу виникають тоді, коли його 

члени пов’язані спільними освітніми чи організаційними завданнями, які 

вимагають взаємодії та розподілу повноважень. У такому випадку загальний 

успіх діяльності залежить від внеску кожного у спільну діяльність. Але і в 

такому випадку формування корпоративних цінностей буде прискорюватися, 

якщо у навчальному закладі створено систему оцінки як індивідуальних, так і 
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колективних результатів діяльності. Потенційно цим особливостям 

відповідає кафедра  ВНЗ, яка працює за принципом департаменту. Такий 

структурний підрозділ у ВНЗ інших країн забезпечує підготовку фахівців 

певної спеціальності з усіх дисциплін. Об’єднуючим началом для членів 

такої кафедри стає освітня кваліфікаційна характеристика, необхідність 

отримати ліцензію на освітню діяльність, пройти акредитацію. У такому 

випадку корпоративними цінностями стає активна участь у спільній справі, 

координація своєї діяльності з діяльністю інших, відповідальне, ініціативне, 

творче ставлення до своїх функцій. Саме від управління залежить чи стануть 

позитивні корпоративні цінності індивідуальними управлінськими 

цінностями працівників. Умовами інтеріоризації корпоративних цінностей в 

індивідуальні цінності є участь працівників у розробці колективних норм 

поведінки; створення ситуації вибору організаційних доручень; 

індивідуальна розробка та колективне обговорення змісту діяльності з 

виконання організаційних доручень; наявність системи оцінки результатів та 

процесу діяльності працівників та структурних підрозділів; зв'язок 

результатів діяльності працівників з системою оплати праці; особистий 

приклад керівника у дотриманні корпоративних цінностей. 

Принципи неоліберальних реформ освіти, виокремленні А.Сбруєвою,  

можна розглядати як основу формування специфічної системи цінностей 

управління навчальними закладами. 

1. Обмеження функцій держави в галузі освіти. 

2. Поширення на галузь освіти  ринкових механізмів конкуренції. 

3. Поширення на галузь освіти теорії соціального вибору (вибір 

форм освіти як один із видів вигідного обміну). 

4. Методологічний індивідуалізм: людина як вільний, раціональний, 

автономний, само зацікавлений (зацікавлений у максимізації власного блага) 

індивід. 

5. Розвиток «нового менеджеризму», тобто поширення принципов 

та механізмів менеджменту характерного для сфери приватного бізнесу, на 
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соціальну сферу, зокрема на галузь освіти; трактування освітніх закладів як 

квазіавтономних, самоврядних структур малого бізнесу. 

6. Роздержавлення освітньої галузі, приватизація освітніх послуг. 

7. Трансформація форм контролю: від контролю політичного до 

контролю ринкового, споживацького. 

8. Поняття «рівність», «справедливість»…, що становлять основні 

цінності демократичного суспільства, розглядаються на економічному, а не 

на політичному рівні, людина є передусім споживачем, а не громадянином. 

9. Децентралізація управління освітньою системою. 

10.  Глобальне поширення неоліберальної освітньої парадигми. 

 

Функціонування системи цінностей управління навчальним закладом  

забезпечують наступні механізми: державно-управлінські, соціально-

психологічні, діяльнісно-практичні. 

Першу групу складають: правові механізми – створення законодавчих 

та нормативних документів, які визначають основні параметри 

функціонування освіти; державна підтримка професійної освіти керівників 

навчальних закладів, що дозволяє формувати в них ціннісне ставлення до 

отримання освіти; державна підтримка розвитку наук, на яких базується 

діяльність керівників навчальних закладів, що сприяє формуванню в них 

ціннісного ставлення до відповідного наукового знання; організація 

ліцензування, акредитації, оцінки освітньої діяльності навчальних закладів, 

що створює умови для формування системи управлінських цінностей; 

підвищення кваліфікації, атестація працівників освіти, що створює умови 

формування цінності саморозвитку керівника навчального закладу.  

Соціально-психологічні механізми передбачають: усвідомлення 

керівниками пануючої у суспільстві системи цінностей управління 

навчальними закладами; усвідомлення керівником наявної у певному 

навчальному закладі системи цінностей управління; опанування цінностей 

управління навчальними закладами у процесі самоосвіти; опанування 
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цінностей управління навчальними закладами у процесі професійної освіти; 

формування власної системи цінностей управління навчальними закладами.   

Пануючу в суспільстві систему цінностей управління  характеризують 

такі соціально-психологічні явища як традиції, стереотипні уявлення, широко 

поширені типові форми та засоби управлінської діяльності.  

Важливо щоб цінності управління навчальним закладом були 

узгодженою комплексною системою керівника. Так, якщо головними 

цінностями для нього стають заробітна плата та влада для збереження 

посади, то управлінська діяльність не може бути ефективною. 

Діяльнісно-практичні механізми включають: реалізацію системи 

цінностей управління навчальними закладами у повсякденній управлінській 

діяльності; поширення системи цінностей управління у колективі 

навчального закладу; корекцію системи цінностей управління навчальним 

закладом під впливом змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

навчального закладу; формування організаційної культури навчального 

закладу. 

Суттєвими є національні  відмінності діяльнісних та  особистих 

цінностей керівників. Для німців це раціоналізм, пунктуальність, розумна 

концепція комфортного добробуту для всіх. Для американських менеджерів – 

ініціативність, високий професіоналізм, рішучість, організованість, 

діловитість. Для японських менеджерів – турбота про кожного робітника, 

згуртованість, наполегливість, бажання досягти досконалість, внутрішня 

гармонія, соціально безпечний характер виробництва. Для французьких 

менеджерів – гуманність організаційної культури, високий рівень культури 

взаємозв’язків.  Для українських менеджерів – одноосібна влада, ієрархічна 

система управління, підкорення вказівкам, орієнтація на контроль підлеглих. 

Важливою основою гармонізації системи управлінських цінностей  є 

сформованість соціальної відповідальності у членів колективу навчального 

закладу. Але це можливе за умов гармонізації інтересі суспільства, учнів та 

колективу навчального закладу. За радянських часів пріоритетними вважали 



 

181 

 

інтереси держави, які презентували як інтереси суспільства, а всі інші 

цінності були підпорядковані саме їм.  

 У наш час зберігається тенденція ототожнення державних інтересів з 

інтересами суспільства, але з’явилися спроби ототожнювати інтереси 

окремих громад з суспільними інтересами.  Найбільш яскраво про це свідчать 

процедури закриття шкіл, у яких задіяні всі зацікавлені сторони – державні 

органи, громади, колективи навчальних закладів, учні, батьки. Виникнення 

конфліктних ситуацій під час закриття шкіл обумовлюється недосконалістю 

механізмів державного управління, відсутністю фінансової самостійності 

громад, їх реальної відповідальності за рішення, які вони приймають. 

Складною у наш час є ситуація і з інституалізацією колективних 

інтересів навчальних закладів. Комерціоналізація освіти обумовлює те, що 

інтереси управлінських ланок навчальних закладів та всіх інших працівників 

можуть не збігатися. Буває так, що керівники навчальних закладів свої 

особисті інтереси презентують як інтереси навчального закладу. Тому для 

утвердження соціальної відповідальності як одної із провідних управлінських 

цінностей шляхом гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін необхідна 

система організаційних заходів, противаг. Важливу роль у вирішенні цієї 

проблеми відіграє структура управління навчальним закладом, яка повинна 

забезпечувати залучення до вирішення найбільш гострих проблем освітньої 

установи колегіальних органів, наглядових та інших рад, комітетів, комісій, 

членами яких є представники усіх зацікавлених сторін. Ці органи повинні 

мати реальні права, діяти прозоро та опікуватися не тільки розробкою рішень 

а і їх імплементацією в освітню та управлінську практику. 

Сприяти формуванню соціальної відповідальності управління може  

запровадження неформальних та прозорих  процедур моніторингу якості 

освіти, управління, діяльності управлінських ланок навчального закладу. 

Ефективність моніторингу підвищується, якщо його здійсненням займаються 

представники незалежних від навчального закладу організацій,  органи 

управління освітою та до процесу оцінювання залучені учні, батьки, 
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педагоги, роботодавці та інші зацікавлені у підвищенні якості освітньої 

діяльності сторони. 

Ще одним засобом формування соціальної відповідальності управління 

навчальним закладом може бути система оцінки управлінської діяльності, як 

в цілому, так і окремих працівників. Ініціаторами створення такої системи 

можуть бути як керівники навчального закладу, так і представники 

громадських організацій. У першому випадку наявність такої системи вже є 

певним свідченням сформованості соціальної відповідальності керівників 

навчального закладу. 

Систему цінностей управління найбільш яскраво характеризують 

рішення, які приймають у навчальному закладі, питання які обговорюють на 

засіданнях колегіальних органів, цілі які ставлять та реалузують члени 

колективу. 

Існує думка, що установи, фірми можна поділити на чотири групи 

відповідно до спрямованості на ті чи інші корпоративні цінності: ідеологічні, 

матеріальні, емоційні, вітальні. 

Установі орієнтовані на ідеологічні цінності притаманні наступні 

властивості: 

1. Наявність зафіксованих правил (регламентів). 

2. В діяльності установи правила важливіші за гроші. 

3. В діяльності установи правила важливіші за стосунки 

працівників. 

4. Вище керівництво підкоряється правилам та захищає їх. 

5. Порушення правил є суттєвим недоліком. 

6. Адаптація нового співробітника починається з вивчення правил. 
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7. Готовність співробітників приймати правила установи високо 

оцінюється. 

8. Співробітники мають посадові інструкції та орієнтовані на їх 

виконання. 

9. Робота працівників ретельно планується. 

10. Компанія уважно ставиться до новацій. 

Установі орієнтовані на матеріальні цінності притаманні наступні 

властивості: 

1.  Ми працюємо для того щоб заробити гроші. 

2. Внесок співробітника у загальну справу виміряється 

заробленими сумами. 

3. Співробітникам, які багато заробляють, багато дозволено. 

4. Якщо існуючі правила заважають багато заробляти, їх треба 

змінити. 

5. Будь-які методи та прийоми можна схвалити, якщо вони 

дозволяють збільшити прибуток. 

6. Не існує гарних та поганих методів, існують ефективні та 

неефективні методи. 

7. Прибуток – самий об’єктивний показник стану бізнесу. 

8. Ми легко звільняємо ледарів.  

9. Корпоративні свята проводять не часто та з орієнтацією на 

справи. 

10. По-справжньому  людей мотивують тільки гроші.  

Установі орієнтовані на емоційні цінності притаманні наступні 

властивості: 
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1. Работа повинна  приносити задоволення.  

2. Ми турбуємось про те щоб співробітники бажали у нас 

працювати. 

3. Наші корпоративні свята бувають веселими та безтурботними. 

4. Ми турбуємося про психологічний клімат в колективі.  

5. У наших співробітників багато  нематеріальних стимулів до 

роботи.  

6. Правила обмежують свободу та творчість, тому ми не 

використовуємо їх. 

7. Конфлікти між співробітниками можуть зруйнувати всю 

справу.  

8. Ми спрямовані на злагоду.  

9. Гроші  - це ще не все.  

10. Гарний співробітник вміє  контролювати свої емоції.  

Установі орієнтовані на вітальні цінності притаманні наступні 

властивості: 

1. Ми - одна родина. 

2. Влада сконцентрована в одних руках.  

3. Ми не любимо «виносити сміття з хати»  

4. Ми довго працюємо з кожнім співробітником, виховуємо та 

навчаємо  їх. 

5. Для нас звільнення співробітників велика проблема.  

6. Співробітники як  діти потребують опіки.  

7. Стаж роботи  співробітників впливає на його авторитет в 

установі.  

8. На роботу ми беремо знайомих та за рекомендацією. 
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9. Гроші  - це ще не все.  

10. Кожний співробітник бажає збільшити  свій внесок в загальну 

справу.  

Вивчення діяльності навчальних закладів свідчить, що серед них 

немає тих, які орієнтовані на одну групу цінностей. Зазвичай у структурі 

управлінських цінностей представлена кожна група, але у різному 

співвідношенні. Наведений перелік цінностей є корисним, тому що 

дозволяє визначати особливості ціннісних орієнтацій тих чи інших 

навчальних закладів.   

Будь-яке управління базується на певних цінностях, які можуть бути 

сформовані або стихійно, або цілеспрямовано. У першому випадку 

управління орієнтоване на випадкові, суперечливі, некеровані чинники, що 

обумовлює низьку його ефективність. Ефективне управління навчальним 

закладом це управління яке орієнтоване на цілеспрямовано сформовану, 

чітко усвідомлену та реалізовану систему цінностей. Тому провідним 

показником ефективності діяльності першого керівника навчального закладу 

є наявність такої системи цінностей, яка забезпечує оптимальне вирішення 

управлінських завдань та високий рівень освітнього процесу.  Саме така 

система цінностей є свідченням наявності ціннісного управління навчальним 

закладом.  

Концепцію ціннісного управління  можна розглядати як самобутню 

теорію управління навчальним закладом. Якщо в теорії «створення умов» 

головним є орієнтація управління на забезпечення дев’яти  груп умов 

реалізації мети навчального закладу, а в  теорія «управління якістю» 

передбачає виокремлення, унормування та реалізацію головних виробничих 

та забезпечуючи процесів, «ціннісне управління» передбачає його орієнтацію  

на формування системи управлінських цінностей. Інакше кажучи, якщо у 

навчальному закладі буде сформована сучасна система управлінських 

цінностей, то це забезпечить і створення необхідних умов для реалізації мети 
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установи, і, при необхідності, виокремлення, розробку та реалізацію певних 

процесів, і розвиток кадрового потенціалу тощо.  

До переваг ціннісного управління можна віднести те, що воно дозволяє 

задіяти внутрішні мотиватори людини, запустити  в управлінні механізми 

самоорганізації. Такий підхід відповідає сучасним уявленням про людину, 

систему соціальних цінностей та ефективне управління.  

Ціннісним можна вважати управління навчальним закладом яке 

базується на спільних, узгоджених, цілеспрямовано сформованих  ціннісних 

пріоритетах, які обумовлюють індивідуальні та колективні рішення та засоби 

їх реалізації. Вони повідомляють індивіду про оптимальні способи поведінки 

та засоби досягнення цілей, сприяють його соціалізації, орієнтують у 

суспільному житті, оцінюють його дії, забезпечують заохочення або 

покарання людини тощо. 

Ціннісна система навчального закладу повинна визначати місце: 

 Дітей, учнів, студентів.  

 Педагогів, обслуговуючого персоналу. 

 Керівного складу. 

 Партнерів – батьків, роботодавців, інших навчальних закладів. 

 Органів управління освітою. 

 Громади у процесі функціонування освітньої установи. 

Увагу треба звернути на те, що першим ціннісним пріоритетом 

навчального закладу є дитина, учень, студент,  другим  - педагог. Саме вони 

забезпечують функціонування освітнього процесу за ради якого і 

створюється навчальний заклад. 

Ціннсним можна вважати управління, яке орієнтоване на систему 

цінностей навчального закладу, а для їх утвердження визначає та реалізує  
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управлінські цінності. Цінності управління можна розглядати як цінності- 

засоби реалізації головних цінностей навчального закладу.  

Управлінська діяльність у своєму сутнісному значенні спрямована на 

розробку управлінських рішень головним орієнтиром для цього процесу є 

саме цінності.  

Ціннісне управління характеризують наступні принципи. 

Принцип ціннісно-смислової детермінації управління навчальним 

закладом 

У системі ціннісного управління смисл терміну ―детермінація‖ (від лат. 

determinо – визначаю) вживається як принцип, у якому всі явища мають не 

випадковий, а причинний характер. На цій підставі важливим є   

встановлення наявності закономірного взаємозв’язку  між ціннісною 

причинністю і процесом управління навчальним закладом.  

Особливістю ціннісного управління є те, що воно вимагає широкого 

залучення системи духовних факторів до управління навчальними закладами, 

у той час, як ще у недалекому минулому воно регулювалось переважно за 

рахунок гіперболізації ідеологічного чинника з широким використанням 

низки заходів технократичного та примусового характеру. 

Ціннісна регуляція забезпечує сталість, стабільність діяльності 

навчального закладу, смислова  - варіативність, інноваційний розвиток. 

Управлінські цінності забезпечують становлення, підтримку, збереження 

управлінських парадигм, а смислова їх регуляцію та зміну. Але у зв’язку з 

тим, що смислова регуляція має суб’єктивний характер, то зміни які вона 

обумовлює можуть мати як інноваційний так і регресивний характер.   
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Зародження нових парадигм управління відбувається завдяки появи 

нових смислів діяльності керівників освітніх установ. Поступово ці смисли 

перетворюються у особисті цінності та починають поширюватися на керівну 

спільноту навчальних закладів, що відбиває процес становлення нової 

парадигми управління. Широке розповсюдження нових управлінських 

цінностей у сфері освіти, їх нормативне та наукове закріплення 

характеризують процес затвердження нової парадигми. Зміни у зовнішньому 

середовищі, умовах функціонування навчальних закладів породжують нові 

смисли управлінської діяльності та цим започатковується процес формування 

нової системи цінностей та нової парадигми управління. 

Разом з цим треба ураховувати, що у сучасному глобалізованому світі 

співіснують різні парадигми управління навчальними закладами. Одні з них 

закріпліють відтворюють застарілі системи цінностей та традицій, а інші 

відповідають сучасним тенденціям розвитку суспільства, освіти, управління. 

Тому управлінська діяльність керівників навчальних закладів може бути 

одночасно орієнтована на різні системи цінностей, що характеризує 

відмирання одних та  затвердженні нових управлінських парадигм. У зв’язку 

з цим керівник навчального закладу повинен чітко усвідомлювати провідну 

тенденцію своєї діяльності, яка може бути спрямована на консервацію старих 

цінностей, або затвердження системи нових прогресивних цінностей 

управління. 

Ціннісно-смислову детермінацію управління навчальним закладом 

можна розглядати як органічну систему суб’єктивованих у структурі 

особистості і об’єктивованих у колективній діяльності соціально-

психологічних механізмів. Вони забезпечують сталість діяльності 

навчального закладу для виконання головної виробничої функції – 

підготовки конкурентоспроможного випускника, з одного боку, а з іншого, – 

‖вписує‖ навчальний заклад і  результати його роботи у суспільні відносини, 
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шляхом корекції керівниками корпоративних цінностей і модернізації 

кожним учасником навчально-виховного процесу власної поведінки під час 

прийняття і виконання управлінських рішень.  

Цінності створюють аксіологічне ядро управлінського професіоналізму 

керівника, є його аксіологічним потенціалом, системоутворюючою 

підвалиною, активним чинником формування, постійного творчого розвитку 

і самовдосконалення. Вони виконують низку функцій: спонукально-

стимулюючу, орієнтаційно-вибіркову, рефлексивно-регулятивну, 

стабілізуючу, корекційно-розвиваючу, прогностичну, адаптивну, системо 

утворюючу. 

Механізмом забезпечення ціннісної детермінації управління 

навчальним закладом є те, що вона здійснюється завдяки  одночасного 

впливу на мислення й поведінку особистості керівника й педагогічного 

колективу, як з боку підстави, тобто внутрішніх психоемоційних і 

світоглядних структур особистості, так і з боку умов – зовнішнього 

середовища, завдяки  організаційній культурі, корпоративній ідеології і 

системі колективних цінностей, раціонально організованій діяльності 

системи адміністративного управління, застосованій системі норм 

заохочення/покарання, регламентації діяльності та інших стимулів. Але треба 

ураховувати, що цінності можуть бути як причиною так і наслідком 

управлінської діяльності. 

Роль керівника навчального закладу у забезпеченні ціннісного 

управління полягає у поступовій відмові від застарілих, традиційних 

управлінських цінностей та створенні умов для періорієнтації управління на 

сучасні прогресивні цінності. У зв’язку з цим керівнику навчального закладу 

важливо усвідомлювати, що у структурі управлінських цінностей можна 

виокремити ―цінності–цілі‖ і ―цінності–засоби‖. Ціність-мету визначає те, на 
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яку концепцію управління орієнтоване керівництво навчального закладу – 

концепцію впливу, взаємодії, інтеграції, створення умов тощо. Кожна з цих 

концепцій орієнтує управлінську діяльність  на різні системи цінностей. 

Концепція впливу базується на традиційних авторитарних цінностях. 

Концепція інтеграції є певним кроком від авторитарної парадигми 

управління, але керуючу систему розглядає як активне утворення, а керовану 

систему як більш пасивне утворення. Концепція взаємодії базується на більш 

демократичних цінностях та розглядає керуючу та керовану систему як 

рівноправних партнерів, але звужує розуміння управління до взаємодії 

людей. Концепція створення умов відповідає сучасним підходам до 

управління та базується на уявленні про працівника як самостійну, 

самоорганізуючу особистість. У цій концепції дев’ять груп умов – 

прогностичні, педагогічні, психологічні, організаційні, правові, кадрові, 

медичні, матеріально-фінансові, ергономічні – це цінності-засоби, які 

системно охоплюють зміст  управління та є орієнтиром для управлінської 

діяльності. 

Ціннісно–смислові структури особистості активізує створення для 

працівників навчального закладу ситуації свободи вибору, так як ставить 

кожного перед необхідністю визначення орієнтирів своєї діяльності. 

Традиційна авторитарна система управління значно знижує значення 

ціннісно–смислові структури особистості так як працівник вимушений 

орієнтуватися на зовнішні стимули – вказівки, накази, традиції, тиск, 

контроль. Ці стимули характеризують систему управлінських цінностей, яку 

працівник може і не поділяти, але вимушений діяти відповідним чином. 

Ціннісна і смислова регуляція у взаємодії, тобто тоді коли вони 

виконують один до одного функцію зворотного зв’язку, роблять соціальний 

організм навчального закладу саморегульованою системою. Негативний 

зворотний зв’язок стабілізує роботу навчального закладу, а позитивний – 
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призводить до структурних змін. Практичні кроки з цього полягають у тому, 

що у процесах управління навчальним закладом треба особливу увагу 

приділяти виявленню відхилень параметрів усталеного навчально-виховного 

процесу від норми, надаючи простір для прояву ініціативи, новаторства,  

плюралізму думок, з тим, щоб забезпечити широту вибору для виявлення 

найкращого варіанту прийняття управлінського рішення.  

Принцип відповідності  цінностей місії та стратегії навчального 

закладу  

У теорії управління під місією розуміють мету, задля якої існує 

навчальний заклад. Але місія це не будь-яка мета навчального закладу, а  

генеральна мета, яка стосується його довгострокової орієнтації на який-

небудь вид діяльності та відповідне місце в освітньому середовищі.  Місце в 

освітньому середовищі розглядається з  трьох точок зору: які групи 

споживачів обслуговуються, які функції при цьому виконуються, які 

виробничі процеси використовуються.  

Місія тісно пов’язана з такими категоріями, як «бачення» розвитку 

навчального закладу, «філософія існування навчального закладу» тощо, і 

майже завжди є особистим поглядом керівників найвищого рівня на 

перспективу розвитку установи. «Бачення» - це погляд  керівництва 

навчального закладу на те, якою може чи має бути установа за 

найсприятливішого збігу обставин. 

Управлінська цінність формулювання місії полягає у визначенні довго-

строкової орієнтації навчального закладу та основних управлінських рішень 

стосовно узгоджених дій з реалізації «бачення» його розвитку.  

Місія складається з довгострокового «бачення» того, що організація 

прагне робити, та з того, якою організацією вона намагається стати.  

Таким чином, якщо під місією розуміти причину існування 

навчального закладу, то можна зробити висновок,  що вона повинна 
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характеризувати для кого він працює, у чому полягає зміст його діяльності, 

та які особливості будуть притаманні результатам його діяльності. Саме 

структура місії значною мірою визначає структуру управлінських цінностей. 

Так, управління повинне бути спрямоване на якісне забезпечення реалізації 

освітніх потреб учнів, батьків, студентів,  потреб роботодавців, громади, 

регіону (країни, інших країн) у фахівцях певного спрямування, потреб 

працівників навчального закладу у сприятливих умовах роботи тощо. 

Місія та наявна ситуація визначають стратегію розвитку навчального 

закладу. Так, один навчальний заклад орієнтується на забезпечення 

найвищого рівня якості освітніх послуг, інший на розширення обсягу 

освітніх послуг, третій  - на розвиток матеріальної бази та досягнення 

завдяки цьому більшої якості, або більшого обсягу освітніх послуг. Вищий 

навчальний заклад може орієнтуватися на розвиток наукових досліджень, або 

як засіб підвищення якості освітньої діяльності, або як засіб отримання 

додаткових коштів для подальшого розвитку та задоволення потреб 

працівників. Таким чином, різні стратегії розвитку обумовлюють відмінності 

систем управлінських цінностей. Так, наприклад, якщо ВНЗ орієнтується на 

розвиток наукової діяльності, то це буде вирішальним чинником у підборі 

кадрів, у розподілі фінансових та матеріальних ресурсів, у розподілі 

навчального навантаження  професорів-дослідників, у формуванні 

організаційної структури управління, в оцінці результатів діяльності 

структурних підрозділів навчального закладу тощо. 

Фахівці з проблем управлінських цінностей зазначають, що цінністним 

системам притаманна стабільність. Запроваджена колись система цінностей 

спрямована на самовідтворення та збереження. Тому визначення нової 

стратегії розвитку навчального закладу не обумовлює автоматичної зміни 

системи цінностей.  
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На формування нової системи цінностей впливає те, що робить  

працівник, тому треба залучати його до реалізації стратегії; те, що він 

говорить, тому треба залучати його до обговорення нової стратегії та шляхів 

її реалізації; те що він думає, тому треба залучати керівників у процес 

осмислення необхідності та суті змін у стратегії закладу.  Найбільш закритим 

та складним є останній шлях формування нових цінностей, але цей шлях 

самий ефективний. 

Принцип узгодженості цінностей навчального закладу  

Важливим показником узгодженості  системи цінностей навчального 

закладу є їх відповідність законодавчо-нормативним документам які 

регламентують діяльність освітньої установи, положенням сучасної теорії 

управління та тенденціям розвитку управлінської практики у світі.  

Система цінностей навчального закладу - ієрархічна система. Як ми 

зазначали загальними для навчального закладу є цінності пов’язані з місією 

та стратегією установи. Існують ціннісні пріоритети керівництва навчальним 

закладом, його структурних підрозділів, відділів, їх працівників. Управління 

навчальним закладом буде ефективним, якщо цінності нижчих рівнів 

управління будуть узгоджені з цінностями вищих рівнів. Цінності 

співробітників, наприклад цінності завідувача кафедри, повинні бути 

узгоджені в першу чергу з цінностями свого підрозділу, а потім усього 

навчального закладу. У протилежному випадку кафедра не зможе ефективно 

виконувати свої функції. 

У загальноосвітніх школах розповсюдженою є ситуація, коли вчителі 

основної школи звинувачують вчителів початкових класів у тому, що вони 

погано навчають своїх учнів і ті погано  поводять себе та погано  навчаються 

у середніх класах. У свою чергу вчителі початкових класів звинувачують 

вчителів середніх класів у тому, що вони мало уваги приділяють своїм учням 

та не допомагають їм виконувати нові вимоги до навчання. Така ситуація є 
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прикладом неузгодженості системи цінностей структурних підрозділів 

школи. Вчителі початкової школи орієнтовані на те щоб  навчити дітей 

читати, писати, рахувати, а для вчителів середніх класів не менш важливою 

цінністю учнів  є  їх готовність до самостійного вирішення навчальних 

проблем. Поява такої ситуації свідчить про хибність управлінських цінностей 

керівників початкової школи, які повинні впливати на цільовий компонент 

діяльності вчителів та спрямовувати їх на формування самостійності в учнів 

початкової школи.  

Поширеним прикладом неузгодженості системи цінностей підрозділів 

ВНЗ є численні конфліктні ситуації між кафедрами і деканатами, відділами 

освітньої установи. Якщо керівники структурних підрозділів ВНЗ не 

розуміють, що головною ланкою в установі є кафедра, що її потрібно не 

стільки контролювати та регламентувати, скільки створювати сприятливі 

умови для реалізаціє кафедрою своїх освітніх та наукових завдань, то 

конфліктні ситуації будуть неминучими.  

У зв’язку з зазначеним, важливим завданням керівника є побудова 

узгодженої ієрархічної системи цінностей навчального закладу. Створення 

узгодженої  системи цінностей передбачає трансформацію цінностей, які 

транслює зовнішнє для навчального закладу середовище, у   внутрішні 

цінності освітньої установи. Але вони повинні відбивати не тільки загальні 

для всіх навчальних закладів цінності, які обумовлює зовнішнє середовище, а 

і специфічні цінності, притаманні тільки даному навчальному закладу. Про 

внутрішню узгодженість системи управлінських цінностей навчального 

закладу свідчить відповідність  систем цінностей рівнів управління, 

структурних підрозділів, окремих працівників один одній. 

Показником узгодженості системи управлінських цінностей є їх 

цілісність, яка обумовлює формування  нового рівня організаційної культури 

навчального закладу. Навчальний заклад стає єдиним монолітним 
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колективом, діяльність якого обумовлюють спільні цінності та він набуває 

таких властивостей, які не притаманні жодному із його компонентів. 

Принцип постійного розвитку управлінських цінностей 

Управлінським цінностям навчального закладу притаманна, з одного 

боку сталість, а з іншого мінливість, яку обумовлюють зміни у свідомості 

працівників та зовнішніх факторах функціонування освітньої установи. 

Сталість управлінських цінностей обумовлюють стан зовнішнього 

середовища навчального закладу та особливості механізмів підтримки їх 

функціонування. Сталість соціального розвитку країни обумовлює сталість 

системи управлінських цінностей, трансформація суспільних цінностей 

обумовлює трансформацію управлінських цінностей. На сталість 

управлінських цінностей впливає те, що вони можуть засвоюватися на 

підсвідомому рівні та те,  що їх функціонування підтримують традиції 

діяльності навчального закладу.  

На зміну управлінських цінностей впливають соціальні трансформації, 

зміна керівництва навчального закладу, зміна пріоритетів діяльності, 

формування нових властивостей організаційної культури, навчання 

працівників. 

Як ми зазначали, серед соціальних чинників, які впливають на 

управлінські цінності, провідна роль належить рівню соціально-економічного 

розвитку країни. Суттєві зміни у соціально-економічному розвитку 

обумовлюють необхідність зміни підходів до всіх складових управлінської 

системи – розуміння сутності управління, його змісту, засобів впливу на 

працівників, принципів функціонування. Якщо в індустріальних суспільствах 

працівник це слухняний виконавець, то в постіндустріальних країнах він 

творча, вільна, відповідальна людина. Ця особливість обумовлює суттєві 

відмінності в системах управлінських цінностей. 
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Подальший прогрес освіти в Україні  залежить від утвердження більш 

сучасних суспільних цінностей. Провідну роль у цьому процесі повинно 

відігравати саме управління, тому, що розвиток управлінських цінностей 

обумовлює розвиток цінностей навального закладу. 

До головних внутрішніх чинників, які обумовлюють необхідність 

розвитку цінностей управління навчальними закладами, можна віднести: 

 Зміну пріоритетів у діяльності навчального закладу. 

 Неефективність управління навчальними закладами. 

 Зміну керівництва навчального закладу. 

 Запровадження нових управлінських технологій. 

 Особливості колективу навчального закладу (рівень педагогічної 

діяльності, вмотивованості, ціннісно-орієнтаційної єдності тощо). 

Таким чином зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

навчального закладу обумовлюють необхідність розвитку цінностей 

управління, а вони в свою чергу обумовлюють зміну освітніх цінностей. 

Принцип цілеспрямованого формування управлінських цінностей 

навчального закладу 

Управлінські цінності можуть формуватися як стихійно, так і 

цілеспрямовано. Якщо вони формуються стихійно, то є недостатньо 

усвідомленими, можуть бути  неефективними та навіть негативними. Тому 

важливою умовою ефективності управління є цілеспрямоване формування 

системи цінностей. 

Провідну роль у формуванні управлінських цінностей  відіграє 

керівник навчального закладу. У тих випадках, коли цінності формуються 

стихійно управлінські цінності керівника стають цінностями його 

заступників, членів управлінської системи та всього колективу. 

Протилежною є ситуація коли цінності управління формуються 
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цілеспрямовано, а керівник, члени управлінської ланки, працівники є носіями  

цінностей, які відбивають інтереси установи та суспільства.  

Складність процесу цілеспрямованого формування управлінських 

цінностей полягає у тому, що працівники є носіями різних систем цінностей, 

вони мають різні типологічні особливості, схильність до тих чи інших засобів 

управлінського впливу. Окрім того, завдання формування управлінських 

цінностей відрізняються у тільки відкритому навчальному закладі, у 

навчальному закладі, який має сталі традиції, у навчальному закладі у якому 

змінився перший керівник. Найбільш сприятливі умови для формування 

управлінських цінностей виникають у тільки відкритому навчальному 

закладі, який очолює керівник  з відповідною управлінською освітою. 

Об’єктивна складність формування управлінських цінностей полягає і в 

тому, що в управлінській практиці не існує документа, який описує та фіксує 

систему цінностей, що обумовлює тривала історія їх стихійного формування. 

Тому в управлінську практику  доцільно запровадити документи, які б 

фіксували систему управлінських цінностей. Це може бути устав, концепція 

освітньої та управлінської діяльності, етичний кодекс керівників закладу. 

Концепція управління навчальним закладом повинна містити тлумачення 

підходів до розуміння сутності управління, характеристику організаційної 

структури управління, розподіл повноважень керівників та колегіальних 

органів, опис пріоритетних завдань управління, характеристику 

організаційної культури навчального закладу (форм та засобів вирішення 

головних організаційних завдань) критерії та показники моніторингу 

ефективності управління. 

Але фіксація управлінських цінностей це тільки перший етап процесу 

їх формування. Запровадити їх в реальну управлінську практику можна 

шляхом формування відповідної організаційної, корпоративної культури, 
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визначення організаційної структури управління, навчання керівного складу,  

аналізу управлінських ситуацій, моніторингу системи цінностей. 

Важливим засобом формування управлінських цінностей є організація 

навчання керівного складу навчальних закладів. Але вона суттєво 

відрізняється  у навчальних закладах різного типу. Так, у дошкільній освітній 

установі, у зв’язку з обмеженістю керівної ланки, навчання керівників 

перетворюється у самоосвіту. У загальноосвітніх школах, навіть з 

обмеженою кількістю керівників, до організації навчання доцільно залучати і 

керівників методичних об’єднань, громадських організацій, учнівського 

активу, психологів, соціальних педагогів тому, що всі вони виконують певні 

управлінські функції. 

На таких заняттях доцільно обговорювати розуміння сутності 

управління з урахуванням сучасних управлінських концепцій, повноваження 

та взаємодію структурних ланок управлінської підсистеми, проблему стилів 

управління, характеристику управлінської культури керівника, актуальні 

завдання управління та засоби їх розв’язання, співвідношення регламентації 

діяльності підлеглих та свободи вибору ними засобів та форм своєї 

діяльності, критерії оцінки ефективності діяльності керівників та 

управлінських структур. З урахуванням сучасних підходів до навчання 

дорослих бажано залучати керівників не до засвоєння наданої інформації, а 

до розробки спільних підходів до вирішення управлінських завдань. Тим 

більш, що не існує загальноприйнятих підходів до розуміння сутності 

управління, однакових організаційних структур управління, критеріїв оцінки  

ефективності управлінської діяльності, придатних до використання у будь-

якому навчальному закладі. За таких умов така робота з керівним складом 

навчального закладу перетворюється із процесу навчання у важливий 

елемент формування організаційної культури навчального закладу, 

ефективний засіб вирішення конкретних управлінських завдань, формування 

команди однодумців, орієнтованої на спільну систему цінностей. 
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Важливою умовою розвитку системи управлінських цінностей є 

моніторинг рівня їх сформованості. Складність такого моніторингу полягає у 

тому, що одні і ті ж акти управлінської поведінки можуть базуватися на 

різних управлінських цінностях, які характеризують в першу чергу 

особливості свідомості керівників. Тобто між управлінськими цінностями та 

поведінкою керівників не існує лінійної залежності. Тому оцінку ставлення 

працівників до керівників, пануючого стилю управління, наявності або 

відсутності конфліктів, рівня виконання управлінських рішень, 

авторитетності колегіальних органів управління, типових засобів впливу на 

підлеглих, які можна діагностувати емпіричними методами, необхідно 

доповнювати методиками, які дозволяють вивчати особливості свідомості 

керівників. Їм можна пропонувати оцінити ефективність або важливість 

використання тих чи інших засобів управління, вибрати із запропонованого 

переліку ті чи інші цілі, засоби, критерії оцінки, пріоритети, змоделювати 

технологію вирішення певного управлінського завдання. Зібрана таким 

чином інформація дозволить об’єктивно оцінити сформованість 

управлінських цінностей навчального закладу. Але під час такої оцінки 

необхідно з’ясовувати наскільки цінності окремих працівників 

характеризують управлінські цінності всього навчального закладу. 

Логіку моніторингу системи цінностей можна  побудувати  відповідно 

до вимого SWOT-аналізу: визначити сильні та слабкі сторони системи 

цінностей, зовнішні загрози та можливості до розвитку системи цінностей. 

Зовнішні загрози можуть бути пов’язані зі змінами у законодавстві, 

запровадженням нових стратегій розвитку освіти, нових принципів 

фінансування освіти, нових вимого до освітньої підготовки та діяльності 

керівників. Але при цьому необхідно ураховувати, що  загрози можна 

розглядати і як потенційні можливості розвитку. Окрім того, потенційні 

можливості містять нові теорії управління, позитивний досвід побудови 
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системи управлінських цінностей, можливості отримати управлінську освіту 

та залучити до вирішення управлінських завдань науковців.  

Оцінити систему цінностей управління навчальним закладом можна за 

наступними  критеріями: 

 Відповідність прогресивним соціальним цінностям, тенденціям 

розвитку теорії та практики управління, особливостям навчального закладу. 

 Інституоналізація системи управлінських цінностей навчального 

закладу шляхом їх фіксації у певних документах та затвердження. 

  Узгодженість системи управлінських цінностей навчального 

закладу окремих працівників та рівнів управління. 

 Цілеспрямованість формування системи управлінських цінностей 

на відміну від  стихійності цього процесу. 

 Постійний розвиток системи управлінських цінностей 

навчального закладу на основі їх моніторингу. 

 Сформованість організаційної культури, ефективність 

управління. 

 

Управлінські цінності мають сталий характер, але під впливом 

численних чинників можуть з часом змінюватися. На їх формування 

впливають наступні чинники: 

 Загальнолюдські цінності; 

 Національні цінності, традиції, стереотипи; 

 Законодавчі та нормативні документи; 

 Цінності освіти; 

 Теорія управління (загальний та освітній менеджмент); 

 Управлінська парадигма; 

 Вимоги керівних структур управління освітою до навчальних 

закладів; 

 Система управління навчальним закладом; 
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 Організаційна структура управління навчальними закладом; 

 Система внутрішньої та зовнішньої оцінки управлінської 

діяльності; 

 Корпоративна культура навчального закладу та його підрозділів; 

 Функціональні обов’язки працівників; 

 Особливості підлеглих;  

 Умови функціонування навчального закладу; 

 Індивідуальні та типологічні особливості; 

 Досвід управлінської діяльності; 

 Професійна освіта, самоосвіта; 

 Посадові обов’язки керівника; 

 Вимоги до посади керівника навчального закладу. 

У структурі цих чинників треба виокремити три групи: чинники, які 

характеризують особливості зовнішнього середовища навчального закладу, 

чинники, які характеризують особливості навчального закладу, чинники, які 

характеризують особистість. Процес формування управлінських цінностей 

передбачає трансформацію середовищних цінностей у корпоративні цінності, 

а корпоративних цінностей у особистісні цінності. Цей процес треба 

розглядати саме як трансформацію, тому що будь-яка група цінностей 

містить позитивні та негативні, традиційні та інноваційні чинники. Тому 

процес формування управлінських цінностей повинен бути цілеспрямованим 

та свідомим. 

Першим кроком у формуванні системи управлінських цінностей є 

розробка уставу, концепцій діяльності, положень про структурні підрозділи 

навчального закладу, посадових обов’язків працівників. Ці документи не 

можуть суперечити законам країни, тому керівник навчального закладу 

повинен розуміти, що вони можуть містити традиційну систему цінностей, 

яка, з одного боку, стабілізує функціонування установи, а, з іншого, може не 

відповідати прогресивним тенденціям розвитку управління.    
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Другий крок у процесі формування управлінських цінностей - це 

забезпечення відповідності управлінської практики визначеній системі 

цінностей. Для реалізації цього завдання існують наступні засоби: 

 Розробка норм організаційного порядку, які визначають постійно 

діючі правила вирішення управлінських завдань. 

 Визначення організаційної структури управління, що передбачає 

розподіл повноважень посадових осіб, колегіальних органів, делегування 

повноважень. 

 Організацію оцінки управлінської діяльності керівників 

навчального закладу. До такої оцінки необхідно залучати працівників 

навчального закладу, представників громадськості та  керівних  ланок 

управління освітою.   

У наведеному переліку найбільш масштабним завданням  є визначення 

норм організаційного порядку. Це пов’язане з тим, що ситуацій, які 

вимагають встановлення певних норм, існує дуже багато. Так, актуальними 

для всіх типів навчальних закладів є проблеми розподілу навчального 

навантаження, громадських доручень, використання засобів заохочення 

співробітників, оцінки роботи працівників та керівників, процедур розробки 

управлінських рішень, контролю виконання управлінських рішень тощо. Такі 

організаційні норми можуть принципово відрізнятися одна від одної.  

Розглянемо  приклад варіантів норм організаційного порядку щодо 

розподілу навчального навантаження викладачів. Перший варіант – 

навчальне навантаження розподіляє керівник за певними відомими тільки 

йому принципами. Така норма свідчить про те, що головною цінністю є 

особиста влада керівника, працівників розглядають як пасивних слухняних 

несамостійних виконавців. У такий ситуації існує велика  загроза 

суб’єктивизму у прийнятті управлінського рішення. Другий варіант – 

навчальне навантаження розподіляє керівник, який повідомляє що буде 

забезпечувати рівномірний розподіл навчального навантаження поміж 

працівниками. Така організаційна норма свідчить, що у керівника певною 



 

203 

 

мірою сформувалося ціннісне ставлення до педагогів, але така норма не 

стимулює активність та ефективну діяльність педагогічних працівників, тому 

можна зробити висновок, що керівник не розглядає учнів та ефективність 

освітнього процесу  як головні цінності навчального закладу. Третій варіант 

– керівник не бере безпосередньої учсасті у розподілі навчального 

навантаження, а делегує повноваження певним працівникам, які 

розподіляють його відповідно до своїх уявлень або не дуже чітких норм. Така 

ситуація може бути свідченням як ліберального стилю управління, так і 

використання засобів демократизації управління. Четвертий варіант – у 

навчальному закладі колективно розроблено та затверджено принципи 

розподілу навчального навантаження, які ураховують інтереси учнів, 

педагогів, освітньої установи. У такому випадку розподіл навчального 

навантаження здійснює не та чи інша людина, а визначає організаційна 

норма, яка має не ситуативний а постійно діючий характер.  Роль керівника у 

такому випадку полягає не в розподілі навчального навантаження, а в 

організації колективної розробки та затвердження відповідної організаційної 

норми. 

Для реалізації четвертого варіанту розробки норми організаційного 

порядку керівнику необхідні сучасні уявлення про сутність керівної 

діяльності, інше розуміння механізмів вирішення управлінських завдань, та 

ролі працівників  у процесі управління, інакше кажучи, сучасна система 

управлінських цінностей. 

Зміна системи цінностей не відбувається швидко. Навіть принципові, 

суттєві зміни перелічених на початку підрозділу чинників не здатні 

забезпечити кардинальну та швидку зміну управлінських цінностей, які 

мають значну інерційну силу. 

Ключовою проблемою процесу формування управлінських цінностей є 

забезпечення їх інтеріоризації в особистісні цінності. Дія механізму 

інтеріорізації цінностей  базується на безсвідомих процесах, які відбуваються 
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у психіці людини, де інформація, що надходить з середовища закладу, зазнає  

постійного впливу і набуває форми чисельних спонтанних уявлень. В їх 

основі лежить ціннісна свідомість, що суб’єктивована у особистій свідомості 

керівника і об’єктивована у організаційній культурі навчального закладу.  

Активізувати, зробити більш цілеспрямованим, ефективним та 

свідомим процес інтеріоризації управлінських цінностей можливо завдяки 

отримання професійної освіти, залучення керівників до колективного 

мислення у процесі обговорення проблем управління, використання 

механізмів рефлексії управлінської діяльності. 

 Систему особистісних управлінських цінностей можна розглядати на 

трьох рівнях: поведінковому, свідомому, підсвідомому. Безумовно поведінка 

керівника навчального закладу, його ставлення до підлеглих, до себе, до 

управлінської діяльності, стиль управління є проявом системи цінностей, які 

можуть формуватися як свідомо так і підсвідомо. Дуже часто буває так, що 

управлінські цінності сприймаються автоматично у процесі життєдіяльності 

людини на підсвідомому рівні. Так, викладач з перших років своєї роботи у 

навчальному закладі спостерігає як працівники ставляться до керівників, як 

керівники ставляться до підлеглих, як використовують владу та ті чи інші 

засоби управління, як виконують чи не виконують управлінські рішення, як 

оцінюють діяльність підлеглих та керівників  тощо. Головний вплив на 

підсвідоме засвоєння управлінських цінностей працівників здійснюють 

перші керівники навчальних закладів – їх філософія життя, погляди на світ, 

норми поведінки, мова, манера спілкуватися, одягатися. Цінності керівника 

поступово стають цінностями всього колективу.  Отриманий таким чином 

життєвий досвід працівника починає виконувати нормативно-ціннісну 

функцію та може мати як позитивний так і негативний вплив на майбутню 

управлінську діяльність. Тому дуже важливо щоб система управлінських 

цінностей формувалася на свідомому рівні, що стає можливим за умов 
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отримання керівником навчального закладу професійної освіти та 

цілеспрямованої самоосвіти. 

На формування системи цінностей навчального закладу значний вплив 

здійснює те яке співвідношення має  регламентація діяльності та свобода 

вибору працівників. Зазвичай у навчальних закладах регламентують: 

 Напрями діяльності. У навчальних закладах об’єктивно існує 

чотири напрями діяльності викладачів - навчальна, наукова, навчально-

методична, організаційна робота. За допомогою певних організаційних норм 

– індивідуальних планів, розподілу доручень, планів роботи, посадових 

обов’язків діяльність співробітників спрямовують на активність в межах цих 

напрямів. Але повне унормування напрямів діяльності працівників 

неможливе та небажане. Відповідно до сучасних підходів до управління за 

працівником бажано залишати свободу вибору напрямів прояву його 

активності. 

 Обсяг діяльності. Регламентація обсягу діяльності дозволяє 

урівноважити свободу вибору працівника з виробничої необхідністю. У 

навчальних закладах чітко регламентують обсяг навчальної, навчально-

методичної роботи, менш чітко обсяг організаційної роботи, а обсяг наукової 

роботи зазвичай визначає сам працівник.  

 Терміни діяльності визначають навчальні плани,  графіки 

навчального процесу, розклад занять, плани роботи, індивідуальні плани 

роботи. Найбільш  регламентовані терміни навчальної роботи, дещо менше 

терміни навчально-методичної роботи, ще менше – організаційної роботи, а 

терміни наукової роботи зазвичай визначає сам працівник. 

 Форми діяльності. Форми навчальної діяльності визначають 

навчальні плани та програми. Так, наприклад, навчальний план ВНЗ визначає 

кількість лекцій, семінарських  та практичних занять, але, відповідно до 

сучасних підходів до вищої освіти, навіть на лекції використовують 

інтерактивні методи та більшість форм навчальної діяльності має 

синтетичний характер та поєднує елементи різних традиційних форм. Форми 
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навчально-методичної роботи зазвичай або регламентуються навчальним 

закладом, або визначаються викладачем.  Так, він може підготувати 

методичні рекомендації зі своєї дисципліни, конспекти лекцій, курс лекцій, 

електронний курс лекцій, навчальний посібник, підручник, дистанційний 

курс.  Форми організаційної та наукової діяльності зазвичай визначає сам 

працівник. Так викладач сам визначає які форми наукової роботи він буде 

застосовувати – індивідуальну наукову роботу, участь у колективному 

дослідженні певних тем, участь у наукових проектах тощо.  На  яку моделлю 

регламентації форм діяльності працівників буде орієнтуватися навчальний 

заклад залежить від цінностей покладених в основу управління 

  Зміст та  методи  діяльності. Зміст навчальної діяльності 

значною мірою регламентується освітніми стандартами, навчальними 

програмами. Зміст навчально-методичної роботи унормовують 

сформульовані у навчальному закладі вимоги до навчальних програм, змісту 

навчальних курсів, електронних лекцій, дистанційних курсів, тестів, змісту 

самостійної роботи. Ці вимогу можуть бути чітко визначені, а можуть бути і 

не визначені. Зміст організаційної роботи частіше всього у навчальних 

закладах чітко не визначають. Працівник отримує певне доручення, а зміст 

діяльності з його реалізується не визначають.  Якщо у навчальному закладі 

існує узгоджена система управління організаційною роботою (раціональний 

розподіл доручень, об’єктивна система оцінки роботи працівників, зв'язок 

результатів оцінки з засобами матеріального та морального заохочення 

тощо), працівникам притаманний високий рівень відповідальності та 

професіоналізму, то необхідності у чіткій регламентації змісту організаційної 

роботи немає. Але, якщо така система відсутня, то регламентація змісту 

організаційної роботи є необхідною умовою ефективності управління. 

Унормувати зміст організаційної роботи дозволяє розробка профілів 

доручень. Цю роботу розпочинає відповідальний за те чи інше доручення. 

Наступним етапом стає колективне обговорення змісту організаційної роботи 

з виконання доручення. Таке обговорення виконує декілька функцій – 
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уточнити зміст організаційної роботи, мотивувати працівника на її 

виконання, познайомити членів колективу зі змістом роботи кожного, задіяти 

механізми суспільного контролю за організаційною роботою, створити умови 

для оцінки результатів роботи кожного. 

Зміст  наукової роботи визначає зазвичай сам працівник, а у випадках 

участі у колективних дослідженнях - плани та програми цих досліджень. 

Методи своєї роботи працівник зазвичай визначає сам, що відповідає 

вимогам українського законодавства. При необхідності унормувати ці 

параметри діяльності навчальні заклади мають можливість запровадити певні 

технології навчального процесу – кредитно-модульну, модульно-

розвивальну, розвивального навчання, дистанційного навчання тощо. 

Запровадження таких технологій дозволяє забезпечити використання ними 

певних методів навчання без застосування примусу викладачів. Якщо у 

навчальному закладі не використовують спільних технологій навчального 

процесу, то існує можливість вплинути на те, які методи навчання 

використовують працівники шляхом організації методичної роботи з ними, 

вивчення передового досвіду, наукової та методичної літератури. У такому 

випадку використання тих чи інших методів навчання не регламентується, а 

орієнтоване на свободу вибору викладача, але залишається показником 

ефективності навчально-методичної роботи з працівниками.  

 Результати діяльності. У широкому сенсі результати навчальної 

діяльності регламентують освітні стандарти, але результати індивідуальної 

навчальної діяльності викладачів не завжди чітко визначають. Керівники 

навчальних закладів відповідно до системи цінностей, яку вони поділяють, 

вирішують яким чином регламентувати результати основних напрямів 

діяльності працівників, результати діяльності яких працівників треба 

регламентувати, яких не потрібно. Суттєвими недоліками регламентації 

результатів навчально-методичної та наукової роботи є орієнтація тільки на 

кількісні показники, що породжує формалізацію цих напрямів діяльності. 

Так, у планах роботи, індивідуальних планах, контрактах визначають 
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зазвичай кількісні показники: кількість статей, методичних рекомендацій, 

методичних посібників, підручників, дистанційних курсів, монографій, 

дисертацій, які повинні підготувати працівники,   та не визначають якісні 

показники. У ВНЗ спробою регламентувати якісні показники наукової 

діяльності викладачів є вимога до них публікувати результати  досліджень у 

провідних міжнародних  виданнях та забезпечувати їх практичне 

впровадження.  Але такі засоби необхідно доповнювати проведенням аналізу, 

оцінки, незалежної експертизи методичних систем, дисертацій,  публікацій 

викладачів навчального закладу. Чи буде робити, чи не буде робити це 

керівництво навчального закладу залежить від цінностей, які покладено в 

основу управління.   

 Недостатньо розробленою є проблема визначення результатів 

організаційної діяльності працівників навчальних закладів. Частіше всього 

буває так, що у навчальному закладі визначають за що відповідає працівник, 

інколи визначають, що він повинен робити та не визначають, що повинно 

бути результатом його діяльності. Це є свідченням того, що сам керівник не 

дуже чітко усвідомлює результати організаційної діяльності, інакше кажучи, 

у нього не сформульована система організаційних цінностей. 

Розглянемо приклади визначення результатів організаційної діяльності. 

Результатами діяльності керівника методичного об’єднання вчителів можуть 

бути наступні: якісне планування діяльності методичного об’єднання, 

розгляд на засіданнях методичного об’єднання актуальних для школи 

проблем;   усунення слабких місць у діяльності вчителів; запровадження 

ефективних методик навчання; реалізація плану роботи. Остаточний вигляд 

опису наведених результатів діяльності керівника методичного об’єднання 

буде залежить від особливостей навчального закладу та членів методичного 

об’єднання.  

Ще один приклад. Результатами діяльності відповідального за 

міжнародну діяльність кафедри ВНЗ можуть бути наступні: організація 

співробітництва кафедри з ВНЗ інших країн; участь у міжнародних наукових 
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проектах; отримання грантів на проведення досліджень; обмін викладачами 

та студентами; організація стажування викладачів за кордоном; залучення 

іноземних студентів до навчання; започаткування міжнародних видань; 

проведення міжнародних конференцій.  

Таким чином цілеспрямоване формування корпоративних та 

особистісних  управлінських цінностей – провідна умова реалізації 

ціннісного управління. 

У завершення підрозділу треба зазначити, що управлінські цінності є 

провідним чинником, який визначає всі складові управління – його сенс, 

пріоритети, зміст, засоби, ставлення до працівників. Розвиток управління 

неможливий без зміни системи управлінських цінностей. Усвідомлення 

сутності та структури управлінських цінностей дозволяє проводити їх аналіз, 

моделювання, формування та розвиток. 

Провідну роль у системі цінностей навчального закладу відіграють 

управлінські цінності керівника, які визначають характер корпоративних 

цінностей. 

Ціннісне управління можна розглядати як специфічну концепцію 

управління, яка базується на певних принципах. Важливою умовою 

ціннісного управління є цілеспрямованість процесу формування 

управлінських цінностей, провідну роль у якому відіграє професійна освіта 

керівників, яка дозволяє забезпечити інтеріоризацію прогресивних 

соціальних цінностей у особистісні. 

 

Контрольні питання, завдання, управлінські ситуації 

1. Чому у керівників навчальних закладів різні системи управлінських 

цінностей? 

2. Чому управлінські цінності  у країнах світу є різними? 

3. Порівняйте систему управлінських цінностей навчального закладу, в 

якому ви навчалися, або проходили стажування, з вашою системою 

управлінських цінностей.  
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4. Які  управлінські цінності та чому Ви вважаєте провідними? 

5. Чим відрізняються управлінські цінності дитячого садка та вищого 

навчального закладу? 

6. Як забезпечити формування системи управлінських цінностей у 

навчальному закладі? 

7. Проаналізуйте чи реалізуються принципи ціннісного управління у вашому 

навчальному закладі. 

8. Як можна оцінити систему цінностей управління навчальним закладом? 

9. Управлінська ситуація: Після перемоги в конкурсі Вас призначили 

керівником коледжу. Ви вирішили розпочати свою діяльність з аналізу 

наявної системи управлінських цінностей. Як Ви будете проводити цей 

аналіз? 

10. Управлінська ситуація: Після завершення навчання в магістратурі Ви 

вирішили переглянути систему управлінських цінностей  вашої школи. 

Що Ви, як директор навчального закладу, можете для цього зробити? 

11. Управлінська ситуація: У складі міжнародної  делегації Ви відвідали ВНЗ 

у Великий Британії та вирішили модернізувати управлінські цінності на 

факультеті, деканом якого працюєте. Що та як Ви будете робити. 

12. Що таке управлінські цінності керівника навчального закладу? 

Варіанти відповіді: 

а) духовні та матеріальні явища, яки мають значення для особистості, 

та спрямовують, організовують,  регулюють її діяльність; 

б) вимоги до управлінської діяльності керівника навчального закладу; 
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в) особливості управління навчальними закладами у сучасних умовах, які 

відбивають прогресивні тенденції розвитку менеджменту. 

 

Теми рефератів 

1. Система цінностей керівника навчального закладу. 

2. Цінності управління навчальним закладом. 

3. Формування управлінських цінностей у навчальному закладі. 

4. Моніторинг системи цінностей управління навчальним закладом. 
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1.7 ЕТИКА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

Етика (грец. ethika, від ethos - звичай) – виникла як складова 

філософської, об'єктом вивчення якої є мораль, її  норми і роль у суспільстві. 

У ХХ ст. етика з розділу філософії перетворилася на самостійну науку, яка 

вивчає  походження моралі, сутність моралі, специфіку моралі, її місце і роль 

в житті  суспільства.  

Завдання етики  полягає в тому, щоб описувати  мораль, її історію, 

норми,  принципи та ідеали сьогодення; пояснювати мораль; навчати моралі. 

Поняття   мораль  найчастіше використовується у  двох значеннях: 

мораль - як характеристика особистості, сукупність її моральних якостей; 

мораль - як  характеристика відносин  між людьми,  сукупність моральних 

норм.   

Мораль  в  суспільному  вимірі –  це сукупність історично зумовлених 

правил, норм, звичаїв, принципів співіснування і поведінки людей їхні 

відносини в процесі виробництва матеріальних і духовних цінностей, що 

визначають їхні обов'язки один до одного, до соціальних груп,  до 

суспільства, і виконання яких базується на громадській думці, які вироблені  

впродовж  тисячоліть  і  передаються  з покоління  в покоління. Мораль 

виконує  функцію  регулювання  поведінки  людей. 

Мораль має  універсальний  характер  і  пронизує  всі сфери  людського  

життя;   вона  має    оцінюючий  характер, оскільки  всі явища  оточуючого  

світу  і  людської  поведінки  розглядає  через  призму  цінностей і  оцінок;  

вона  визначає принципи, які  вимагають  від людей особливої - моральної 

поведінки,  а  тому має  імперативний  характер;  вона  є  історично  першим  

типом  соціального  регулювання  поведінки  людей, який передував законам. 

Сутність  моралі полягає у  тому,  щоб  забезпечити  гармонію  

людських  стосунків, розуміння  особистого і  суспільного блага.   Цей  

баланс досягається  з  допомогою  системи  моральних  принципів, норм, 

ідеалів, які  регламентують  і  регулюють  поведінку  людей  у суспільстві. 
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Принципи  моралі - це    фундаментальні положення, які 

характеризують   уявлення про поведінку людей  на основі яких 

формулюються  норми. Моральні  норми - це конкретні правила поведінки, 

які визначають  як  людина  повинна вести себе  по відношенню  до 

суспільства,  до інших людей,  до самої себе, своєї діяльності.  

В  процесі  функціонування моралі  значна роль відводиться  

моральному  ідеалу. Це  цілісний  образ  моральної  поведінки,  до якого  

люди прагнуть.  Моральний  ідеал - це все  те краще, що  вироблено  мораллю 

на даному етапі розвитку суспільства.  В свідомості людини  моральний ідеал 

виконує дві функції -  дозволяє  оцінювати поведінку  людей та  є орієнтиром 

для її етичного розвитку.   

Принципи, норми та ідеали  виступають не ізольовано, а представляють 

собою систему,  всі  елементи якої взаємопов’язані  і взаємно обумовлені.  

Так, норми  складаються на основі  певних принципів і виражають їх. 

Принципи  виробляються  або приймаються  в залежності  від ідеалів  

особистості та суспільства.  Мораль проявляється  в моральній діяльності 

людей,  яка  за своєю суттю  є результат  взаємодії  моральної  свідомості,  

моральних відносин  і моральної  поведінки.  Центральним  елементом 

структури  моралі  є моральні   відносини. Специфіка  моральних відносин в 

тому, що вони  не є окремий, особливий  вид відносин.  Їх основною  формою 

виступає  спілкування – людини з суспільством,  людини  з природою,  

людей  один з одним. Саме в спілкуванні  проявляється  сутність людини,  її  

моральне  обличчя.   

Найбільш  значущими в моральному сенсі  є такі види відносин, як 

ставлення людини до суспільства,  ставлення до інших людей, до самого 

себе,  до природи, до своєї праці. Моральна свідомість – це  суб’єктивний  

спосіб сприйняття  моральних  відносин.    Вона  має два рівні 

функціонування.  Емоційний  рівень, як  реакція  людини  на події, яка 

проявляється через  почуття  радості, горя, любові, ненависті, співчуття 

тощо. Здатність  відчувати  це,  керуватись ним,  є  показником  людського в 
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людині. Емоційний рівень може формуватися як стихійний рівень 

функціонування  моральної  свідомості. Другий  рівень - раціональний  є 

результатом  цілеспрямованого  формування  моральної свідомості  в процесі 

навчання,  виховання  і самовиховання. Проявляється  він  через  моральну 

компетентність особистості. Єдність раціонального  і  емоційного  рівнів  

функціонування  моральної  свідомості  забезпечує  внутрішню  цілісність 

особистості.  

Моральна  поведінка – це  матеріалізація  моральної  свідомості. Це  - 

показник моральної культури  особистості. Центральним  моментом 

моральної поведінки є вчинок, який  визначає  відповідну моральну дію. 

Моральна поведінка  включає також  мотиви  поведінки, де  мотив відіграє  

роль імпульсу. Як відомо, немотивованих  вчинків не буває. Разом з тим, 

мотиви і вчинки  не завжди  співпадають  та  відповідають  один одному. 

Моральна  поведінка  пов’язана з моральною оцінкою. Це є  засудження  або 

схвалення  вчинку  людини,  її  поведінки  на основі  вимог  моралі.  Своє  

позитивне або негативне  ставлення  люди висловлюють  у вигляді  похвали  

або осуду,  згоди  або критики,  симпатії  або  антипатії,  любові  або 

ненависті.   

Мораль виконує декілька  функцій (рис. 10). Серед  них найбільше 

значення  мають  такі:  гуманізуюча, як залучення  людини  до високих 

моральних принципів та ідеалів, слідування їм;  регулятивна, як   

регулювання  поведінки  і  взаємин між людьми;  виховна, як така,  що  вчить 

поступати так   аби  не  було погано іншим;   пізнавальна,  яка  розкриває  

„секрети  людської  поведінки  і спілкування‖  тощо. 

Вимоги  норм  моралі є обов’язковими  для всіх  членів суспільства.  

Але загальний характер  моралі не виключає її специфічного відбиття в 

різних  сферах професійної  діяльності. Іншими  словами,  кожна професія  

має  свою мораль. Професійна етика - це вчення  про професійну  мораль. 

Професійна  етика  конкретизує загальні моральні  принципи і норми 

стосовно  особливостей різних професій.  
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Рис.10. Функції моралі 

 

У практиці повсякденної діяльності професійна етика являє собою 

сукупність норм поведінки фахівців певного спрямування. Норми 

професійної етики  змінюються під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх 

по відношенню до професії факторів. Вони безпосередньо впливають на 

поведінку фахівців, спонукаючи їх діяти певним чином. Основними 

завданнями професійної етики є вплив на свідомість  фахівця з метою 

вдосконалення його як особистості і як професіонала та сприяння найбільш 

повному та ефективному вирішенню професійних завдань.  

Вихідним поняттям професійної етики є поняття „професійний 

обов’язок‖. Саме усвідомлення  професійного  обов’язку спонукає  людину 

ставитись  до своєї справи з найбільшою відповідальністю.  Обов’язок – це  

сукупність  моральних зобов’язань.  Моральна відповідальність - це не лише  

формальне  виконання  своїх обов’язків, а  виконання їх  сумлінно, як  

усвідомлення  важливості і необхідності  тих обов’язків,  які покладені на 

людину суспільством. У професійній  етиці виокремлюють такі категорії,  як  

професійна честь і професійна гідність. В понятті  професійна честь  слід  

вбачати  оцінку  професійної  значущості тієї  чи  іншої професійної  групи  в 
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житті суспільства.  Усвідомлення  цієї  значущості  складає  основу  

професійної  гідності.  Для керівника установи   професійна  мораль  включає  

в себе поняття  професійної  справедливості.  Тобто  прагнення  бути 

об’єктивним,  радитись зі своєю  совістю,  не  піддаватись на тиск.  

Важливим  є також  поняття  професійного  такту,  як  вміння  керівника  

загальні принципи  моралі  реалізувати  в конкретній  управлінській ситуації. 

В кожній із  галузей професійної діяльності головним суб'єктом  є 

людина, котра вправі сподіватися на ставлення до себе не як до об'єкта 

зовнішнього впливу, а саме як до людини, тобто розраховує на повагу, 

розуміння, співчуття та милосердя. 

Професійну мораль не слід ототожнювати з мораллю корпоративною, 

котра, відображує певні групові інтереси, створює особливі норми поведінки 

та оцінок вузького людського прошарку, які часто протистоять нормам 

моралі суспільної й мають по суті справи антисоціальний характер.          В 

українському суспільстві наявність подібної моралі у окремих  професійних 

груп обтяжується розбалансованістю  фінансової системи, застійними 

явищами у виробництві, низьким рівнем заробітної платні, що посилює 

спокуси для морально нестійких людей скористатися своїм професійним і 

службовим становищем для розв'язання власних проблем за рахунок інших. 

Цьому можуть стати няперешкоді як моральний осуд такої позиції, так 

і заходи правового характеру, що карають антисуспільну поведінку людей, 

котрі керуються в своїй діяльності нормами корпоративної моралі, яка 

протистоїть моралі суспільній. 

  Важливу роль у забезпеченні такої соціально значущої діяльності, як 

діяльність учителя, вихователя відіграє педагогічна етика, що розглядає 

моральні проблеми виховання та освіти, спілкування вихователя з 

вихованцем, визначає моральні цілі виховання, а також моральну 

допустимість тих чи інших шляхів досягнення педагогічної мети. Професія 

педагога, як і професія керівника, вирізняється найвищим рівнем єдності 

професійного та морального начал. 
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Відношення «вчитель — учень», «вихователь — вихованець», 

«керівник – підлеглий» будуються на ставленні першого до другого як до 

унікальної людської особистості з її неповторними якостями, здібностями, 

специфікою. 

 Специфіка управлінської діяльності висуває підвищені моральні 

вимоги до керівника. Вимоги ці, звичайно, виступають як ідеал, досягнення 

якого слід прагнути. Ідеал керівника: мудра, добра, тактовна, вимоглива, 

освічена людина, непересічна особистість, істинний громадянин вітчизни, 

котрий має власні тверді переконання та міцні моральні устої, здатний 

мужньо їх відстоювати, талановитий вихователь, прекрасний фахівець, 

вільна й незалежна особистість, котра викликає повагу й симпатію 

працівників, учнів, студентів. 

Керівник освітньої установи  сам повинен бути взірцем вихованості, 

професіоналізму бо головним засобом впливу на працівників виступає його 

особистість. У зв’язку з поглибленням професіоналізації праці перед 

спеціалістами різноманітних напрямів все частіше виникають моральні 

колізії, вирішити які, спираючись тільки на професійні знання не можливо. 

Більше того, професійна діяльність, позбавлена моральних критеріїв та 

цінностей, може бути небезпечною як для самої людини, так і для 

оточуючих, а в більш широких масштабах — і для суспільства в цілому. 

Тому проблеми професійної етики важлива складова професійної освіти. 

Розглянуті вище чинники обумовлюють появу та розвиток такої галузі 

наукового знання, як професійна етика.    Професійна етика — система 

конкретизованих моральних норм і принципів, яка побудована з врахуванням 

особливостей тієї чи іншої професійної діяльності людей. 

 Професійна діяльність, об’єктом якої стають живі люди, утворює 

складну систему взаємоперехідних, взаємозумовлених моральних стосунків 

(рис. 11). До цієї системи належить перш за все: 

 1. Ставлення спеціалістів до об’єкта праці (слідчий - обвинувачений, 

лікар – хворий, службовець – громадянин, керівник - підлеглий).  
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2. Ставлення  спеціаліста до колег.  

3. Ставлення спеціаліста до суспільства, держави (призма професійної 

діяльності).  

4. Ставлення спеціаліста до себе. 

 5. Ставлення спеціаліста до праці. 

    Професійна етика є інтегративним поняттям, вона охоплює весь 

спектр професійних відгалужень етики: медичної, юридичної, педагогічної, 

управлінської тощо.   

 

 

Рис. 11. Система моральних стосунків 

Керівник будь-якої установи реалізує свою службову поведінку під 

впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Провідну роль серед них 

відіграють внутрішні чинники тому, що саме вони трансформують усі 

зовнішні впливи на керівника відповідного до його інтересів, потреб, 

етичних норм. Етичні проблеми діяльності керівників вивчає етика 

менеджменту. 

Теорія менеджменту виокремлює шість головних джерел його етики: 
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1. Спадковість (еволюційні сили природного добору впливають на 

розвиток таких рис, як альтруїзм і кооперація, які лежать в основі етичної 

системи).  

2. Релігія (протестантизм, католицизм, православна релігія 

обумовлюють різни системи етики менеджменту).  

3.  Філософська система (так, епікурейці звертають увагу на таку 

чесноту як задоволення від діяльності; стоїки і пуритани на працьовитість і 

економічність тощо). 

4.  Культурний досвід (правила, звичаї, які передаються із 

покоління в покоління). 

5.  Правова система (закон дає уявлення про етичні основи життя, 

але вони не описують всіх етичних уподобань суспільства). 

6.  Норми поведінки:  певні норми поведінки  установи,  оперативна 

політика установи,  етичні кодекси установи, її корпоративна культура.  

 Поняття етика менеджменту використовують у двох випадках – для 

визначення наукової дисципліни, яка вивчає етичні аспекти управлінської 

діяльності та для характеристики етичної сфери поведінки керівника.  

У практичному сенсі етика менеджменту - це процес, в ході якого 

керівник, державний службовець або менеджер визначає етичні основи 

діяльності  з вирішення управлінських проблем, самостійно аналізує 

ситуацію в організації  і несе особисту відповідальність за прийняті рішення 

з  розв’язання наявних проблем. Етика менеджменту стосується норм і 

цінностей певної ваги та значення, тобто тих, які люди не можуть легко 

ігнорувати.  

У етиці менеджменту існують два підходи до розв’язання етичних 

проблем: етичний релятивізм; універсальний підхід. Прибічники  першого 
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підходу вважають, що для будь-якої специфічної  (професійної) групи 

потрібні свої етичні норми, тобто загальні норми моралі з менеджментом 

несумісні і потрібна розробка своїх специфічних норм.  

Прибічники другого підходу  вважають, що в менеджменті етика має 

ґрунтуватися на загальних моральних нормах, але ці норми повинні 

конкретизуватися з урахуванням особливостей професійної діяльності та 

соціальної ролі менеджменту.  У зв’язку з цим можна зазначити, що етика   

керівника навчального закладу – це  галузь знань  про  особливості  прояву  

його  моральних  якостей  при  виконанні  своїх  професійних обов’язків,  це  

конкретизація  загальних  принципів  і норм моралі  стосовно  управлінської 

діяльності.   Але  ще більш обґрунтованою можна вважати позицію, яка 

поєднує два підходи та полягає у визнанні того, що етика менеджменту 

ґрунтується на загальній етиці, але і відбиває особливості саме управлінської 

діяльності та особливості того чи іншого виду управлінської діяльності. 

На етику менеджменту впливають чотири головні чинники:  

1) Цінності: переконання, думки, відносини людей, суспільства в цілому, 

ставлення  до таких понять, як свобода, справедливість, чесність, 

дисциплінованість, толерантність, лояльність,  відповідальність тощо.  

2) Стандарти і норми: принципи, що визначають дії людей, і служать для 

керівництва та контролю за їх поведінкою (закони, професійні кодекси).  

3) Зовнішнє середовище: умови, в яких здійснюється діяльність людей: 

політичні, економічні,  культурні і т.д. Вони можуть сприяти або заважати 

реалізації етичних цінностей та стандартів поведінки. 

4) Поведінка людей: традиційні та специфічні форми діяльності людей, 

орієнтовані на цінності даного суспільства, установи  в рамках визначених 

стандартів і норм, яка відтворює ці норми. Ці традиційні та специфічні 

форми діяльності людей можуть суперечити або відповідати етичним 

стандартам та нормам. 
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Рис. 12.  Чинники етики менеджменту 

 

Етика менеджменту пов'язана з внутрішніми цінностями особистості 

керівника, а вони, у свою чергу, визначають особливості корпоративної 

культури установи. Цінності впливають на прийняття управлінських рішень, 

визначають соціальну доцільність певної поведінки керівника його стосунків 

з підлеглими.  

Етичну поведінку керівника розглядають як сукупність вчинків, дій, які 

відповідають нормам моралі, свідомості, суспільного порядку. У процесі  

управлінської діяльності спостерігаються випадки відхилення від прийнятих 

у суспільстві норм, тобто неетичної поведінки, вона може бути зумовлена 

різними чинниками: 

1. Недооцінкою етичних норм у суспільстві чи установі та особисто 

керівником.  

2. Намаганням досягнути мети та реалізувати місію  організації 

будь-якими засобами.  

3. Неетичною поведінкою партнерів установи. 

4.  Конфліктними ситуаціями, які виникають в організації.  

5. Невідповідністю стилю управління наявній ситуації. 
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6. Деформацією особистості керівника. 

7.  Занадто складною системою розроблення та прийняття 

управлінських  рішень в організації.  

8. Негативним впливом на установу середовищних чинників. 

          Для забезпечення етичної поведінки теорія  сучасного менеджменту 

пропонує наступні заходи:  

 Запровадження етичних норм, які відображають систему 

загальних та професійних цінностей, суспільних уподобань, правил 

поведінки працівників організації.  

 Створення комітетів з етики, кадрових комісій, які розглядають 

проблеми етики співробітників.  

 Застосування механізмів стимулювання та мотивації, які б 

протидіяли неетичній поведінці та вчинкам працівників.  

 Здійснення  моніторингу стану етики поведінки працівників 

організації.  

 Формування професійних компетенцій працівників, що запобігає 

порушенню етичних норм. 

 Організацію навчання етичної поведінки керівного складу і 

усього персоналу. 

 Постійне інформування працівників про випадки високо етичної 

поведінки співробітників. 

  Проведення нарад, конференцій, симпозіумів, видання 

рекомендацій  з проблем етичної поведінки співробітників. 

Зіштовхуючись із проблемою етичного вибору, менеджери, як правило, 

спираються на нормативній точці зору, тобто визначених нормах і цінностях, 

у відповідності з якими і приймають свої рішення. У нормативній етиці 

виділяють декілька підходів до опису систем цінностей і відповідно 

прийняттю етично складних рішень, що можуть бути застосовані в практиці 
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менеджменту: утилітарний підхід, індивідуалістичний підхід, морально-

правовий підхід, концепція справедливості. 

Утилітаристський підхід полягає у тому, що етичною вважають 

поведінку яка приносить найбільшу користь найбільшому числу людей. 

Приймаючий рішення індивід повинний розглянути вплив кожного його 

варіанту на всі зацікавлені сторони і вибрати варіант, що приносить 

задоволення найбільшому числу людей. 

Індивідуалістичний підхід: припускає, що морально прийнятними є дії 

людини, які йдуть їй на користь у довгостроковій перспективі. Головною 

рушійною силою вважається самоконтроль, а всі зовнішні сили, що його 

обмежують, не повинні враховуватися. Кожна людина вибирає для себе 

найбільш вигідне в довгостроковій перспективі рішення, на основі чого і 

судить про якість своїх рішень. Такі рішення можуть співпадати з інтересами 

інших людей, а можуть і не співпадати. Одна з особливостей цього підходу в 

тому, що він допускає дії індивіда, спрямовані на отримання особистих 

короткострокових вигод,  які  не відповідають суспільним нормам. 

Морально-правовий підхід передбачає, що людина споконвічно 

наділена фундаментальними правами і свободами, які не можуть бути 

порушені чи обмежені рішеннями та діями інших людей. У процесі 

прийняття рішень можуть бути враховані наступні моральні права:  

 Право на приватне життя;  Право на свободу совісті;  Право на належне 

ставлення;  Право на життя та безпеку.  

Концепція справедливості передбачає що існує розподільна 

справедливість (передбачає рівним – рівне, забезпечення рівних прав при 

розподілі відповідальності і благ), процедурна справедливість (передбачає 

відповідність правилам), компенсаційна справедливість (передбачає 

відшкодування збитку). 

Фахівці з етичних проблем вважають щоб поведінка в сфері 

менеджменту відповідала певним нормам і стандартам, необхідно три 

умови:  
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1) Внутрішній контроль (моральні цінності, принципи і свідомість самої 

людини).  

2) Зовнішній контроль (закони етики, етичні кодекси, система оцінки 

поведінки).  

3) Механізм вирішення етичних проблем, які формує етичне навчання.  

Під час  прийняття керівником  етичних рішень треба враховувати:  

1) Як унормовує вирішення етичної проблеми  законодавчі документи?  

2) Які філософські основи, культурні фактори, пов'язані з даними етичним 

питанням?  

3) Який наявний професійний досвід і знання  допомагають зрозуміти і 

вирішити етичну проблему? 

4) Які особливості установи обумовлюють виникнення етичної проблеми?  

5) Які особистісні властивості (керівника, учасників конфлікту) можуть 

сприяти та завадити вирішеню етичної  проблеми? 

6) Кого із працівників організації стосується наявна етична проблема?  

Визначення моральної точки зору під час вирішення етичної проблеми 

передбачає урахування специфічних прав і обов'язків усіх учасників 

моральної дилеми. Моральна точка зору залежить від того, наскільки 

керівники  зуміли охопити всі сторони, які претендують, щоб їх права і 

обов'язки були взяті до уваги під час вирішення етичної проблеми.  

Алгоритм вирішення етичних дилем передбачає реалізацію  декількох 

етапів. 

1. Побудову матрицю інтересів і прав сторін   (позитивних та 

негативних).  
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2. Побудову матриці конфліктуючих вимог  інтересів(позитивних та 

негативних).  

3. Встановлення обсягу і меж відповідальності при вирішенні 

дилеми.  

 

4. Визначення загальну структуру моральних аргументів сторін.  

5. Оцінка вимог кожної конфліктуючої сторони. 

6. Знаходження балансу між вимогами сторін.  

7. Визначення загальних принципів для даного випадку.  

8. Формування чіткої позиції для конфліктної ситуації. 

Сучасні фахівці в галузі менеджменту зазначають, що в нинішній 

період менеджмент має формуватися під дією соціальних  та етичних 

пріоритетів над метою менеджменту. Вже є менеджери, які в своїй діяльності 

орієнтуються на суспільну мету і беруть на себе більшу відповідальність 

перед суспільством за результати приватно - підприємницької діяльності, ніж 

це було властиво попереднім професійним управлінцям або власникам. 

Поступово в  суспільній думці змінюється і сам статус менеджменту. Раніше 

вважали, що менеджмент - це певна система влади, а зараз він виступає як 

важливий ресурс розвитку суспільства. Сучасний менеджмент не може 

ігнорувати справедливі вимоги працівників щодо поліпшення свого  

становища та вимог щодо забезпечення суспільного блага. Тому, 

невипадково у ХХ1 столітті розроблено міжнародний стандарт 26000 – 

стандарт соціальної відповідальності, який унормовує  вимоги до організації 

підприємництва в сучасних умовах. 

При прийнятті етично обґрунтованих  рішень менеджер орієнтується 

насамперед на окремі особистісні характеристики, такі як власне його, 

впевненість у своїх силах, розвинуте почуття справедливості та незалежності. 
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Найбільш важливою особистісною характеристикою менеджера є стадія 

його морального розвитку. 

 На стадії первинного розвитку людину цікавлять насамперед зовнішні 

вигоди і покарання. Підкорення владі ґрунтується на загрозі негативних 

наслідків у випадку непокори. В психологічному сенсі цієї стадії 

відповідають менеджери, що використовують авторитарний чи примусовий 

стилі керівництва, а також менеджери, що орієнтуються на гарантії 

виконання окремих задач. 

На другій стадії етичного розвитку людина орієнтується на очікування 

колег, родини, друзів, суспільства його позитивної, етичної поведінки. 

Кращим способом досягнення цілей стає спільна робота в групах. Найбільш 

адекватним стилем лідерства стає заохочення взаємодії та кооперації 

працівників. 

На третій  стадії етичного, розвитку люди керуються насамперед 

внутрішніми цінностями і нормами, у багатьох випадках ігноруючи правила і 

традиції, що вимагають порушення цих норм. Внутрішні цінності стають 

більш важливими, чим навіть істотні зовнішні. На цьому вищому рівні 

етичного розвитку менеджери використовують трансформаційний чи 

обслуговуючий стилі керівництва, увага менеджера концентрується на 

потребах працівників і стимулюванні оточуючих  до самостійного мислення, 

рішенню виникаючих проблем орієнтуючись на принципи моралі.  

Таким чином етична чи аморальна практика ведення менеджменту є 

відображенням системи цінностей, яка сформувалась у суспільстві, певній 

соціальній групі чи організації. Але це не заперечує необхідності 

запровадження етичних норм поведінки  на засадах виховання високого рівня 

культури та навчання етиці кожного члену колективу. 

Для того щоб етичні принципи, норми, правила та стандарти 

перетворились в реалії ділового життя, вони повинні бути включені в процес 

прийняття управлінських  рішень, а також в практику роботи всіх 
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співробітників, тобто бути частиною реального кадрової політики та 

діяльності установи. 

У світовому менеджменті виокремлюють сім основних механізмів, за 

допомогою яких можна впровадити в практику етичні норми. До них 

відносяться: 1) етичні кодекси; 2) комітети з етики; 3) тренінги; 4) соціальні 

аудити; 5) юридичні комітети; 6) служби, що розглядають претензії 

працівників з етичних питань; 7) зміни в корпоративній структурі організації.  

Найбільш часто застосовуваним механізмом є етичний кодекс. Він 

розробляється спеціально створеним органом – комітетом чи комісією.  

Майже 90% закордонних компаній впроваджувало етичні принципи за 

допомогою таких етичних кодексів. Вони можуть бути розроблені для 

установи в цілому і містити загальні для всіх працівників етичні правила.  

Для того щоб зробити кодекс ефективним, зазвичай  приймають певні 

дисциплінарні заходи, що спрямовані на покарання порушників кодексу і 

заохочення вчинків, здійснених відповідно до правил етичного кодексу.  

Комітет з етики установи має певний набір функцій, до яких відносяться 

наступні:  

1. Підготовка етичних питань для обговорення правлінням або топ-

менеджерами.  

2. Доведення  вимог етичного кодексу до відома менеджерів усіх рівнів та 

рядових співробітників установи.  

3. Розробка заходів, що забезпечують реалізацію кодексу.  

4. Аналіз реалізації кодексу та його перегляд  на основі щорічних 

корпоративних звітів і залежно від змін зовнішнього середовища організації,  

системи духовних цінностей і думки керівників та працівників установи.  

5. Складання звітів про діяльність комітету для ради директорів.  

6. Забезпечення топменеджменту консультаціями фахівців з етичних питань.    

7. Організація етичних тренінгів, які сприяють практичному впровадженню 

етичних принципів в структуру прийняття корпоративних рішень. 
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Один із провідних фахівців з менеджменту П.Друкер у своїх роботах 

зазначає, що у світі формується загальна для всіх фірм, установ, організацій 

теорія менеджменту. Це дозволяє підкреслити, що механізми формування 

етичної поведінки, притаманні загальному менеджменту, актуальні і для 

управління навчальними закладами. 

Таким чином управлінська етика - це система практичних знань і 

практичних рекомендацій, зорієнтованих на управлінську діяльність, образ 

кращого досвіду морального рішення конкретних управлінських проблем 

Ефективність, успіх роботи організації багато в чому залежать від її 

керівників та визначаються їх поведінкою і моральними якостями. Не 

випадково американські фахівці зазначають, що краще витратити десять 

тисяч доларів на пошуки розумного, вихованого менеджера, який вміє 

працювати з людьми, аніж потім витрачати сто тисяч доларів через поганого 

керівника, який не може встановити нормальні стосунки з працівниками та 

споживачами послуг та продукції. 

Моральність — важлива умова повноцінного розвитку керівника. Тому 

професійні якості особистості необхідно розглядати разом з її моральними 

нормами. Такий підхід образно аргументований у народній мудрості: той, хто 

встигає у науці, але відстає у моральних нормах, більше ві дстає, ніж встигає. 

Досвід ринкової економіки теж підтверджує ефективність основаних на 

принципах справедливості, порядності, гуманізму управлінських дій. 

Аморальна поведінка керівника спричинює погіршення в установі взаємин 

співробітників їх моральну ерозію. 

Важливими рисами професіоналізму керівника є його здатність до 

виявів гуманізму, поваги, справедливості, визнання прав людини, 

усвідомлення того, що управлінська діяльність містить морально-виховний 

потенціал. 

Прийняття керівником управлінських рішень пов'язане із певними 

психологічними труднощами, спричиненими необхідністю діяти у площині 
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моральних норм і спокусою матеріального самозбагачення, іноді всупереч 

закону. Коли вибір форм розвитку установи її економічного зростання не 

суперечить загальнолюдським нормам моралі, досягається не за рахунок 

добробуту людей, професійна управлінська діяльність керівника заслуговує 

визнання як високоморальна. Аморальні, беззаконні форми досягнення 

успіху в управлінні не можуть бути віднесені до жодної системи моралі. 

Якщо керівник не дбає про інтереси установи, про співробітників, а прагне 

лише до власного збагачення, досягає успіху завдяки іншим, він свідомо 

порушує моральні принципи і правові норми. Для такого керівника мораль 

тільки перешкода в управлінській діяльності, бо вона вимагає дотримання 

суспільних інтересів, відповідних правил чесності, справедливості. 

Бути керівником навчального закладу - це не просто обіймати  посаду, 

а й мати  велике  мистецтво керування, оволодіти яким спроможний лише 

той керівник, який не тільки добре знає основи  менеджменту, а й 

користується ними у своїй повсякденній праці. Сьогодні керівник 

покликаний поєднувати якості менеджера, вчителя, методиста, державного 

інспектора, господарника і в  той же час - чуйного уважного наставника 

трудового колективу. Це вимагає не тільки всебічної професійної підготовки, 

досконалого володіння теорією управління, а й і високої професійної 

культури, справжньої самовідданості й  відповідальності за доручену справу. 

Моральну культуру   керівника навчального закладу можна розглядати 

як систему загальних, конкретних і специфічних моральних якостей. 

Моральні якості — моральна характеристика найтиповіших рис поведінки 

індивіда. До загальних моральних якостей керівника дослідників відносять: 

• патріотизм — вірність своїй батьківщині, дотримання й розвиток 

кращих традицій свого народу тощо; 

- гуманізм - поважне ставлення до людей, орієнтація на їх особисту 

гідність, визнання суверенності особистості й недоторканності її достоїнства, 
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віра   керівника навчального закладу у здатність людей до вдосконалення, 

віра в невичерпність людської доброзичливості; 

- правдивість - потреба не приховувати від себе та своїх підлеглих 

дійсне  положення справ, говорити правду, прагнення мати об’єктивні  

уявлення про вчинки підлеглих. Без правди не можлива ефективна робота, 

прийняття й реалізація управлінських  рішень, що зачіпають інтереси людей. 

Недостовірна інформація, свідоме виправдання обману й приховання істини  

в ім'я «вищих інтересів» - пагубно позначаються на навчально - виховному 

процесі. Працівники завжди відчувають, де реальні успіхи, а де демагогія, 

самовихваляння.  

- справедливість - об'єктивна оцінка ділових й особистісних якостей 

працівників, їхньої діяльності, вчинків і поглядів. Якщо людина переконана, 

що при всіх обставинах її дії будуть оцінені об’єктивно, то це стимулює її до 

нових здійснень, стимулює ініціативу, мобілізує творчий потенціал. 

Несправедливість керівника породжує у працівників роздратування, образу, 

песимізм, настрій незадоволеності.  

- колективізм - вміння й здатність згуртувати людей, створити 

колектив, свою команду, використати навички, енергію таланти членів 

команди щонайкраще. Справжній колективізм передбачає побудову взаємин 

колективу й особистості на відносинах товариства, взаємної вимогливості, 

принципів, довіри й взаємоповаги між людьми, поєднання колективних та 

індивідуальних інтересів. 

• організованість — взаємодія індивідуального і спільного, вміння  

структурувати і програмувати діяльність відповідно до правил і норм 

організації; 

• мужність — сміливість, уміння переносити особисті неприємності та 

службові невдачі; 
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Виділяють також конкретні моральні якості   керівника навчального 

закладу:  

- громадянська совість - загострене почуття відповідальності перед 

учнями, батьками, працівниками й суспільством, прагнення щонайкраще 

виконувати свій громадський обов'язок; 

- моральна воля - уміння домагатися реалізації місії установи, 

поставленої мети, своїм відношенням до справи завойовувати авторитет у 

працівників та учнів, контролювати свої вчинки, проявляти свою стриманість 

і самовладання в будь - яких критичних ситуаціях; 

- професійна чесність - самовіддача в роботі, ділова вимогливість до 

себе й працівників, нетерпимість до обману, окозамилюванню, несумлінному 

відношенню до своїх обов'язків; 

- мужність - твердість характеру, вірність своїм моральним принципам 

і самому собі при зіткненні з небезпекою, несправедливістю, екстремальними 

обставинами, готовність якщо буде потреба, піти на самопожертву заради 

колективних інтересів; 

- принциповість - вірність певній ідеям та етичним нормам, послідовна 

їх реалізація, уміння й здатність  керівника відстоювати свою позицію, не 

відмовлятися від своїх поглядів на першу вимогу начальства. 

Особливої уваги заслуговують специфічні моральні якості   керівника 

навчального закладу: 

- працьовитість - трудова активність, сумлінність, ретельність, 

старанність керівника, захопленість роботою, особистий приклад сумлінного 

відношення до виконання службових обов'язків. Дана моральна якість 

припускає потребу й звичку працювати. Захопленість і позитивні емоції  від 

трудового процесу, зацікавленість у досягненні позитивного результату; 
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- скромність - об’єктивне ставлення до своїх заслуг і недоліків, 

добровільне підпорядкування вимогам трудової дисципліни, свідоме 

обмеження своїх матеріальних потреб та інтересів;  

- відповідальність - виконання особистістю її обов’язків, єдність 

слова й справи, здатність приймати самостійні управлінські  рішення й 

відповідати за їх реалізацію, уміння йти на розумний діловий ризик; 

- щедрість - безкорисливість, надання допомоги й підтримки людям 

без вимог подяки за це; 

- оптимізм - віра в себе й людей, у краще майбутнє, у свій моральний 

вибір, переконаність у кінцевій перемозі добра над злом,  справедливості над  

несправедливістю, у здатності людини до морального вдосконалювання; 

педагогічна тактовність; 

-  скромність — ретельність, розумне використання влади, критичне 

ставлення до своїх заслуг і недоліків; 

- задоволеність спільною діяльністю — показник ефективності 

діяльності, пов'язаний із виконанням спільного завдання та системою 

міжособистісних відносин. Вона передбачає емоційну та моральну 

задоволеність. Емоційна задоволеність — показник ефективності діяльності, 

пов'язаний із системою міжособистісних відносин. Емоційна задоволеність 

виявляється у позитивному сприйманні навколишнього світу, інших людей, 

самого себе та своєї діяльності.  Моральна задоволеність — показник 

правильності морального вибору керівника. Здійснивши моральний вчинок, 

людина відчуває почуття задоволення, усвідомлює, що її совість чиста. І 

навпаки, усвідомлення, що вчинок не відповідає нормам моралі, позбавляє 

людину внутрішньої рівноваги. Тривалі переживання щодо правильності 

морального вибору в управлінській ситуації спричинюють психічні 

перевантаження з усіма їх наслідками можуть обумовлювати деформацію 

особистості керівника. Моральна задоволеність керівника — показник 
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ефективності управлінської діяльності, пов'язаний із системою морального 

вибору. 

- моральні потреби — основна рушійна сила, що спонукає людину до 

моральної діяльності. Вони  виявляють моральне обличчя особи у ставленні 

її до дійсності і самої себе, міру її самовимогливості. У етичному сенсі 

важливою є морально санкціонована міра потреб особистості, що стосується 

як їх складу, рівня, так і способів задоволення. Потреби функціонують як 

своєрідний пусковий механізм у боротьбі добра і зла, що й робить їх 

актуальним об'єктом управлінської діяльності. 

• моральна воля — розвинутий самоконтроль, уміння домагатися 

мети, завойовувати повагу людей; 

• професійна чесність — ділова вимогливість, самовіддача в роботі, 

уміння говорити правду ―в очі‖; 

• принциповість — повага до думки інших, уміння відстоювати свою  

позицію. 

Проте керівнику  слід мати на увазі, що всі моральні цінності не 

виховуються за допомогою слова, всі якості слід кожному виробляти у себе, 

ось чому високоморальною людиною вважають ту, у якої вироблений 

внутрішній імунітет по відношенню до всіх аморальних дій.  

Щоб організувати ефективну діяльність освітньої установи, допомогти 

її членам розібратися в складних суперечливих фактах сьогодення, справжній 

керівник навчального закладу повинен також бездоганно володіти 

політичною культурою, знати основи політики в галузі освіти, повсякденно 

керувати ними у своїй управлінській діяльності. Дуже важливим аспектом 

професійної придатності керівника навчального закладу є правова культура, 

знання ним юридичних основ управління. Перш за все це стосується 

трудового законодавства, відповідних нормативних документів, що 
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регулюють працю працівників освітньої галузі та інших працівників 

навчального закладу, уміння в кожному окремому випадку обрати найбільш 

ефективний засіб впливу на підлеглих. Ці знання дозволяють керівнику 

етично виважено будувати свої стосунки з підлеглими. 

На моральний розвиток керівника значний вплив має система оцінки 

його діяльності. В організаціях, де турбуються про моральне здоров'я 

управлінських кадрів, періодично (наприклад, двічі на рік) проводять 

етикометрію — спеціальне вивчення громадської суспільної думки про 

загальні, конкретні та специфічні моральні якості всіх керівників. 

У сучасній теорії та практиці управління існує два підходи до оцінки 

діяльності керівників. Перший (класичний підхід) полягає в тому, що 

керівники в першу чергу оцінюються за професійними і діловими якостями. 

Другий підхід акцентує увагу на особистісних якостях керівника, стилі його 

поведінки, вирішення управлінських завдань. Абсолютизація того чи іншого 

підходу призводить до зниження ефективності управлінської діяльності та 

ефективності діяльності установи в цілому. Поєднання в процесі оцінки 

професійних, ділових та особистісних якостей є умовою подальшого 

удосконалення діяльності керівника установи. 

Опитування керівників організацій свідчить, що вони серед найбільш 

важливих особистісних якостей менеджера виділяли такі: вміння чітко 

формулювати цілі та настанови; готовність вислуховувати думки інших; 

неупередженість, безкорисливість і лояльність; здатність повністю 

використовувати можливості підлеглих правильною їх розстановкою та 

справедливим ставленням до них; особиста привабливість; здатність 

згуртовувати людей і створювати їм сприятливу атмосферу для роботи. 

Аналіз цього переліку свідчить, що і практичні працівники приділяють 

значну увагу етичним якостям керівника. 

Моральні якості складають основу моральної культури керівника. 

Моральна культура - це синтез всього духовного розвитку людини, 
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діалектична єдність свідомості й поведінки, освіти і виховання, що 

трансформується в активну життєву позицію. 

Моральна поведінка керівника, стиль його роботи — це система 

повсякденних вчинків, у яких виявляється його ставлення до людей, 

суспільства, своєї діяльності. Саме моральні цінності зумовлюють  

повсякденні вчинки керівника навчального закладу. 

 Поведінка керівника має бути реально сприйманим моральним 

орієнтиром для підлеглих. Уміння та звички керівника, що становлять основу 

реальних вчинків, є індикаторами його моральних позицій та переконань. 

Саме тому оцінюють керівника не за етичною освітою, а за моральними 

уміннями і звичками. Моральне обличчя керівника утворюють загальні, 

конкретні та специфічні моральні якості, які впливають на характер його 

ділових стосунків. 

Мистецтво і ефективність  ділових стосунків багато в чому 

визначаються тими етичними нормами і принципами, на які 

орієнтується керівник по відношенню до своїх підлеглих.  

Керуючись правилами етики службових відносин, менеджер може 

значно поліпшити виробничий клімат, запобігти стресам і негативним 

емоціям у взаєминах з працівниками закладу. 

Ці норми стосуються перш за все того, як і на основі чого керівник 

віддає свої розпорядження, в чому полягає службова дисципліна, що 

визначає ділове спілкування та яким чином оцінюється діяльність підлеглих. 

Без дотримання керівником в процесі спілкування  етичних вимог більшість 

підлеглих відчуває себе в колективі дискомфортно, морально не захищеними. 

Ставлення керівника до підлеглих впливає на  характер ділового спілкування 

та багато в чому визначає  морально-психологічний клімат в колективі. Саме 

в процесі ділового спілкуання формуються в першу чергу моральні еталони і 

зразки поведінки працівників.  
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  Працівники тільки тоді будуть відчувати себе морально 

і психологічно комфортно, коли відбудеться їх ідентифікація з колективом. 

Разом з тим кожен працівник  прагне залишитися індивідуальністю і хоче, що 

б його сприймали та поважали таким, яким він є.  При виникненні у 

працівника проблем, пов'язаних з недобросовісною роботою, керівнику 

доцільно з'ясувати її причини та спираючись на сильні сторони особистості 

допомогти йому подолати свої недоліки.   

Цікаве дослідження динаміки етичних відносин у системі «керівник - 

підлеглий», проведене двома американськими фахівцями - Херсі і 

Бланчардом.  Розроблеий ними  підхід передбачає, що характер керівництва 

співробітником найтісніше пов'язаний з рівнем  професійної зрілості 

працівника, тобто в міру росту його професіоналізму керівник усе менше 

керує й усе більше підтримує співробітника, підтримуючи в нього 

впевненість у своїх силах, оскільки такий підлеглий вже спроможний 

самостійно контролювати себе, і в цій ситуації скорочення опіки 

розцінюється як довіра з боку керівника. 

Дослідники пропонують  використовувати чотири види відносин у 

системі «керівник - підлеглий»: наказ, навіювання, участь і делегування. 

Відповідно до пропонованої системи наказ оптимальний у випадку низького 

професіоналізму, коли виконавець не готовий до самостійного виконання 

задачі і не здатний брати на себе відповідальність. Завдання керівника у 

такому випадку - інструктувати співробітника, більше керувати та 

перевіряти. 

Навіювання рекомендується використовувати на рівнях зрілості  

співробітника від середнього до високого: підлеглі ще не здатні, але вже 

готові взяти на себе відповідальність. У такий ситуації особливо важливі як 

керівництво, так і підтримка, що допоможуть працівнику домогтися 

виконання поставленої задачі. 
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Участь – засіб теж найбільш ефективна на рівні зрілості працівника від 

середнього до високого. Співробітник уже здатний до самостійного 

виконання завдання й у такій ситуації потрібне не стільки керівництво, 

скільки психологічна підтримка, спільне обговорення проблеми і спільне 

ухвалення рішення щодо засобів виконання роботи. 

Високий рівень професійної зрілості працівника створює можливість 

для передачі повноважень виконавцю – їх делегування, що означає слабке 

керування і малий ступень емоційної підтримки. 

Американськими ученими К. Томасом і Р. Кілменном розроблена 

методика, яка дає змогу менеджеру обирати стратегію поведінки і 

спілкування в організації. Вони виокремлюють вісім варіантів такої стратегії. 

 Протистояння – керівник намагається залишити за собою командну роль  

щодо підлеглих та партнерів, виходячи зі своєї мотивації досягнення 

успіху і бажання впливати на інших. Це сприяє отриманню високих 

результатів роботи, але взаємини при цьому не будуть теплими та 

доброзичливими.  

 Партнерство – керівник прагне отримати позитивний результат, 

враховуючи не тільки власні інтереси, а і інтереси працівників та 

партнерів. Така стратегія є ефективною, бо вона ґрунтується  на  повазі до 

людей. 

 Компроміс – керівник бажає досягти успіху, займаючи середню позицію 

між протистоянням та партнерством. Однак для виконання поставлених 

завдань ця стратегія не завжди є ефективною. 

 Уникнення – керівник прагне уникнути відповідальності за постановку та 

реалізацію завдань, що буває при  недостатній його професійній 

компетентності. 

 Прилаштування – керівник не виявляє ні активності, ні зацікавленості, ні 

волі, щоб заохочувати та  організувати роботу інших людей та отримати 

позитивні результати. 
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Наведені стратегії дозволяють керівнику свідомо моделювати, 

аналізувати свою діяльність та своє ставлення до працівників установи. 

Окрім стратегій спілкування фахівці з менеджменту виокремлюють і 

його форми, для кожної із яких притаманне те чи інша етична позиція 

керівника: 

 субординаційне - найчастіше такої форми спілкування дотримується 

керівник, або призначений зверху, або такий, який не дуже вирізняється 

інтелектуальними характеристиками, або, навпаки, такий, який  тисне на 

всіх своїми інтелектуальними перевагами. Таку  форму спілкування 

характеризує дотримання дистанції між керівником та підлеглими; 

  службово-товариське - це спілкування, з одного боку, відповідає 

встановленим службовим ролям і розмежуванню професійних 

повноважень, а з іншого, характеризується повагою до підлеглих. Воно 

сприяє зміцненню корпоративної культури в організації завдяки чому 

керівник забезпечує собі відповідний імідж і повагу підлеглих; 

   дружній – за такої форми спілкування відбувається ―розмивання‖ 

відносин між керівником і підлеглими, втрачається контроль за 

виконанням професійних обов’язків та станом виробництва, керівник 

втрачає важелі впливу на підлеглих. 

Однією із важливих характеристик  етики керівника є його стиль 

управління.  У вітчизняній психології управління частіше всього 

виокремлюють авторитарний, демократичний та ліберальний стилі 

управління. Але існують і інші точки зору. Ефективним стилем управління 

(на думку більшості західних спеціалістів з менеджменту) є партисипативний 

(співучасний) стиль, якому характерні наступні риси: 

1. Регулярні наради керівника з підлеглими. 

2. Відкритість у відносинах керівника з підлеглими. 

3. Залучення підлеглих до розробки і прийняття організаційних рішень. 
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4. Делегування керівником підлеглим ряду повноважень, прав. 

5. Участь усіх працівників,  як в плануванні, так і в здійсненні 

організаційних змін. 

6. Створення самостійних груп контролю якості. 

Саме партисипативний стиль характеризує ставлення керівника до 

своїх підлеглих як відповідальних, самостійних, творчих, професійних 

працівників, що повністю відповідає сучасним вимогам до етики менеджера. 

Партисипативний стиль управління доцільно використовувати саме в 

закладах освіти, так як умовами його прийняття є високий рівень знань, 

умінь, потреб в творчості, спрямованості до особистісного  зростання, 

інтересу до своєї роботи працівників. Крім того, цей стиль управління 

доцільно  використовувати коли завдання, які стоять перед колективом, 

передбачають варіативність рішень, потребують теоретичного аналізу і 

високого професіоналізму виконавців, творчого підходу і досить напружених 

зусиль. А такими завданнями, як відомо, педагогічна діяльність є досить 

насиченою. 

У менеджера часто бувають ситуації, коли 

доводиться критикувати підлеглих, робити їм зауваження. Але критикувати 

слід так, щоб не викликати у працівників образу, гнів та небажання 

виконувати завдання. 

Аналіз управлінської практики свідчить, що мотиви критики її форми  

можуть бути різними.  Зазвичай критикують з метою: 

 допомогти ділу – така  критика стосується суті справи і 

висловлюється спокійно, без приниження гідності людини, тому до такої 

критики найчастіше прислуховуються та сприймають її спокійно; 

 показати себе – вона використовується, щоб виявити перед всіма 

свої ерудицію, знання, досвід, значущість. Така критика не є конструктивною 

та обумовлює негативні результати; 
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 зведення рахунків – той, хто критикує, нібито піклується про 

справу, а насправді хоче помститися за стару образу; 

 перестраховування – використовується як засіб завуальовування 

своєї невпевненості у позитивному завершенні справи; 

 упередження обгрунтованого звинувачення – використовується, 

щоб нейтралізувати звинувачення з боку підлеглих, особливо під час наради 

та зборів; 

 контратаки – це негативна реакція на критичне зауваження з боку 

підлеглих; 

 отримання емоційного компенсації – деякі люди отримують 

задоволення, принижуючи гідність іншої людини. 

Дослідження свідчать, що найкраще сприймають люди конструктивну 

критику,  яка не заперечує поваги до людини та віри в її здібності, знання та 

досвід. 

У світовій практиці менеджменту широко поширеними  є правила, які 

забороняють певні дії керівників, бо ті порушують етичні або морально-

психологічні вимоги до спілкування. Серед них такі: 

 не можна впливати на підлеглих нищівною критикою; 

 не слід шукати винних, краще шукати причини і шляхи подолання 

недоліків; 

 не можна принижувати гідність людини, треба аналізувати її дії; 

 недоцільно висувати претензії до працівника у присутності інших, краще 

висловлювати їх наодинці; 

 не слід боятися хвалити підлеглого, бо успіх мотивує краще чим критика 

та покарання; 

 у разі негативної оцінки, мову слід вести лише про результати діяльності 

працівника, а не про його особистість; 

 проявляти  терпимість до недоліків людей, що не заважають їхній роботі; 
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 проявляти нетерпимість до усього, що несприятливо відбивається на 

роботі, вимагати належного її виконання. 

  не варто обмежувати самостійність і свободу вибору людей, слід довіряти 

їм і сприяти розвитку у них ініціативи, бажанню генерувати ідеї та 

реалізувати їх. 

Етика менеджменту передбачає використання специфічних методів 

впливу на підлеглих. До методів морального впливу керівника на працівників 

організації в менеджменті відносять: 

  моральне переконання, що зумовлює свідоме засвоєння етичних 

знань, формування мотивів опанування конкретних моральних навичок; 

  моральний приклад, використання якого передбачає вмінням 

керівника застосовувати моральні норми і правила поведінки, поширювати 

власний досвід. Наслідування при цьому є важливим соціально-

психологічним засобом поширення норм моралі та їх переростання у традиції 

колективу  й звичаї працівників; 

  етична консультація (надання порад та рекомендацій з етичних 

питань); 

  етична експертиза, яка широко застосовується при розв'язанні 

конфліктів, що виникають в організації; 

 етична оцінка, яку передбачають існуючі в організації традиції, 

або процедури; 

  рольова гра — активний метод, що сприяє набуттю моральних 

знань, формуванню морального досвіду. Гра розвиває моральну уяву в 

умовах оперативного здійснення конкретного морального вибору;  

  іміджування, яке полягає в  моральній підтримці ефективних 

працівників, в моральному захисті тих, хто діє чесно і принципово. 
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В завершення розгляду етики ділового спілкування керівника наведемо 

основні  принципи морально-психологічного розв'язання конкретних проблем 

управління: 

 гуманізм і демократизм; 

 соціальна справедливість; 

  суверенність особистості; 

 розкриття інтелектуального потенціалу людей, які працюють в 

організації; 

 постійне вивчення людей, знання їх потреб та інтересів; 

 особистий приклад безперервності духовного і професійного 

вдосконалення. 

          Таким чином, для ефективної організації роботи навчального закладу  

керівник повинен у своїй роботі керуватися етичними принципами та 

правилами, власним прикладом формувати культуру закладу, починаючи від 

організації умов праці та закінчуючи етикою спілкування.  

Особливості етичної системи управління навчальним закладом 

визначають шість груп чинників (рис. 13): 
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Рис. 13. Чинники, що визначають етичну систему управління 

навчальним закладом 

 

Педагогічним працівника навчального закладу притаманні дві 

особливості які суттєво впливають на етичну систему навчального закладу. 

Всі вони мають вищу освіту, що обумовлює високий рівень свідомості, 

самоповаги. Діяльність педагогічних працівників навчального закладу має 

творчий характер, це обумовлює те, що  цілі, зміст, засоби своєї діяльності 

вони визначають самостійно. Ця діяльність в обмеженій мірі підлягає 

технологізації.  

Наведені особливості обумовлюють необхідність ставлення керівника 

навчального закладу до підлеглого як відповідальної, самостійної, творчої 

особистості. 

Для того щоб ставлення керівника навчального закладу  до працівників 

в етичному сенсі було обґрунтованим, він повинен визначити: 

 Як він сприймає своїх підлеглих; 

 Які засоби впливу на працівників відповідають їх особливостям та 

більш ефективні; 

 Що в діяльності працівників може підлягати регламентації; 

 Як та хто буде оцінювати діяльність працівників; 

 Як та хто буде заохочувати працівників. 

Аналіз наведеного переліку дозволяє зробити важливий висновок про 

те, що етичні аспекти існують не окремо від управлінської діяльності, що 

вони не  окремий аспект цієї діяльності, що вони пов’язані з кожним 

аспектом цієї діяльності, що вони мають обумовлювати управлінську 

діяльність. У такому сенсі їх треба розглядати як одну із ціннісних основ цієї 

діяльності. Невиважене в етичному сенсі управління навчальним закладом не 

може бути ефективним, а ефективне управління завжди етичне. 

Складною  етичною проблемою є ситуація, коли працівник не реалізує 

творчий потенціал освітньої діяльності. Примусити працівника бути творчим 
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неможливо, не допоможуть ані контроль, ані критика, ані стягнення. Окрім 

того, керівник  повинен поважати право викладача на вибір форм та методів 

своєї діяльності, тому, якщо керівник уважає свого працівника самостійно, 

відповідальною, активною людиною, то він повинен без тиску 

переорієнтувати діяльність викладача на застосування більш ефективних 

форм освітньої діяльності. Зробити це можна за допомогою методичної 

роботи, вивчення досвіду освітньої діяльності, нових технологій, 

теоретичних засад педагогічного процесу. 

Етичний сенс побудови стосунків керівника з такими працівниками 

полягає у тому, щоб допомогти їм стати більш успішними, ефективними, 

сучасними. 

Психологічна наука визнає наявність у людей певних типологічних 

особливостей, але не заперечує існування великого розмаїття індивідуальних 

властивостей. У навчальному закладі працюють люди різного рівня знань, 

умінь, готовності до педагогічної, наукової, організаційної діяльності, 

відповідальності, людяності, активності тощо. У керівника існують різні 

варіанти визначення спрямованості своїх стосунків з підлеглими: 

 Відповідно до гуманістичної психології, приймати їх такими як 

вони є; 

 Примушувати їх прилаштовуватися до себе; 

 Конфліктувати; 

 Тиснути; 

 Проявляти зацікавленість або байдужість; 

 Допомагати; 

 Стимулювати активність працівника в необхідному напрямі. 

Саме те, які із наведених варіантів обирає керівника, характеризує у 

етичному сенсі його ставлення до своїх підлеглих. 

На етичну систему управління впливають  особливості освітнього 

процесу у навчальному закладі. Якість результатів функціонування 
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навчального закладу залежить не тільки від якості діяльності окремих 

працівників, а  значною мірою і від узгодженості їх діяльності. Як відомо, у 

структурі діяльності педагога можна виокремити індивідуальні, 

індивідуально-послідовні та індивідуально-колективні завдання. Більшість 

освітніх цілей може бути реалізована за умов залучення педагогів до 

вирішення індивідуально-колективних завдань. Їх реалізація неможлива, 

якщо у колективі не сформовані взаємоповага, взаємодопомога, 

взаєморозуміння. У зв’язку з цим важливим завданням керівника є 

формування етичних основ колективної діяльності педагогів, які можуть 

бути закріплені у етичному кодексі навчального закладу. Але створення 

такого кодексу не гарантує етичності стосунків працівників навчального 

закладу. Найбільш впливовим чинником їх формування є ставлення 

керівників до підлеглих. Якщо він є зразком взаємоповаги, взаємодопомоги, 

взаєморозуміння, то поступово такі стосунки поширюються у всьому 

навчальному закладі. 

 На етичну систему управління впливають особливості керівників 

навчального закладу та їх місце в системі управління. Серед цих 

особливостей важливу роль має наявність чи відсутність у керівників 

навчального закладу управлінської освіти. Зрозуміло, що управлінська освіта 

допомагає керівнику формувати оптимальну етичну систему навчального 

закладу. Окрім того, управлінська освіта озброює керівників ефективними 

технологіями вирішення управлінських завдань, а за таких умов зменшується 

загроза порушення керівником  етичних засад своєї діяльності. Та навпаки, 

відсутність управлінської освіти, неготовність до ефективного вирішення 

управлінських завдань обумовлює поступову деформацію особистості 

керівника, порушення етичних норм, авторитарність, конфлікти. Тому 

професіоналізм керівника – важлива умова етичності його управлінської 

діяльності. 

Керівнику навчального закладу важливо знати типові прояви 

деформації особистості  - монологізм, дидактизм,  самовпевненість, 
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невпевненість, синдром емоційного вигорання, роздратованість, 

самовпевненість, нереальне сприйняття себе, дисгармонія інтелектуального 

та емоційного, свідомого та підсвідомого, консерватизм, ригідність 

мислення, жорстокість, конфліктність, категоричність, невміння вести 

здоровий образ життя, комунікативний егоцентризм, безапеляційність, 

поверховість, підозрілість, орієнтація на поточні справи,  надмірні розмови, 

невротизм, напруженість, хронічний стрес, надмірна робота, тривожність, 

зниження непрофесійної активності, застиглість рольової  маски. 

Специфіка управлінської діяльності  керівника навчального закладу 

полягає   в особливостях його статусу,  можливості  здійснювати  свої  

повноваження  від імені держави,  поєднувати  регламентовані  службові 

обов’язки  з можливістю  приймати  суб’єктивні  рішення,  де  мірилом 

справедливості  виступає  совість. На формування етичних основ управління 

у навчальному закладі впливає те, що керівники мають владу, а їх підлеглі не 

мають її. Така ситуація ускладнює формування оптимальної  етичної системи 

навчального закладу. Зменшити можливий негативний вплив цього чинника 

може застосування делегування певних повноважень працівникам, 

підвищення статусу колегіальних органів, розробка норм організаційного 

порядку, які зменшують  межі використання влади, проведення анонімного 

опитування працівників з метою оцінки діяльності керівників.  

До цього треба додати  і те, що відповідно українських законів перший 

керівник навчального закладу  має не просто владу, а   одноосібну владу. 

Таке становище містить потенційну загрозу для формування етичної системи 

навчального закладу.  Можливим стає підлабузництво, суб’єктивізм, 

егоцентризм, орієнтація підлеглих на вказівки. Розуміння керівником цих 

загроз, рефлексія своєї поведінки, аналіз та відповідна корекція наявної в 

навчальному закладі ситуації дозволяє  запобігати негативним проявам 

одноосібної влади. Найкращою для етичної системи навчального закладу є 

ситуація, коли одноосібна влада є можливим потенціалом керівника, а 
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управлінські завдання вирішуються за допомогою інших невладних  

механізмів. 

Наведені положення дозволяють сформулювати принцип провідної ролі 

керівника навчального закладу у формуванні етики управлінської діяльності. 

Потенційні загрози містить вплив на етичному систему управління 

навчальним закладом традицій управління. У попередньому розділі була 

розглянута система  цінностей традиційного управління. З одного боку вона 

стабілізує процес управління, забезпечує його сталість, але, з іншого боку, 

може посилювати негативний вплив одноосібної влади. Подолати потенційні 

загрози негативного впливу традицій управління на етичну систему може 

поступове затвердження сучасних управлінських цінностей. 

Наступним чинником, який впливає на характер етичної системи 

навчального закладу, є те, що об’єктивно складною є проблема оцінки 

результатів педагогічної діяльності. Ця складність полягає у тому, що важко 

виокремити від колективних результатів освітньої діяльності індивідуальні 

результати. Окрім того для реалізації освітніх завдань необхідний тривалий 

час, а учні чи студенти мають різний початковий рівень розвитку. У такий 

ситуації виникає можливість суб’єктивізму в оцінці результатів діяльності 

педагогів. Не сприяє така ситуація і формуванню у педагогів об’єктивного 

ставлення до себе. Відсутність чітких критеріїв оцінки педагогічної 

діяльності може негативно впливати на характер стосунків у навчальному 

закладі. Тому важливою умовою формування оптимальної системи етичної 

системи управління навчальним закладом є розробка науково обґрунтованої 

методики оцінки результатів діяльності працівників. 

  Управлінська діяльність реалізується в системі людина – людина, 

переважно у процесі спілкування, тому ефективність цієї діяльності значною 

мірою залежить від етичності стосунків керівників та працівників, Таким 

чином ефективне управління – це етичне управління, етичне управління – це 

ефективне управління. 
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На формування етичної системи управління впливають особливості 

взаємодії навчального закладу з зовнішнім  середовищем. Таку взаємодію 

визначають два головних чинники. Перший пов'язаний з тим, що навчальний 

заклад є складовою освітньої системи, якою управляють за допомогою 

централізованої системи управління, що не завжди позитивно впливає на 

етичну систему освітньої установи. Так, панування централізованої, 

ієрархічної системи управління може створювати ситуацію, коли керівники 

навчальному закладу будуть діяти всупереч інтересів колективу, працівників 

своє установи, виконуючи накази, які вони отримують від тих чи інших 

управлінських ланок. Подолати таку загрозу може, з одного боку, розвиток 

автономії навчального закладу, а, з другого боку, формування у керівників 

етично-духовних засад управлінської діяльності.  Соціальна відповідальність, 

самостійність, готовність відстоювати свої погляди, інтереси навчального 

закладу - риси потрібні керівнику для того щоб запобігати можливим 

негативним проявам  централізації та ієрархічної системи управління. 

Другий чинник пов'язаний з особливостями замовників освітніх послуг 

навчальних закладів роль яких виконують учні, студенти, батьки, 

роботодавці, суспільство. Якщо порівняти навчальний заклад с фірмою, яка 

виробляє та постачає певні товари, то у навчальному закладі замовники та 

споживачі освітніх послуг мають інший статус. Покупець товарів зазвичай не 

знає виробників та не має можливості впливати на процес  виробництва 

продукції. Учні, студенти та їх батьки взаємодіють з навчальними закладами 

тривалий час, вони є не тільки зовнішніми партнерами освітніх установ, 

споживачами їх послуг, а і безпосередніми учасниками освітнього процесу, 

від яких залежить його ефективність. 

 Але тривалий час у педагогічні теорії та практиці панувало ставлення 

до учнів як об’єктів виховання, о хоча в останні часи науковці все частіше 

пишуть про суб’єкт-субєктні стосунки з учнями, фактично ситуація 

змінилася незначно. Ще за радянські часи учнів, студентів, батьків 

розглядали як повністю підпорядковані навчальному закладу його елементи. 
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Загальноосвітня школа робила спробу узгодити виховну діяльність з 

батьками учнів. Не відігравали провідної ролі у розвитку освіти в радянські 

часи і роботодавці. 

Підвищення ефективності освіти України пов’язане зі зміною статусу 

замовників освітніх послуг, який значною мірою залежить від ставлення до 

них керівників та працівників навчальних закладів. Хоча нормативні 

документи, прийняті в останні часи, передбачають більш активне залучення 

замовників освітніх послуг до організації діяльності навчальних закладів, але 

таке залучення частіше всього здійснюється формально. Батьків у 

дошкільних освітніх закладах та загальноосвітніх школах керівники та 

педагоги розглядають переважно як джерело додаткових коштів, а не 

рівноправних партнерів. 

Для того щоб змінити статус замовників освітніх послуг та зробити 

ставлення до них керівників та педагогів навчальних закладів дійсно 

етичним, необхідні неформальні механізми їх залучення до визначення 

змісту освіти, оцінки діяльності педагогів та керівників, прийняття 

управлінських рішень, вирішення актуальних проблем освітніх установ. 

Даний приклад знову таки свідчить про єдність етичних та технологічних 

аспектів управлінської діяльності. 

Однією із природних особливостей управління є те, що більшість 

управлінських рішень спрямована на регламентацію діяльності працівників – 

того що та як  вони  повинні робити. Сутнісні характеристики управління 

суперечать природі людини, яка схильна самостійно приймати рішення щодо 

цілей, змісту та засобів своєї діяльності. Прямолінійна реалізація сутнісних 

властивостей управління може обумовлювати формування у працівників 

навчального закладу пасивності, бездумної слухняності, зухвалого ставлення 

до управлінських рішень, безвідповідальності тощо. Для попередження цих 

негативних наслідків необхідно задіяти систему противаг. Їх функцію може 

виконувати залучення педагогів до підготовки та прийняття управлінських 

рішень, розвиток колегіальних основ управління, створення працівникам 
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можливості впливати на управлінські рішення, забезпечення актуальності, 

обґрунтованості рішень, які приймаються у навчальному закладі. Наведена 

логіка дозволяє звернути увагу на те, що система управління навчальним 

закладом визначає його етичну систему, етику окремих працівників, але в той 

же час етична система визначає функціонування управління навчальним 

закладом. Таким чином, можна виокремити принцип взаємної обумовленості 

системи управління  та етики управління навчальним закладом. 

На формування етики управління  впливають розміри навчального 

закладу. Навчальні заклади, які мають просту структуру, незначну кількість 

рівнів управління та керівників, завдання формування етичної системи 

управління є менш складним. Так етичну систему управління у дошкільному 

навчальному закладі майже повністю визначає етика керівника освітньої 

установи. 

У навчальних закладах, які мають розгалужену структуру, багато рівнів 

управління, значну кількість керівників завдання сформувати етичну систему 

управління є більш складним та його реалізація залежить від багатьох людей. 

У таких навчальних закладах формується загальна етика управління та 

етика управління у структурних підрозділах. Ці етичні системи можуть 

співпадати, можуть відрізнятися одна від одної та навіть суперечити одна 

одній. Якщо керівник такого навчального закладу цілеспрямовано формує 

етичну систему управління, то його вплив на ці процеси зберігає свою 

провідну роль. Якщо цей процес відбувається стихійно, то неможливо 

сформувати цілісну етичну систему управління та вплив першого керівника 

навчального закладу на ці процеси буде незначним. У такій ситуації більш 

складним є завдання формування етики управління у структурних 

підрозділах навчального закладу, але його реалізація за умов цілеспрямованої 

свідомої діяльності керівників цих підрозділів є можливою. Таким чином 

можна виокремити принцип залежності формування етичної системи 

управління від розміру та структури навчального закладу. 
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Підводячи підсумки розділу зазначимо, що діяльність керівника 

навчального закладу визначають теоретичні засади не тільки економіки, 

психології, педагогіки, права, соціології, політології, філософії, а й етики. У 

наш час етика менеджменту сформувалася як окрема галузь професійної 

етики, яка розробляє загальні для всіх видів управлінської діяльності засади. 

Специфіку етики діяльності керівників навчальних закладів визначають  

особливості освітньої установи та її працівників. Етичні засади управління 

складають одну із груп цінностей управління навчальними закладами від 

формування та реалізації яких залежить ефективність діяльності навчального 

закладу.  

Контрольні питання, завдання, управлінські ситуації 

1. У чому полягає сутність таких понять як «етика», «мораль», 

«професійна етика»? 

2. Які чинники визначають особливості етики менеджменту? 

3. У чому полягає сутність етики менеджменту? 

4. Яке значення має етика в управлінні навчальним закладом? 

5. Які моральні якості є важливими для керівника навчального 

закладу? 

6. Які моральні норми визначають етику спілкування керівника з 

підлеглими? 

7. Які особливості навчального закладу визначають  етику управління? 

8. Управлінська ситуація: після тривалого конфлікту членів колективу 

з директором коледжу його звільнили та вас обрали а потім призначили 

керівником цієї установи. Що Ви будете робити для побудови більш 

ефективної етичної системи управління? 

9. Як пов’язані етика управління та стиль управління? 

Варіанти відповіді: 

а) етика управління визначає стиль управління; 

б) стиль управління визначає етику управління; 
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в) етика управління визначає стиль управління, а стиль управління 

визначає етику управління; 
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Розділ 2 

МАКРОТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

2.1 УПРАВЛІНСЬКИЙ ЦИКЛ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

Управлінська діяльність має цілеспрямований характер. Період часу 

від постановки мети управління до її реалізації називають циклом 

управління.  

Особливістю навчальних закладів є те, що їхня діяльність орієнтована 

на цикли навчально-виховного процесу — семестр, навчальний рік, п’ять 

років навчання у ВНЗ, 12 років навчання в загальноосвітній школі тощо. Але 

чи можна вважати ці цикли циклами управління? Так, можна, якщо на той чи 

інший цикл навчально-виховного процесу визначають мету управління та 

планують управлінську діяльність. Тобто особливістю циклів управління 

навчальними закладами є те, що їх частіше за все поєднують із циклами 

навчально-виховного процесу. 

Це стосується насамперед навчального року, який є і циклом 

навчально-виховного процесу, і циклом управління. Саме ця особливість 

зумовлює те, що під час планування треба визначати таку мету управління, 

яку можна реалізувати за відповідний цикл навчально-виховного процесу та 

управління ним. 

Основним управлінським циклом у навчальних закладах є навчальний 

рік. Саме на цей період часу складається план роботи, який є головним 

управлінським документом навчального закладу. Як правило, в школі 

визначають 3—5 завдань роботи на рік. Хоча кожне з цих завдань 

реалізується в межах річного циклу, але фактично всі вони мають свої 

управлінські цикли. 

В управлінській діяльності є й управлінські цикли, які не збігаються з 

циклами навчально-виховного процесу. Так, у більшості навчальних закладів 

складають перспективні плани роботи на три чи п’ять років. Крім того, 
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планується робота на місяць та тиждень. Таким чином, ці періоди часу також 

можна вважати циклами управління, які підпорядковані більшим циклам. 

Всебічне розуміння сутності циклу управління неможливе без розгляду 

його взаємозв’язку з функціями управління. Це пов’язано з тим, що 

управлінський цикл є сукупністю таких, що взаємодіють, послідовно 

змінюють одна одну, підпорядкованих одній меті функцій управління, 

комплексна реалізація яких забезпечує успішне вирішення управлінських 

завдань. 

У сучасній науці поширена думка В. Афанасьєва, який вважає, що 

функції управління — це операції, дії суб’єкта управління, які відповідають 

послідовній зміні стадій управлінського циклу, а сукупність цих функцій 

становить зміст процесу управління. 

Поширеним є погляд на функції управління, який не пов’язує їх зі 

стадіями управління. Так, В. Козлова вважає, що функції управління — це 

сукупність об’єктивно необхідних, стійко повторюваних дій, об’єднаних 

однорідністю змісту та цільового спрямування. 

В. Пікельна та О. Удод вважають, що функція управління — це 

особливий вид управлінської діяльності, що передбачає певний розподіл 

праці та спеціалізацію у сфері управління. Зміст управління розкривається на 

основі виконання певних функцій управління. Об’єктивно функції 

визначаються змістом та структурою ―освітнього виробництва‖, одночасно їх 

розглядають і як стадії управління. 

 

Названі автори вважають, що в організаційно-технічному плані функції 

управління поділяються за двома ознаками: 

 

а) за належністю до сфери діяльності виділяють спеціальні (конкретні) 

функції управління (посадові обов’язки); 
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б) за стадіями (етапами) управління виділяють загальні (основні або 

технологічні) функції управління. 

 

Загальні функції можна виявити при управлінні будь-яким об’єктом, 

тому не потребує доведення ―наскрізний‖ їх характер, оскільки вони 

виявляються в будь-якій ланці навчально-виховної роботи. 

Дуже різноманітними є погляди науковців на склад функцій 

управління. Але в одному випадку йдеться про функції управління, в іншому 

— про функції керівників навчальних закладів. Так, В. Маслов виділяє такі 

функції: суспільно-політичну, культурно-освітню, керівництво виховання, 

управління процесом навчання, адміністративну, господарсько-фінансову, 

викладацьку. В. Звєрєва в діяльності директора школи виділяє такі складові: 

організаційно-педагогічну, виховну, громадсько-організаторську, 

інструктивно-методичну, адміністративно-розпорядчу, фінансово-

господарську. Крім того, організаційно-педагогічну діяльність вона визначає 

як циклічну, яка реалізується за допомогою чотирьох етапів — вибору і 

формулювання мети діяльності, вибору засобів її реалізації, добору та 

підготовки виконавців, визначення організаційних відношень між ними, 

оцінювання результатів діяльності. 

Ю. Конаржевський пропонує такий перелік функцій управління: 

планування, організація, регулювання, коригування, облік та контроль, 

педагогічний аналіз. Таку позицію підтримують і харківські школознавці. 

Схожою є думка В. Пікельної, яка пропонує таку модель функцій управління: 

планування, організація, координація, контроль, регулювання, облік і аналіз. 

Т. Фролов до головних функцій управління відносить планування, 

організацію, стимулювання, контроль та регулювання. 

З психологічних позицій функції управління розглядає Р. Шакуров. Він 

поділяє їх на цільові (виробнича — підпорядковується соціальному 

замовленню на навчання та виховання учнів, на підготовку їх до життя; 
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соціальна — орієнтована на інтереси педагогів, задоволення їхніх 

матеріальних та духовних потреб, перш за все створення комфортних умов 

праці, сприятливого мікроклімату); соціально-психологічні (єднання, 

активізація, вдосконалення, розвиток самоврядування); операційні 

(планування, інструкція, контроль). 

На основі вивчення психолого-педагогічної літератури та власного 

досвіду Л. Даниленко поділила управлінські функції керівника на класичні, 

діяльнісні та модернізовані.  

До класичних управлінських функцій вона відносить функції 

цілепокладання і планування; прийняття управлінського рішення та 

організації, координації і регулювання, обліку, контролю та аналізу. Далі 

функції в управлінському циклі зумовлюються особливостями закладу освіти 

як об’єкта планування. Сукупність їх виражає практично весь зміст процесу 

управління. 

До діяльнісних управлінських функцій вона відносить функції 

стимулювання, дослідження, громадсько-політичної, культурно-

просвітницької, господарської, фінансової, викладацької, економічної, 

науково-методичної, аналітичної, діагностичної діяльності. 

До модернізованих управлінських функцій Л. Даниленко відносить 

функції консультування, прогнозування, політичної дипломатичності, 

менеджменту, представництва. 

В управлінській літературі можна зустріти думку про те, що 

подрібнення функцій управління має відносний характер, тому що вони 

органічно взаємопов’язані. 

З цього приводу треба визначити, що функції управління в межах 

управлінського циклу мають бути органічно пов’язані. Саме такий їх зв’язок 

є важливою умовою ефективності управління. Але в масовій практиці 

управління така єдність функцій управління є швидше винятком, ніж 

правилом. Аналіз управлінської практики свідчить, що в одних навчальних 

закладах велика увага приділяється плануванню роботи, але потім слабо 
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реалізується функція організації і плани не виконуються. В інших 

навчальних закладах головним видом управлінської діяльності вважають 

контроль, але його дуже слабо пов’язують із завданнями управління в даному 

управлінському циклі. У зв’язку з цим розвиток навчального закладу є 

недостатньо ефективним. 

Таким чином, функції управління — це види діяльності, які чітко 

відокремлюються як за ознакою часу їх здійснення, так і за управлінськими 

завданнями. 

 

Узагальнити наведені думки дають можливість такі положення: 

 

— для того щоб з’ясувати сутність циклу управління та функцій 

управління, треба розглядати їх у тісній єдності; 

— функції управління та функції керівника навчального закладу не 

тотожні. У реалізації функцій управління бере участь значна кількість членів 

педагогічного колективу, а функції керівника є його особистими видами 

діяльності; 

— головним критерієм для визначення функції управління є 

відповідність видів управлінської діяльності етапам управління; 

— головним критерієм для визначення функції керівника навчального 

закладу є відповідність видів його діяльності поточним завданням. 

 

До наведених положень треба додати те, що функції управління 

пов’язані з завданнями розвитку навчального закладу, а функції керівника 

пов’язані як із завданнями розвитку, так і з поточними завданнями. Функції 

управління є фундаментальними, незмінними видами управлінської 

діяльності, які відображають загальну логіку управління. Функції керівника 

навчального закладу пов’язані з поточною ситуацією, особливостями 

навчального закладу, особливостями освітньої парадигми. У зв’язку з цим 

функції керівника навчального закладу є більш мінливими.  
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Управлінський цикл починається з визначення мети управління. У 

зв’язку з цим деякі науковці пропонують таку функцію, як цілепокладання. 

Але цілепокладання є тільки одним з елементів планування. Отже, першим 

етапом та функцією управління є планування — вид управлінської 

діяльності, спрямований на визначення мети, завдань управління, змісту 

управлінської діяльності, відповідальних за ті чи інші заходи та терміни їх 

виконання. 

Як зазначалось вище, деякі науковці як першу управлінську функцію 

розглядають педагогічний аналіз. Так, справді, управлінський цикл 

починається з аналізу результатів роботи в попередньому управлінському 

циклі, але такий аналіз є лише елементом цілепокладання. Саме тому і 

педагогічний аналіз, і цілепокладання можна розглядати як складові функції 

планування. 

У педагогічній літературі можна знайти таку думку: управлінський 

цикл починається з прогнозування. Як відомо, прогнозування — це 

визначення перспективних проблем, які необхідно вирішувати засобами 

управління, а проблема — це складне теоретичне або практичне завдання. 

Таким чином, прогнозування є, як і педагогічний аналіз, елементом 

визначення мети управління. Але педагогічний аналіз — складова функції 

планування поточної роботи, а прогнозування — це складова перспективного 

планування в межах 3-річних, 5-річних, 9-річних, 12-річних планів роботи. 

Наявність плану роботи ще не є гарантією його виконання, тому 

наступною функцією управління є організація.  

П. Фролов вважає, що сутність організації як специфічної функції 

управління полягає в організаційному виконанні рішення, створенні мережі 

організаційних стосунків, які забезпечують цілісність, динамізм керцючої 

системи, органічну, найбільш ефективну взаємодію її компонентів. 

Організація передбачає формування керуючої підсистеми, здатної 

оптимально впливати на керовану систему. Головне в організаційній роботі 

— визначення ролі кожного підрозділу, кожної людини в досягненні мети; 
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забезпечення ефективної взаємодії підрозділів і людей, об’єднаних на засадах 

єдності мети та єдності організації, раціонального розподілу прав, 

повноважень та обов’язків; чіткого фіксування правильного їх 

співвідношення. 

На думку Т. Рабченюк, організація — це створення організаційних 

стосунків, які забезпечують ефективну взаємодію елементів навчального 

закладу з метою виконання поставлених завдань, вибір форм і методів 

роботи, які б відповідали можливостям виконавців та обставинам, 

встановлення термінів, розстановки виконавців з урахуванням їхніх ділових 

якостей і досвіду, ознайомлення з тим, що конкретно слід робити, з ким 

взаємодіяти, в якій формі та перед ким звітувати [9, 8]. Аналіз наведених 

тлумачень сутності функції організації свідчить про не дуже чіткі та занадто 

широкі уявлення цих авторів про зазначену функцію управління. 

Більшість з управлінських завдань, які названі автори пов’язують з 

функцією організації, вирішуються або під час планування, або ще на етапі 

створення навчального закладу. Хоча ці науковці й декларують необхідність 

розглядати цю функцію в межах управлінського циклу, але фактично 

характеризують її відокремлено від попередньої функції управління — 

планування. 

За функцією ―організація‖ починається діяльність колективу з 

виконання плану роботи. Наступним видом та етапом управлінської 

діяльності, спрямованої на забезпечення реалізації мети управління, є 

контроль. Проблему контролю найбільш детально розглянуто в теорії 

внутрішкільного управління. 

Історія дослідження цієї проблеми налічує вже більше 70 років. 

Найбільш відомі та доступні для масової практики дослідження М. Шубіна, 

Г. Горської, М. Купріна, Д. Рум’янцевої були виконані в 70—80-ті роки ХХ 

ст. Як ці, так і інші автори певною мірою наближаються до розуміння 

контролю як процесу встановлення відповідності функціонування та 
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розвитку всієї навчально-виховної роботи загальнодержавним вимогам, 

навчальним планам, інструкціям та наказам. 

Майже не змінились уявлення про сутність функції контролю у 

більшості сучасних наукових робіт. Так, зазначається, що контроль — це 

перевірка відповідності реального ходу процесу планам, нормам, 

інструкціям, рішенням. 

У науковій літературі побутує думка і про те, що контроль є системою 

управлінських дій, яка визначає відповідність ходу і результатів навчально-

виховного процесу поставленим перед школою завданням і накреслює шляхи 

усунення помилок і причин, які їх породжують. 

Аналіз наведених положень свідчить, що більшість авторів не 

враховують те, що в управлінській діяльності є два типи завдань — поточні 

та перспективні, пов’язані з розвитком наявної системи роботи навчального 

закладу. Контроль необхідний для забезпечення обох типів управлінських 

завдань, але контроль як функція управління передбачає тільки ті 

управлінські дії, які спрямовані на перевірку того, як реалізується 

управлінська мета в цьому управлінському циклі. 

Таким чином, контроль — це вид управлінської діяльності, 

спрямований на виявлення відхилень фактичних результатів управління від 

передбачених, з’ясування причин розходження мети та результатів 

управління, визначення змісту регулюючої діяльності щодо зведення до 

мінімуму наявних відхилень. 

Можна погодитися з В. Пікельною та О. Удод, які вважають, що на 

основі контролю здійснюється регулювання. В ході роботи внаслідок різних 

причин обов’язково виникають диспропорції. Регулювання тісно пов’язане з 

продуктивністю управлінської праці, з дотриманням правила винятку і 

правильної оцінки важливості справи. Саме в цьому виді управлінської 

діяльності має реалізуватися принцип ―головної ланки‖. Важелями 

регулювання є моральні та матеріальні стимули і поточне оперативне 

розпорядництво. 
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Деякі автори розглядають регулювання як уміння підтримати 

навчальний заклад на наявному якісному рівні, усунути вади, забезпечувати 

зв’язок викладачів з іншими учасниками навчально-виховного процесу, 

органами самоврядування, організувати підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, підтримувати зв’язок з батьками, спонсорами. 

Харківські школознавці А.М. Єрмола, Л.Г. Москалець, О.Р. Суджик, 

О.М. Василенко визначають регулювання як підтримку відповідного рівня 

організації освітнього процесу залежно від нових соціально-економічних 

умов; коригування за висновками аналізу. 

Дуже широкий характер тлумачення сутності регулювання цими 

авторами зумовлений тим, що фактично вони розглядають цю функцію як 

вид управлінської діяльності, але не як етап управління. 

Якщо розглядати сутність регулювання як етапу управління, то треба 

зазначити, що цей вид управлінської діяльності спрямований на наближення 

поточного результату управлінської діяльності до запланованого шляхом 

виконання рішень, прийнятих під час контролю.  

Як зазначалось вище, деякі науковці вважають, що управлінський цикл 

завершує педагогічний аналіз. На перший погляд, справді, кожний 

навчальний рік завершується аналізом наслідків роботи. Але такий аналіз 

вже ніяк не впливає на реалізацію завдань, над якими працював колектив у 

минулому році. Такий аналіз необхідний для визначення мети роботи на 

наступний рік. Тому, хоча він і здійснюється наприкінці поточного року, але 

є складовою функції планування вже нового управлінського циклу. Саме 

завдяки такому аналізу забезпечуються наступність в управлінні та єдність 

різних циклів управління. Отже, визначати педагогічний аналіз як функцію 

управління недоцільно. Педагогічний аналіз є складовою функцій 

планування, контролю.  

Щодо пропозиції вважати прийняття управлінського рішення функцією 

управління зазначимо, що, вірогідно, прийняття управлінського рішення 

разом з трьома іншими операціями (отримання управлінської інформації, 
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доведення управлінських рішень до виконавців, організаційно-методичне 

забезпечення виконання рішень) є складовими управлінської діяльності. Їх 

використовують у різному співвідношенні та послідовності під час реалізації 

всіх функцій управління. Так, планування роботи навчального закладу 

починається з того, що керівник приймає рішення про те, хто та як буде 

брати участь у складанні плану, після чого це рішення доводиться до 

виконавців, за необхідності здійснюється організаційне методичне 

забезпечення виконання цього рішення — проводиться нарада або 

інструктаж працівників. 

Щодо інструктажу як функції управління, то треба зазначити, що 

функція управління — інваріантний та обов’язковий вид управлінської 

діяльності, а інструктаж — це варіативний засіб управлінської діяльності. 

Так, залежно від ситуації та завдання керівник може використовувати 

інструктаж, нараду, бесіду тощо. 

Найбільш дискусійним є включення до переліку функцій управління 

координації. Її трактують як встановлення гармонії між частинами системи, 

встановлення співвідношення пропорцій у спільній діяльності, уникнення в 

управлінні освітнім процесом змістового і методичного дублювання та 

паралелізму.  

Але треба погодитися з Г. Куцем та С.О. Даннелом, які переконливо 

довели, що координація — це не функція, а засада управління, у зв’язку з 

тим, що досягнення гармонії окремих зусиль, спрямованих на досягнення 

групових цілей, є головною метою управління в соціальних системах. До 

цього слід додати, що завдання координації групових зусиль вирішується під 

час реалізації всіх функцій управління. 

Щодо включення до переліку управлінських функцій обліку треба 

підкреслити, що облік — суто технічне завдання, пов’язане з фіксуванням 

частини отриманої управлінської інформації. Результати обліку 

використовують під час планування роботи, контролю та в поточному 

управлінні під час прийняття управлінських рішень. 
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Як зазначалося вище, деякі науковці пропонують таку функцію 

управління як педагогічне стимулювання або мотивацію. Стимулювання, 

мотивація підлеглих, імовірно, є актуальним управлінським завданням, яке 

реалізується під час здійснення всіх функцій та в поточній роботі керівника. 

Будь-яка функція управління реалізується спільними зусиллями як 

керівників, так і багатьох членів навчального закладу. Саме тому включати 

до переліку функцій управління керівництво недоцільно, оскільки це 

діяльність тільки керівників. 

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що управлінський цикл 

реалізується за допомогою чотирьох управлінських функцій (рис.14): 

планування, організації, контролю, регулювання. Саме такий їх склад і 

послідовність можуть забезпечити реалізацію мети управління. 

 

 

Рис.14. Функції управління навчальним закладом 

 

Контрольні запитання та завдання 

 

1. Дайте визначення понять ―цикл управління‖ та ―функція управління‖. 

2. За допомогою яких функцій реалізується цикл управління? 
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3. Складовою якої функції є цілепокладання та прогнозування? 

4. Чи можна вважати педагогічний аналіз функцією управління? 

5. Чи можна вважати функцією управління мотивацію? 

6. Проаналізуйте, як реалізуються функції управління у вашому 

навчальному закладі. 

7. Установіть відповідність визначень функціям управління: 

 

1. вид управлінської діяльності, спрямований на визначення мети, завдань 

управління, змісту управлінської діяльності, відповідальних за ті чи інші 

заходи та терміну їх виконання; 

2. вид управлінської діяльності, спрямований на наближення поточного 

результату управлінської діяльності до запланованого шляхом виконання 

рішень, прийнятих під час контролю;  

3. вид управлінської діяльності, пов’язаний з ознайомленням членів 

колективу зі змістом наступної діяльності з реалізації плану роботи, їх 

підготовкою до цієї діяльності та створенням необхідних умов для реалізації 

мети управління. Передбачає мотивацію працівників, здійснення їх навчання, 

закупівлю необхідного обладнання, літератури, вирішення фінансових 

проблем, пов’язаних з реалізацією мети управління; 

4. вид управлінської діяльності, спрямований на виявлення відхилень 

фактичних результатів управління від передбачених, з’ясування причин 

розходження мети та результатів управління, визначення змісту 

регулюючої діяльності щодо зведення до мінімуму наявних відхилень. 

 

Варіанти відповіді:  

а) планування; 

б) організація; 

в) контроль; 

г) регулювання; 
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Теми рефератів 

1. Цикли управління навчальним закладом. 

2. Проблема функцій управління в історії менеджменту. 

3. Погляди вітчизняних науковців на сутність та структуру функцій 

управління. 

4. Педагогічний аналіз у структурі управління навчальним закладом. 
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2.2. ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ 

Проблема планування завжди була в центрі уваги фахівців з управління. 

На важливу особливість планування роботи навчального закладу звертав 

увагу Б. Кобзар. Він зазначав, що план має відображати відбивати всі 

функції управління. Інакше кажучи, в плані роботи мають передбачатися 

заходи з організаційного забезпечення реалізації цього плану, заходи з 

контролю його виконання та регулювання та заходи з планування роботи 

на наступний цикл управління. 

Доцільно під час планування враховувати найбільш поширені 

недоліки, на які звертає увагу цей автор. За змістом плани роботи або 

надмірно деталізовані, або мають дуже загальний характер, а тому втрачають 

практичне значення. У планах бувають відсутні системні зв’язки — зв’язки 

річного плану з планами роботи методичних об’єднань, планами педагогів, 

бібліотеки. Часто в планах розподіл навантаження між окремими 

працівниками є нерівномірним. Без достатніх причин плани часто змінюють. 

У планах порушується оптимальне співвідношення навчальної та 

позанавчальної роботи. Під час складання плану роботи не завжди 

враховують кадровий склад, досвід роботи педагогів. 

До цих недоліків треба додати те, що для більшості планів роботи 

навчальних закладів характерні недостатня обґрунтованість мети роботи (а в 

університетах, інститутах, академіях вони частіше за все відсутні), слабкий 

зв’язок змісту роботи та цілей, недостатнє врахування тенденцій розвитку 

освіти та сучасного стану науки, слабка цілісність розділів плану. 

 

На думку Б.С. Кобзаря, подолати недоліки дає можливість врахування 

п’яти принципів планування. 
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1. Принцип науковості. Сутність цього принципу полягає в 

необхідності планування вирішення поставлених завдань суворо відповідно 

до принципів та факторів, що визначають навчально-виховну роботу. 

До цього тлумачення принципу науковості треба додати, що він 

передбачає врахування насамперед даних таких наук, як педагогіка, 

психологія, теорія управління, законодавчих та нормативних актів. 

Врахування цього принципу обумовлює як зміст, так і процедуру складання 

плану. 

 

2. Принцип педагогічної доцільності. Важливо, щоб складанню плану 

передував аналіз конкретних особливостей колективу навчального закладу, 

аналіз умов, можливостей та доцільності наступної роботи. 

 

3. Принцип об’єктивності. План необхідно складати на засадах 

глибокого та всебічного аналізу діяльності навчального закладу. Він вимагає 

врахування реальних можливостей навчального закладу, педагогічного 

колективу. Це пов’язано з вивченням індивідуальних можливостей членів 

колективу та умов праці. 

4. Принцип конкретності. План, безумовно, накреслює загальні для 

навчального закладу завдання, визначає напрями роботи. Однак у плані 

необхідно відображати конкретні заходи. При цьому важливо не 

обмежуватися їх переліком, а передбачати певні організаційні та методичні 

заходи для здійснення запланованого. Головна вимога принципу 

конкретизації — наявність вірогідної та всеохопної інформації про стан 

навчально-виховного процесу. 

5. Принцип колективності. Цей принцип передбачає залучення 

педагогів до складання, обговорення та виконання планів, кооперації 

педагогів у роботі над окремими проблемами, темами, що сприяє розвитку 

творчої активності та особистої ініціативи. 
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Перелік принципів планування, які пропонує П.І. Третьяков, значно 

відрізняється від принципів, запропонованих Б.С. Кобзарем. 

 

1. Принцип цілеспрямованості та перспективності, який передбачає 

окреслення завдань щодо залучення колективу до творчих пошуків, аналізу 

досягнутого, визначення шляхів розв’язання проблем. 

Додамо, що цей принцип вимагає, щоб завдання та зміст роботи були 

пов’язані з перспективними напрямами розвитку навчального закладу, з 

метою та завданнями, а поточні плани — з перспективними. 

 

2. Принцип системності, який передбачає здійснення системного 

комплексного підходу до складання планів, доцільне співвідношення 

перспективного і поточного планування, скоординованість планів усіх рівнів 

управління освітою. 

Додамо, що цей принцип передбачає, з одного боку, розгляд навчального 

закладу як підсистеми в більшій системі, а з іншого — як системи, в якій є 

багато підсистем — педагогічна, управлінська, матеріально-фінансова, які, 

у свою чергу, самі є системами. Крім того, принцип вимагає, щоб план 

відображав системний характер педагогічних та управлінських явищ. 

 

3. Принцип наступності, який вимагає послідовності у діяльності 

педагогічного колективу, врахування позитивних досягнень та недоліків у 

його роботі. 

 

4. Принцип демократизації та гласності передбачає залучення до 

планування всього педагогічного колективу, батьків та органів громадського 

самоврядування, використання їхньої творчої ініціативи й активності в 

широкому обговоренні й схваленні планових заходів, забезпечення гласності 

основних завдань. 



 

272 

 

 

5. Принцип неперервності передбачає поєднання перспективного та 

оперативного  планування. 

 

6. Принцип єдності складання плану й організації його виконання. 

 

7. Принцип реальності, який вимагає врахування можливостей 

педагогічних кадрів і наявності навчально-матеріальної бази школи, 

дотримання необхідності рівномірного й пропорційного розподілу планових 

завдань. 

До цього треба додати, що цей принцип вимагає врахування наявності 

теоретичних та методичних засад виконання того чи іншого завдання. 

 

8. Принцип економічності вимагає ощадливого, доцільного й 

раціонального використання часу, зусиль, матеріальних і фізичних ресурсів з 

одночасним забезпеченням високої ефективності навчально-виховної роботи. 

 

Щодо запропонованого П.І. Третьяковим принципу обов’язкового 

встановлення строків виконання заходів, визначення виконавців, то вважаємо 

це положення однією з вимог принципу конкретності. 

 

А.М. Єрмола, Л.Г. Москалець, О.Р. Суджик, О.М. Василенко слідом за 

П.І. Третьяковим серед принципів планування виділяють: принцип 

координації, який акцентує увагу на забезпеченні всіх шкільних та 

позашкільних підсистем, що беруть участь у педагогічному процесі; принцип 

актуальності — першочерговість завдань, які впливають на 

результативність діяльності; принцип оптимальності — вирішення найбільш 

важливих питань, у зв’язку з чим навчальний заклад виходить на новий, 

більш високий рівень, забезпечується рівномірний ритм роботи протягом 

навчального року, не допускається невиправдане перевантаження і 
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непотрібні паузи; принцип динамічності, який передбачає можливість 

внесення у разі необхідності змін до плану роботи. 

Аналіз наведених думок (табл. 3) дає змогу звернути увагу на велику 

різноманітність уявлень про перелік принципів планування. Тільки два 

принципи — науковості та конкретності представлені у всіх авторів. Три 

принципи — об’єктивності, реальності, наступності представлені у двох 

роботах. Принципи цілеспрямованості й перспективності, а також 

системності та координації є близькими за тлумаченням у різних авторів. 

Під час аналізу та використання принципів планування треба 

враховувати, що є принципи, які відображають вимоги до змісту плану — це 

принцип конкретності; є принципи, які відображають вимоги до змісту та 

 

 

Таблиця 3. Принципи планування 

№ 

з/

п 

Принцип 

Наявність принципу у 

різних авторів 

1 2 3 

1 Науковість + + + 

2 Педагогічна 

доцільність 
+   

3 Об’єктивність +  + 

4 Конкретність + + + 

5 Колективність +   

6 Цілеспрямованість і 

перспективність 
 +  

7 Системність  +  
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№ 

з/

п 

Принцип Наявність принципу у 

різних авторів 

8 Наступність  + + 

9 Демократизація та 

гласність 
 +  

10 Неперервність  +  

11 Єдність складання 

плану й організації 

його виконання 

 +  

12 Реальність  + + 

13 Економічність  +  

14 Перспективність   + 

15 Координація   + 

16 Актуальність   + 

17 Оптимальність   + 

18 Динамічність   + 

 

1 — Б.С. Кобзар; 2 — Т. Рабченюк; 3 — А.М. Єрмола, Л.Г. 

Москалець, О.Р. Суджак, О.М. Василенко. 

 

 

процедури розробки плану — це принцип науковості; і є принципи, які 

відображають вимоги щодо зв’язку планування з іншими функціями 

управління. Останні, швидше за все, треба вважати не принципами 

планування, а принципами управління. 
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В Україні ще з початку 70-х років ХХ ст. склалася розгалужена 

система планування роботи загальноосвітніх шкіл. Її становили: 

перспективний план школи; план роботи на рік; календарний план роботи 

шкільних організацій та позакласних заходів; розклад уроків; план роботи 

директора та його заступників (як правило, це тижневі плани); план 

навчально-виховної роботи вчителя, класного керівника, вихователя; плани 

методичних об’єднань; плани роботи завідувачів навчальних кабінетів; плани 

роботи учнівської виробничої бригади; плани управлінських організацій, 

шкільної бібліотеки, гуртків, секцій, батьківського комітету. 

Ця система планування досі майже не змінилася, за винятком того, що 

зникли деякі шкільні структурні ланки (учнівські виробничі бригади), а 

разом з ними і плани роботи, та виникли деякі нові, які планують свою 

роботу, — рада школи, опікувальна рада тощо. 

Одним із перших необхідність перспективних планів обґрунтував В. 

Сухомлинський, який вважав, що вони необхідні для планування виховної 

роботи. Він був переконаний, що перспективне планування забезпечує 

наступність та систематичність виховної роботи, допоможе вирішити головні 

питання виховання. З 1971/72 навчального року перспективне планування 

запровадили у всіх школах. Участь у складанні перспективних планів брали 

керівники школи, вчителі, представники батьківського та учнівського активу. 

Перспективні плани складали на п’ять років. Планування проводили на 

засадах аналізу стану навчально-виховної роботи, матеріально-технічної 

бази, можливостей педагогічного колективу. 

Науковці того часу вважали, що такі плани не можуть бути єдиними 

за формою та змістом для всіх шкіл, тому що мають враховувати місцеві 

умови та особливості навчальних закладів. Але головні завдання школи 

повинні були набути відображення у планах всіх шкіл. Рекомендували 

починати план з аналізу діяльності школи, педагогічного колективу та 

вчителів за останні п’ять років. В аналізі треба було висвітлити досягнення та 

недоліки роботи, їх причини, після цього визначити завдання роботи, з 
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урахуванням демографічних даних та перспектив розвитку населеного 

пункту. Перспективний план мав передбачати розвиток контингенту учнів, 

матеріальної бази навчального закладу, потребу в педагогічних кадрах, їх 

перепідготовку та підвищення кваліфікації; напрями розвитку методичної 

роботи, запровадження передового педагогічного досвіду та наукових 

досліджень, проведення конференцій та педагогічних читань, удосконалення 

навчальної та виховної роботи. 

Позитивним у запропонованих у той час підходах до перспективного 

планування були орієнтація на аналіз стану роботи навчального закладу та 

навколишнього середовища, колегіальний характер діяльності зі складання 

плану, системний підхід до змісту роботи. 

 

Але не було розроблено засад визначення мети та завдань роботи, не 

дуже чітко було визначено відмінності перспективного плану від річного 

плану роботи. Ці проблеми не вирішено і в сучасній управлінській літературі. 

Так, Т.С. Рабченюк пропонує під час планування враховувати такі напрями 

діяльності: 

 

— створення належних умов навчання і виховання учнів; 

— вирішення питань підвищення якості навчально-виховного процесу; 

— всебічне підвищення професійної майстерності викладачів та 

забезпечення творчого потенціалу навчального закладу; 

— внутрішкільне керівництво та контроль; 

— охорона здоров’я і безпеки життєдіяльності дітей; 

— розв’язання завдань наукової організації праці учнів, учителів, 

керівників; 

— інформаційне забезпечення педагогічного колективу; 

— створення сприятливого мікроклімату в колективі; 

— вирішення адміністративно-господарських завдань; 

— робота з громадськістю і батьками учнів. 
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Т.С. Рабченюк пропонує складати перспективний план за такими 

розділами: 

 

1. Аналіз роботи школи за минулі п’ять років. Він включає аналіз 

стану навчально-виховного процесу, причин вад, визначення основних 

завдань і проблем, над якими працюватиме колектив. 

 

2. Основні напрямки розвитку школи на перспективу. Розвиток 

контингенту учнів, поглиблене вивчення навчальних предметів, поєднання 

навчання з продуктивною працею учнів, розвиток ідей гуманізації і 

демократизації навчально-виховного процесу й управління школою. 

 

3. Зміцнення навчально-матеріальної бази. Розвиток матеріальної 

бази, обладнання навчального закладу, комп’ютеризація навчального 

процесу, проведення ремонтних робіт, оформлення школи, дотримання 

санітарно-гігієнічного режиму, протипожежної безпеки. 

 

4. Поліпшення умов побуту і відпочинку вчителів, забезпечення 

педагогічними кадрами. Комплектування навчального закладу працівниками, 

їх перепідготовка, підвищення кваліфікації, робота з молодими педагогами, 

забезпечення працівників житлом, літературою, продуктами, санаторно-

курортним лікуванням, раціональна організація праці, поширення передового 

досвіду, впровадження результатів наукових досліджень. 

 

5. Підвищення ролі громадськості в житті школи. Питання для 

розгляду на конференціях, співробітництво з науково-дослідними 

виробничими організаціями, товариствами, спілками; діяльність 

батьківського активу; пропаганда педагогічних знань; проблеми соціального 

захисту учнів. 



 

278 

 

 

Аналіз наведених положень свідчить про наступність у поглядах 

науковців 70-х років ХХ ст. та сучасних науковців. Тобто, на жаль, 

теоретичні засади розвитку перспективного планування в останні 

десятиріччя не набули. Дотепер збереглося поняття ―керівництво і контроль‖, 

яке виникло ще в 30-ті роки минулого століття та відображало особливості 

авторитарного підходу до управління. Його ніяк не можна вважати окремим 

напрямом управлінської діяльності. 

Невирішеною залишається і проблема мети та завдань, структури та 

змісту перспективних планів розвитку навчальних закладів. Запропонована 

структура перспективного плану є ще недостатньо обґрунтованою. 

Зауваження викликає назва першого розділу. Аналіз роботи — це процес 

вивчення діяльності навчального закладу, а для планування необхідні 

результати такого аналізу. Якщо спеціальним розділом плану є основні 

напрями розвитку навчального закладу, то можна вважати, що всі інші 

розділи не стосуються напрямів розвитку. 

Головною суперечністю поглядів школознавців на перспективне 

планування є невизначеність співвідношення мети та структури плану. Поки 

що увага акцентується на структурі плану. Орієнтація під час розробки 

перспективного плану на його структуру, а не на мету, зумовлює 

еволюційно-повільний шлях розвитку навчального закладу. Орієнтація на 

мету створює умови для більш швидкого та інтенсивного розвитку. Цього 

ефекту досягають завдяки визначенню головних проблем, вирішення яких 

дають можливість навчальному закладу перейти на новий щабель у своєму 

розвитку. 

Функцію теоретичних засад перспективного планування можуть 

виконувати концепція стратегічного менеджменту, погляди на визначення 

місії навчального закладу.  

Урахування положень перелічених підходів потребує того, щоб у 

першому розділі перспективного плану було висвітлено результати та 
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прогностичні умови діяльності навчального закладу. В цьому розділі у 

стислому вигляді подається кількісна та якісна характеристика діяльності 

навчального закладу: дані про контингент учнів, види освітніх послуг, 

особливості педагогічного колективу, матеріальну базу та оцінка якості 

діяльності. Зіставлення перелічених характеристик з особливостями мікро- та 

макросередовища навчального закладу, його місією дає змогу визначити 

мету або кілька завдань, на реалізацію яких буде спрямована діяльність 

колективу в наступні п’ять років. 

 

Ці мета та завдання утворюють другий обов’язковий для всіх 

перспективних планів розділ. Водночас склад усіх інших розділів плану не 

може бути постійним. Він залежить від декомпозиції мети, визначення 

напрямів її реалізації. Так, якщо вищий навчальний заклад поставив завдання 

протягом п’яти років забезпечити міжнародне визнання якості освітніх 

послуг, то напрямами роботи (та розділами перспективного плану) будуть: 

 

— перебудова змісту освіти відповідно до міжнародних стандартів; 

— удосконалення організації навчального процесу відповідно до 

нових стандартів освіти; 

— підготовка викладачів до реалізації нових освітніх завдань; 

— розробка та впровадження нових технологій аналізу та оцінки 

якості освітніх послуг, якості навчальних програм та діяльності викладачів; 

— розвиток матеріальної бази навчального закладу. 

 

Дискусійною є пропозиція щодо форми плану: зміст роботи; строки 

виконання; відповідальний; відмітка про виконання. 

Перспективний план не є документом постійного вжитку. Він 

необхідний для складання річного плану, тому терміни виконання, 

відповідальні, відмітки про виконання — графи, необхідні для річного, а не 

перспективного плану. 
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Перспективний план відрізняється від річного і рівнем деталізації 

засобів реалізації мети. У річному плані пунктами є конкретні заходи — 

питання, які обговорюють на засіданнях та назви конференцій, відкритих 

лекцій тощо. Перспективний план не потребує такої деталізації, він містить 

більш узагальнені завдання та напрями діяльності. 

 

Завдання та напрями роботи, висвітлені в перспективному плані, 

деталізують у річному плані роботи навчального закладу. Його ефективність 

залежить від дотримання трьох основних умов: 

 

— знання та об’єктивного оцінювання рівня роботи навчального 

закладу на момент планування; 

— чіткого та аргументованого бачення рівня, якого навчальний заклад 

досягне наприкінці запланованого періоду; 

— вибору оптимальних шляхів і засобів виведення навчального 

закладу на запланований рівень. 

Слід додати, що ефективність як планування, так і всіх інших функцій 

управління залежить від оптимальності сформульованої в плані мети роботи. 

 

Під час визначення мети роботи на навчальний рік важливо 

враховувати такі вимоги. 

1. Мета роботи навчального закладу має бути обумовлена 

особливостями навчально-виховного процесу та потребами суспільства. 

 

Для реалізації цієї вимоги необхідно: 

— провести аналіз директивно-нормативних документів, які 

спрямовують і регламентують діяльність навчального закладу; 

— провести аналіз психолого-педагогічної літератури, яка 

характеризує сучасний рівень розвитку науки, тенденції розвитку освітньої 

установи; 
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— провести аналіз передового досвіду організації навчально-

виховного процесу; 

— провести аналіз змін, які відбулися в макросередовищі навчального 

закладу; 

— співвіднести з отриманою інформацією факти, які характеризують 

процес та результат роботи навчального закладу.  

2. Мета має бути коректною. 

Ця умова передбачає, що мета визначає очікуваний результат сумісної 

діяльності членів педагогічного колективу, тому під час її формулювання 

недоцільно використовувати такі фрази, як ―підвищити ефективність...‖, 

―активізувати...‖ тощо.  

3. Мета має бути досягнута за термін, на який планується робота. Ця 

вимога передбачає зіставлення передбаченого результату роботи навчального 

закладу з можливістю його досягнення за річний управлінський цикл за 

допомогою комплексу засобів, які має навчальний заклад. 

4. Мета має передбачати наявність засобів її реалізації. Перш ніж 

формулювати та затверджувати мету роботи навчального закладу необхідно 

з’ясувати, чи є теоретичне обґрунтування та технологічна модель шляхів 

реалізації цієї мети та необхідні для цього матеріально-фінансові та кадрові 

умови. 

5. Мета має бути пов’язана з проблемою, над якою працює 

навчальний заклад. Це стосується перш за все загальноосвітніх шкіл, де 

формулюються як мета роботи, так і проблема, над якою працює навчальний 

заклад. 

Проблема — це складне теоретичне або практичне питання, шляхи 

реалізації якого невідомі. Відсутність готового рішення може мати 

об’єктивний або суб’єктивний характер. У першому випадку проблема стає 

основою для експериментальної роботи, пошуку шляхів вирішення того чи 

іншого питання. Але частіше за все відсутність рішення має суб’єктивний 

характер, тобто членам цього колективу невідомі шляхи вирішення певного 
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завдання та педагоги не готові до його реалізації. В такому разі сутність 

роботи над проблемою полягає у обговоренні з членами педагогічного 

колективу обґрунтованих педагогічною наукою та практикою шляхів 

вирішення проблеми. Після накопичення членами колективу певного досвіду 

вирішення проблеми один із її аспектів може бути сформульований як мета 

роботи на навчальний рік. 

6. Мета має бути діагностичною, тобто передбачати можливість 

перевірки її досягнення. Ця вимога передбачає, що вже на етапі 

формулювання мети треба визначити критерії, які дають можливість оцінити 

рівень її досягнення. 

7. Мета має бути напруженою тому, що тільки  реалізація такої мети 

дозволяє подолати виклики нестабільного середовища та забезпечувати 

інтенсивний розвиток навчального закладу. 

У зв’язку з тим, що мета — це заздалегідь визначений результат 

діяльності, то виникає запитання: що може бути результатом управлінської 

діяльності в навчальному закладі в тому чи іншому управлінському циклі? 

Такими результатами колективних зусиль можуть бути: 

 

— створення певних систем роботи; 

— створення певних умов для вирішення актуальних завдань; 

— підготовка членів колективу до вирішення певних завдань; 

— формування певних особливостей педагогічного колективу. 

Наведемо приклади відповідних цілей роботи. 

Створити систему роботи, яка дає змогу зберігати здоров’я учнів. 

Створити систему роботи, яка дає змогу формувати екологічну 

культуру учнів. 

Створити систему роботи, яка дає змогу підготувати учнів до життя в 

умовах ринкової економіки. 

Створити систему вивчення індивідуальних особливостей учнів. 
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Створити в навчальному закладі умови для індивідуалізації процесу 

навчання. 

Створити в навчальному закладі умови для організації творчої 

діяльності учнів в позаурочний час. 

Підготувати працівників навчального закладу до переходу на 

модульно-рейтингову систему навчання.  

Підготувати педагогів до реалізації особистісноорієнтованого підходу 

до освіти. 

Оптимізувати морально-психологічний клімат у педагогічному 

колективі. 

Сформувати ціннісно-орієнтаційну єдність членів педагогічного 

колективу. 

В управлінській літературі пропонують різні засоби розробки планів 

роботи. Традиційним є складання текстового плану відповідно до тих чи 

інших розділів. 

До переваг такої процедури планування можна віднести системне 

охоплення головних напрямів діяльності навчального закладу. 

До недоліків такої процедури можна віднести те, що така форма плану 

ускладнює забезпечення цілеспрямованості діяльності навчального закладу. 

Застосування методу мережевого планування та управління в системі 

освіти обґрунтувала В. Пікельна. Цей метод використовували для розробки 

організаційних моделей оперативного управління. Він виник після Другої 

світової війни в авіаційній промисловості США. 

Розробка організаційних моделей оперативного управління (ОМОУ) 

можлива на таких комплексах робіт, які поділяються на елементарні роботи, 

що мають певну послідовність їх виконання. Це, наприклад, — педагогічна 

рада, інструктивно-методична нарада, педагогічні читання, самоосвіта тощо. 

Управлінський вплив здійснює сама модель, яка реалізує функції 

планування, організації, координування, контролю, регулювання, обліку та 

аналізу. Вся робота, відповідно, поділяється на дві великі стадії: складання 
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мережевого графіка відповідно до змісту роботи та оперативне управління 

виконанням робіт. 

Під час моделювання функції структурних елементів використовують 

поняття: ―подія‖, ―робота‖, ―шлях‖.  

Подія — це підсумок виконання будь-якої роботи, попередній або 

кінцевий результат виконання однієї або кількох робіт, який дає можливість 

розпочати виконання наступних. В управлінні навчальними закладами подія 

— це педагогічна рада, науково-практична конференція, предметний тиждень 

тощо. 

Події можуть бути вихідними (початок виконання комплексу робіт), 

завершальними (закінчення виконання комплексу робіт, охоплених 

мережевим плануванням та управлінням), проміжними або просто ―подіями‖ 

(результат однієї або декількох робіт, закінчення одних та початок інших 

робіт). 

Шлях — це будь-яка послідовність робіт, у якій кінцева подія кожної 

роботи збігається з початком наступної події. 

Перевагами графічного моделювання В. Пікельна вважає такі: 

 графічна модель відображає всі взаємозв’язки різних робіт, дає змогу 

контролювати їх виконання та технологічну послідовність; 

 модель виключає дублювання та паралелізм у роботі керівників, дає 

змогу економити час, коригувати та регулювати заходи, запобігати їх збігові; 

 модель можна читати у всіх напрямах з розтином на окремі частини; 

 модель дає змогу зіставляти низку ―подій‖ та проводити необхідне 

регулювання кількості заходів у той чи інший термін; 

 модель дає можливість побачити ―головну ланку‖; 

 модель забезпечує цілеспрямованість діяльності керівників; 

 модель дає змогу логічно прогнозувати хід робіт, а заходи-―події‖ 

розглядати як засоби досягнення (рис. 15). 

Великі можливості для планування роботи навчального закладу має 

технологія побудови дерева цілей, запропонована Е. Квейдом.  У цій 
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технології дерево цілей - це графічне зображення взаємозв'язку і 

підпорядкованості цілей,  підцілей, завдань та окремих  дій. Основна ідея 

щодо побудови "дерева цілей" - декомпозиція. Декомпозиція 

(розукрупнювання) - це метод розкриття структури системи діяльності з 

реалізації мети, при якому за однією ознакою її поділяють на окремі 

складові. Декомпозиція використовується для побудови "дерева цілей", щоб 

пов'язати  мету зі способами її досягнення, що сформульовані у вигляді 

завдань окремим виконавцям. 
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ми 
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ти 
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Рис.15.  Календарно-графічна основа організаційної моделі 

оперативного управління:  1 — вихідна ―подія‖; 2, 3 — проміжні 

―події‖; 4 — завершальна ―подія‖; 5, 6, 7 — ―робота‖; 1—4 — ―шлях‖ 

Сутність цієї технології полягає в побудові чотирирівневої моделі. 

Перший рівень становлять мета управління на певний управлінський цикл. 

Другий рівень становлять завдання, які є складовими мети управління. Третій 

рівень становлять напрями реалізації кожного із завдань. Четвертий рівень 

становлять конкретні заходи, які дають можливість реалізовувати кожний з 

напрямів роботи (рис. 10). 
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До переваг цієї технології планування можна віднести такі: 

 

 вона містить критерії оцінки результативності управління, їх 

функцію виконують завдання; 

 дає змогу забезпечити системно-голографічний 

 підхід до реалізації мети управління; 

 дає змогу наочно представити всю роботу з реалізації мети 

управління; 

 дає змогу визначити логіку роботи з реалізації мети управління. 

           Сукупність цих особливостей дає можливість підвищити ефективність 

управління навчальним закладом. 

Розглянемо приклад побудови дерева цілей. 

Так, якщо мета роботи на навчальний рік — ―створити умови для 

модульної організації навчального процесу‖ (І), то завдання другого рівня (ІІ) 

такі: 

2.1) підготувати модульні навчальні посібники; 

2.2) організувати вивчення досвіду модульної організації навчання; 

2.3) організувати вивчення теоретичних засад модульної організації 

навчального процесу; 

2.4) ознайомити батьків з модульною організацією навчання (для шкіл). 

Завдання третього рівня (ІІІ): 

2.1.1) створити творчу групу з підготовки посібника з модульної 

організації навчального процесу з певної дисципліни; 

2.1.2) створити творчу групу з підготовки посібника з модульної 

організації навчального процесу з певної дисципліни; 

2.1.3) створити творчу групу з підготовки посібника з модульної 

організації навчального процесу з певної дисципліни; 

2.2.1) організувати відвідування навчальних закладів, які працюють за 

модульною технологією; 
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2.2.2) організувати зустрічі з викладачами, які працюють за модульною 

технологією; 

2.3.1) організувати вивчення теоретичних засад модульного навчання з 

усіма членами колективу; 

2.3.2) організувати вивчення теоретичних засад модульного навчання з 

окремими групами викладачів; 

2.4.1) ознайомити батьків з модульною організацією навчання на 

прикладах колективних форм роботи; 

 

 

Рис.16.  Побудова  «дерева цілей» 

 

 

2.4.2) ознайомити батьків з модульною організацією навчання на 

прикладах групових форм роботи. 

На четвертому рівні дерева цілей плануються конкретні заходи. 
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2.1.1.1) підготувати посібник з певної дисципліни; 

2.1.2.1) підготувати посібник з певної дисципліни;  

2.1.3.1) підготувати посібник з певної дисципліни;  

2.2.1.1) екскурсія у навчальний заклад, який працює за модульною 

технологією; 

2.2.1.2) відвідування ―дня відчинених дверей‖ у навчальному закладі, 

який працює за модульною технологією; 

2.2.2.1) зустріч із викладачами, які працюють за модульною 

технологією; 

2.2.2.2) зустріч із керівником навчального закладу, який працює за 

модульною технологією; 

2.3.1.1) педагогічна рада ―Модульна організація навчально-виховного 

процесу‖; 

2.3.1.2) науково-практична конференція ―Теоретико-методологічні 

засади модульної організації навчально-виховного процесу‖; 

2.3.1.3) педагогічні читання ―Теорія та практика підготовки модульних 

підручників‖; 

2.3.2.1) засідання методичного об’єднання вчителів певної дисципліни; 

2.3.2.2) засідання методичного об’єднання вчителів певної дисципліни; 

2.3.2.3) засідання методичного об’єднання вчителів певної дисципліни; 

2.4.1.1) батьківська конференція з проблеми модульної організації 

навчально-виховного процесу; 

2.4.1.2.) лекція для батьків ―Модульна організація навчально-виховного 

процесу‖; 

2.4.2.1) класні батьківські збори-конференція з проблеми модульної 

організації навчально-виховного процесу. 

В умовах постійних швидких змін у зовнішньому середовищі 

навчального закладу виникає необхідність планувати діяльність з 

урахуванням наявної ситуації. Таке планування суттєво відрізняється від 

традиційного (табл. 4). Традиційне планування  є етапом управління та 
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передбачає орієнтацію всієї діяльності на реалізацію мети та чітко 

визначеного змісту роботи. Традиційне планування передбачає використання  

Табл. 4 Особливості традиційного та ситуативного планування 

Традиційне планування Планування з урахуванням наявної 

ситуації 

Орієнтація на мету, майбутнє Орієнтація на наявну ситуацію, 

процес 

Передбачає незмінну форму 

документу 

Не передбачає стандартних форм 

фіксації 

Не орієнтоване на внесення змін Передбачає зміни в залежності від 

ситуації 

Передбачає чітко визначені строки 

реалізації 

Реалізація в залежності від ситуації 

Має декларативний характер Передбачає швидку реалізацію 

Завершений цикл планування Незавершений цикл планування 

Використовується в умовах 

технологізованих процесів 

Використовується в умовах 

недостатньо технологізованих 

процесів 

 

незмінних управлінських процедур: збирання інформації, визначення мети, 

змісту плану його обговорення, затвердження, доведення до виконавців, 

діагностику реалізації мети, корекцію змісту роботи. 

Ситуативне планування є майже безперервним процесом, який 

зазвичай здійснюється на нарадах за участю керівників та залучених 

працівників. Якщо логіку традиційного планування можна визначити як: 

ситуація – стабільна мета – майже незмінний зміст роботи, то логіка 

ситуативного планування – неодноразове повторення циклів:  ситуація – 

орієнтовна мета – зміст роботи. 

В останні роки в країні починає поширюватися технологія 

стратегічного планування. Від перспективного планування її відрізняє точка 
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зору на навчальний заклад. Так, перспективне планування передбачає 

розподіл діяльності навчального закладу на окремі напрями, не завжди 

пов’язані один з одним, та визначення змісту роботи з розвитку кожного з 

цих напрямів. Стратегічне планування передбачає розгляд навчального 

закладу як цілісного явища функціонуванню якого заважають певні ключові 

проблеми.  Усунення цих проблем дозволить значно підвищити ефективність 

діяльності навчального закладу. Цей ефект досягається завдяки концентрації  

наявних ресурсів на розв’язання невеликої кількості ключових проблем. 

Відповідно, перспективний план складається за всіма напрямами роботи 

навчального закладу, а стратегічний план за ключовими проблемами.  

Перспективні плани доцільно використовувати в стабільній ситуації для 

забезпечення еволюційного розвитку навчального закладу. Стратегічні плани 

необхідні за умов нестабільної ситуації та значної конкуренції в освітній 

сфері, вони визначають в першу чергу стратегічні цілі.  Стратегічні цілі - це 

заява про те де навчальний заклад хоче опинитись у майбутньому. Вони 

стосуються навчального закладу в цілому, а не його окремих структурних 

підрозділів (створення навчально-виховного комплексу «дошкільний 

освітній заклад - загальноосвітня школа», реформування педагогічного 

університету в класичний університет тощо). 

Стратегічне планування здійснюється в межах створення 

прогностичних умов та передбачає аналіз зовнішнього та внутрішнього 

середовища навчального закладу. Найбільш ефективним механізмом 

реалізації цього завдання є SWOT-аналіз, який передбачає вивчення 

зовнішнього середовища навчального закладу його регіонального, 

національного контексту та аналіз внутрішнього середовища, того як 

реалізуються основні завдання установи. Одночасно проводиться 

ідентифікація стратегічних факторів: можливостей, загроз, слабких сторін та  

сильних сторін навчального закладу (табл.5).  

 Таблиця 5. Перелік можливих сильних та слабких сторін навчального 

закладу 
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 Освітня діяльність Менеджмент 

навчального закладу 

Людські ресурси 

Обсяг ліцензій Рівень централізації Рівень кваліфікації 

працівників 

Якість освітньої 

діяльності 

Організаційна структура Задоволеність 

працівників 

Відповідність освітньої 

діяльності тенденціям 

розвитку освіти 

Система планування  Рівень плинності кадрів 

Використання сучасних 

освітніх технологій 

Система оцінки 

результатів 

Система розвитку кадрів 

Відповідність потребам 

споживачів 

Рівень керованості, 

виконання рішень, 

планів 

Система мотивації 

Маркетинг Наукова робота Фінанси та матеріальна 

база 

Кількість учнів, 

студентів 

Обсяг наукових 

розробок 

Матеріальна база 

закладу 

Ефективність реклами Попит на результати 

наукової роботи 

Рівень інформатизації 

Канали розподілу 

інформації 

Рівень інноваційності Обсяг позабюджетних 

коштів, бухгалтерський 

облік  

Задоволеність 

споживачів послуг 

Зв'язок з освітньою 

діяльністю 

Розподіл 

позабюджетних коштів 

 

Отримана таким чином  інформація дозволяє оцінити наскільки наявна 

місія, цілі, стратегія навчального закладу відповідають особливостям ситуації 
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у зовнішньому та внутрішньому середовищі та визначити нову місію, цілі та 

стратегію. 

Виокремлюють три категорій стратегій: зростання (збільшення 

контингенту, кількості спеціальностей, створення філій, запровадження 

нових видів діяльності); стабілізації  (використовують після інтенсивного 

зростання, або в умовах значного рівня нестабільності зовнішнього 

середовища); економії  (використовують за умов значного зменшення 

фінансових  ресурсів або концентрації значного обсягу ресурсів на значущій 

проект). 

Будь-яка стратегія має бути спрямована на створення цінностей для 

певних споживачів. Навчальні заклади створюють в першу чергу освітні 

цінності, але це можуть бути і наукові, видавничі, виробничі цінності тощо. 

Виокремлюють три рівні стратегії: стратегії корпоративного рівня,  

стратегії рівня структурних підрозділів навчального закладу, стратегії 

функціонального рівня (освітньої діяльності, наукової діяльності, 

управлінської діяльності тощо). Але необхідно враховувати, що розробка 

стратегії структурних підрозділів має сенс лише за умов високого рівня їх 

автономії (у тому числі і фінансової) можливості використовувати весь 

комплекс необхідних ресурсів.  

У наш час співіснують різні технології планування, які мають певні 

переваги та недоліки. Важливою перевагою технології побудови «дерева 

цілей» є те, що її можна використовувати  у поточному, перспективному та 

стратегічному плануванні. 

 

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації 

1. Чи може навчальний заклад працювати без плану роботи? 

2. Які плани роботи складають у навчальних закладах? 

3. Обґрунтуйте вимоги до мети роботи навчального закладу. 

4. Які розділи обов’язково мають міститись у  перспективному плані 

роботи навчального закладу? 
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5. Які процедури планування обґрунтовано наукою та які недоліки та 

переваги притаманні тим чи іншим процедурам планування? 

6. Визначте мету роботи навчального закладу на рік та побудуйте дерево 

цілей. 

7. Чому необхідно складати стратегічні плани? 

8. Управлінська ситуація: у професійно-технічному училищі прийнято 

рішення ліцензувати нову спеціальність (автослюсаря). Сплануйте 

роботу з підготовки до ліцензування. 

9. На реалізацію яких вимог спрямовані принципи планування? 

 

Варіанти відповідей:  

а) вимоги до змісту плану; 

б) вимоги до змісту та процедури розробки плану; 

в) вимоги  до зв’язку планування з іншими функціями управління. 

 

Теми рефератів 

1. Сутність планування як функції управління. 

2. Характеристика мети діяльності навчального закладу на рік. 

3. Види та структура планів роботи навчального закладу. 

4. Перспективне планування роботи навчального закладу. 

5. План роботи навчального закладу на рік. 

6. Процедури планування роботи навчального закладу. 
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2.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

 

Організацію як функцію управління виділив ще А. Файоль, тому її 

називають класичною функцією. За даними Г.В. Ельнікової, функцію 

планування виділяють 78 % дослідників, функцію організації — 93 %, 

функцію мотивації або стимулювання — 36 %. Але, якщо в монографіях та 

посібниках функціям планування та контролю присвячені окремі розділи, 

навіть є окремі книги з цих питань, то функція організації не є так детально 

дослідженою. Таке становище пов’язане зі специфікою тлумачення цієї 

функції. 

Як вважає П.Т. Фролов, сутність організації полягає в тому, щоб 

виконати рішення організаційно, створити мережу організаційних стосунків, 

забезпечити цілісність системи, якою управляють, органічні, найефективніші 

відносини між її компонентами. Організація передбачає формування такої 

керуючої системи, яка була б спроможна оптимально впливати на керовану 

систему з метою досягнення поставлених завдань. Основне в організаційній 

роботі — визначення ролі кожного підрозділу, кожної людини в досягненні 

мети; забезпечення ефективної взаємодії підрозділів та людей, об’єднання на 

основі спільної мети та єдності організації, раціонального розподілу прав, 

повноважень та обов’язків; чітке фіксування їх співвідношення. 

Названий автор визначає завдання, на які спрямована організація: 

визначення структури управління; виокремлення структурних, змістовних і 

функціональних компонентів на кожному його рівні; організація належної 

взаємодії в роботі всіх рівнів управління; встановлення між ними стосунків 

субординації, координації та зворотного зв’язку; здійснення засобів 

управлінського впливу з урахуванням рівня розвитку педагогічного та 

учнівського колективу. 

Т.С. Рабченюк вважає, що для втілення плану в життя створюють 

організаційні відносини (організація), які забезпечують ефективну взаємодію 

елементів навчального закладу з метою виконання поставлених завдань. Це 
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— вибір форм і методів роботи, які б відповідали можливостям виконавців та 

обставинам: встановлення термінів, розстановка виконавців з урахуванням 

їхніх ділових якостей і досвіду, ознайомлення з тим, що конкретно слід 

робити, з ким взаємодіяти, в якій формі та перед ким звітувати. Все разом і 

становить організаційну структуру. Але вона наводить і таку думку: функція 

―організація‖ — це уміння розподіляти управлінську працю між керівними 

особами й створювати циклограми управління; добирати і розставляти 

педагогічні кадри, давати їм поради, організовувати надходження інформації 

та її аналіз; налагоджувати діяльність колективу згідно з НОП; зміцнювати 

навчально-матеріальну базу; організовувати роботу педагогічних рад, 

оперативних нарад тощо. 

У колективному навчальному посібнику ―Наука управління 

загальноосвітнім навчальним закладом‖ організацію визначають як роботу з 

удосконалення навчально-виховного процесу й підвищення його 

ефективності. Вона полягає в доведенні до конкретних виконавців (вчителів, 

класних керівників, вихователів, батьків) основних ідей і завдань діяльності 

навчального закладу, в забезпеченні необхідного поєднання зусиль і дій у 

процесі їх реалізації, в конкретизації завдань і визначенні видів діяльності 

всіх учасників навчально-виховного процесу з урахуванням їхніх обов’язків і 

можливостей. При цьому досить важливим є питання розподілу обов’язків 

керівників в організації навчального-виховного процесу. 

А.М. Єрмола, Л.Г. Москалець, О.Р. Суджик, О.М. Василенко 

визначають сутність організації як удосконалення структури й змісту різних 

рівнів і підрозділів освіти від інститутів АПН України до навчальних 

закладів; чіткий і обґрунтований розподіл повноважень і відповідальних осіб; 

формування суб’єкта управління і суб’єкта самоврядування, встановлення 

зв’язків усередині цих систем і між ними. 

Аналіз наведених думок свідчить, що до характеристики цієї функції 

різні науковці включають майже всі наявні типи управлінських завдань. У 
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такій ситуації функція організації втрачає свої специфічні особливості, чітко 

визначену сутність. 

Багато науковців ототожнюють поняття ―організаційна робота‖ та 

―організація‖. Але поняття ―організаційна робота‖ ширше за поняття 

―організація‖. Організаційна робота здійснюється в межах будь-якої функції 

управління. Так, необхідно організувати складання плану роботи 

навчального закладу (планування) або перевірку процесу його реалізації 

(контроль). 

Під час визначення сутності функції організації слід враховувати, що 

вона може бути складовою різних циклів управління навчальним закладом. І 

від того, в межах якого управлінського циклу вона реалізується, залежить 

зміст управлінської діяльності з її реалізації. Крім того, сутність організації 

неможливо визначити, не враховуючи сутності пов’язаних з нею функцій 

управління. 

Як відомо, в управлінні реалізуються два типи завдань — поточні, які 

повторюються з року в рік, і специфічні, які реалізуються в межах того чи 

іншого управлінського циклу. Тому до попереднього висновку слід додати, 

що організаційна робота має три складові: поточна організаційна робота; 

організаційна робота в межах інших функцій управління; організація як 

функція управління.  

Як вважають майже всі науковці, управлінський цикл починається з 

планування. Результатом реалізації цієї функції управління є план роботи на 

той чи інший управлінський цикл. Специфічним є зміст планування лише на 

етапі створення навчального закладу, коли розробляють концепцію 

діяльності навчального закладу, статут, організаційну структуру управління, 

обов’язки працівників. Сутність організації в такому разі полягає в 

ознайомленні всіх працівників з цими документами і рішеннями та 

підготовці їх до виконання. 

У решті випадків сутність планування полягає в постановці певної 

мети роботи та визначенні заходів їх реалізації. Підкреслимо, що саме під час 
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планування, а не організації визначають ―ролі кожного підрозділу, кожної 

людини в досягненні мети‖, ―вибір форм і методів роботи‖, ―встановлення 

строків, розстановку виконавців‖. 

Після того, як у навчальному закладі розроблено план роботи, 

наступним управлінським завданням є організація його виконання. Цей вид 

управлінської діяльності передбачає реалізацію таких завдань (рис.17): 

— ознайомлення членів колективу зі змістом діяльності з реалізації 

завдань навчального закладу в цьому управлінському циклі; 

— формування готовності працівників до реалізації цих завдань; 

— вирішення матеріально-фінансових проблем, пов’язаних з 

реалізацією завдань роботи. 

 

За традицією, членів колективу з планом роботи ознайомлюють під час 

його затвердження на педагогічній раді або вченій раді у вищих навчальних 

закладах. Але як обсяг плану, так і те, що на засіданні педагогічної ради не 

всі присутні, а на засіданнях вченої ради представлена лише незначна 

частина колективу, завдання ознайомлення з планом роботи ускладнюється. 

Тому ефективність реалізації цього завдання значною мірою залежить від 

деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників інших структурних 

підрозділів. 

Зміст подальшої діяльності з реалізації функції організації залежить від 

відповіді на такі питання: 

— як працівники ставляться до завдань, передбачених планом роботи 

(негативно, байдуже або позитивно); 

— які знання та вміння необхідні для реалізації цих завдань. 
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Рис. 17. Завдання під час організації виконання плану 

 

Отримати відповідну інформацію можна під час співбесіди або 

анкетування працівників. Бажано, щоб вони відповіли на такі запитання: 

— Над якими завданнями Ви будете працювати в цьому навчальному 

році і чому? 

— Яких труднощів Ви зазначаєте у своїй роботі? 

— Яку наукову та методичну літературу Ви збираєтесь вивчати у 

цьому році? 

— Чий досвід Ви бажаєте вивчати та використовувати? 

— Над якою науковою чи методичною темою Ви маєте намір 

працювати? 

— Для чого нам потрібно реалізувати завдання, передбачені планом 

роботи? 

— Чи актуальні ці завдання для Вас? 

Під час аналізу отриманої інформації потрібно зіставити відповіді 

педагогів з планом роботи та з'ясувати, наскільки зміст їхньої діяльності буде 

збігатися з тим, що передбачено річним планом. Здебільшого виникає 

необхідність у додатковій мотивації участі працівників у передбаченій 
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роботі. Для реалізації цього завдання можна використовувати розроблену 

колективами науковців під керівництвом В.С. Лазарева модель механізму 

мотивації (рис. 18). 

 

Рис. 18. Модель механізму мотивації 

 

Наведена модель  свідчить, що вмотивованість залежить від значущості 

для працівника винагороди за необхідну роботу, від можливості досягнення 

результатів, очікуваних наслідків після досягнення цілей, привабливості цих 

наслідків. Знання суб’єктивного характеру оцінок працівником важливості 

для нього тієї чи іншої роботи дає керівникові змогу прогнозувати рівень 

зацікавленості працівника у виконанні роботи та впливати на його 

мотиваційну сферу. 

Для використання цієї моделі бажано, щоб керівник був обізнаний з 

теорією потреб А. Маслоу (рис. 19), Ф. Херцберга, теорією очікування, 

теорією справедливості, моделю Портера — Лоулера. 

Не менш важливим є завдання групової мотивації. Керівник повинен 

мати уявлення про рівень групової згуртованості, налаштованості на роботу, 

моральні принципи, сумніви, рівень сформованості мотивів. Керівнику слід 

враховувати, що під час створення групи вирішальну роль відіграють 
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особистісні мотиви. Якщо група виправдовує очікування працівника, то 

об’єднувальні сили зростають. Якщо особистісні потреби не 

задовольняються, то первинна мотивація може перетворитися на байдужість і 

навіть агресію. 

В. Зигерт, Л. Ланг рекомендують для формування та підтримання 

групової моралі, об’єднання групи в процесі діяльності враховувати п’ять 

правил: 

1. Допомагати групі домагатися успіху. 

2. Зміцнювати довіру членів групи одне до одного, але насамперед до 

лідера. 

3. Культивувати відчуття належності до групи. Активно залучати 

членів групи до спільних заходів. 

4. Виявляти турботу про те, щоб належність до групи давала радість і 

відповідала прагненню до престижу. 

5. Підтримувати віру в реальність цілей, які стоять перед групою. 

Індивідуальна та групова вмотивованість залежить від мотиваційного 

середовища навчального закладу. Під мотиваційним середовищем 

розуміється сукупність умов, які визначають спрямованість та зусилля, 

необхідні працівникам для досягнення цілей організації. 
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Рис. 19. Ієрархія мотивів за Маслоу 
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Наявність мотиваційного середовища позбавляє керівника від 

необхідності в кожному окремому випадку витрачати багато зусиль на 

мотивацію працівників. 

Американські фахівці В. Зигерт і Л. Ланг запропонували перелік 

умов, реалізація яких дає можливість вирішувати завдання формування 

мотивуючого середовища. 

15 умов мотивуючої організації праці 

1. Будь-які дії мають бути осмисленими. Насамперед це 

стосується того, що потребує дій інших. 

2. Більшість людей відчуває радість від роботи тоді, коли несе 

відповідальність за неї і якщо ця відповідальність задовольняє потребу 

бути причетним до результатів діяльності, до роботи з людьми. Вони 

бажають, щоб їхні дії були важливими для конкретних людей. 

3. Кожен на своєму робочому місці бажає показати, на що він 

здатний. Працівник бажає довести свої здібності та свою значимість. Він 

не хоче, щоб у питаннях його компетенції рішення приймалися без його 

участі. Чи є вимоги до працівника зниженими? Які додаткові функції 

можуть збагатити його роботу? 

4. Кожен бажає виявити себе в роботі, бачити результати праці, 

довести, що він здатен на щось корисне. Це щось повинне мати ім’я свого 

творця. Трапляється так, що керівник прикрашає себе ―пір’ям‖ здобутків 

своїх підлеглих, що негативно впливають на їхній настрій. 

5. Практично кожен має свою думку щодо того, як саме 

поліпшити свою роботу, як краще організувати її. Співробітник бажає 

реалізувати свої цілі та не боїться санкцій. Він розраховує на те, що його 

зустрінуть зацікавлено. Чи у всіх підрозділах налагоджена розробка нових 

ідей? 
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6. Людям подобається відчувати свою значущість. Чи кожен 

співробітник знає про важливість його праці для загального успіху? Як ви 

дали йому це зрозуміти? 

 

7. Кожна людина орієнтована на успіх. Успіх — це реалізована 

мета. Працівник буде вкладати більше енергії у досягнення цілей, які він 

перед собою висуває або бере участь у їх формуванні. Чи поставили ви 

перед співробітниками цілі, досягнення яких можна виміряти за рівнем і 

терміном виконання? 

8. Успіх без визнання спричиняє розчарування, кожен працівник, 

який добросовісно працює, з повним правом претендує на визнання та 

заохочення — матеріальне та моральне. 

9. Залежно від того, якими засобами, в якій формі та наскільки 

швидко співробітники отримують інформацію, вони оцінюють і свою 

реальну цінність в очах безпосереднього керівника. Якщо доступ до 

інформації утруднений, якщо інформацію отримують із запізненням, вони 

почувають себе приниженими. Як наслідок, спостерігається зниження 

готовності до праці. Чи мають ваші співробітники інформацію, яку вони 

бажають отримати, яка необхідна для їхньої роботи? Чи своєчасно вони 

отримують цю інформацію? 

10. Співробітникам не подобається, щоб рішення про зміни в їх 

роботі, навіть позитивні, приймалися без їх відома, без урахування їхніх 

знань та досвіду. Який стан справ з участю ваших співробітників в 

управлінні? 

11. Кожному необхідна інформація про якість своєї праці. 

Співробітникам вона необхідна більшою мірою, ніж начальнику. Ця 

інформація має бути оперативною, щоб працівник був здатний вносити 

корективи у свої дії. Кожен бажає знати параметри, за якими його 

оцінюють. Як змінюється якість праці у вас? У чому помітні успіхи? Чи 
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сформулювали ви цілі та критерії, за допомогою яких могли б об’єктивно 

оцінити трудовий внесок співробітників? 

12. Для всіх нас зовнішній контроль є неприємним. Це нагадує 

шкільні завдання. Кожен працівник виграє від максимально можливого 

рівня самоконтролю. Які є можливості для самоконтролю на робочому 

місці, яке ви вважаєте проблематичним? 

13. Більшість людей прагнуть під час праці набувати нових знань. 

Підвищені вимоги, які створюють можливості для подальшого розвитку, 

приймаються з більшим задоволенням, ніж занижені. Як ви 

використовуєте потребу в цьому? 

14. Працівники гостро реагують, якщо поліпшення їх роботи 

зумовлює лише те, що їх ще більше завантажують роботою. Особливо, 

якщо це не компенсується підвищенням платні. 

15. Чи дозволяє робота бути самому собі шефом? Чи є можливості 

для більш вільного виявлення ініціативи під час організації виробництва?  

 

Центральною проблемою під час реалізації функції ―організація‖ є 

підготовка працівників до ефективного виконання завдань роботи на 

управлінський цикл. Ця підготовка разом з психолого-мотиваційною 

включає когнітивно-практичну. Вона реалізується за допомогою форм 

роботи, які в загальноосвітній школі отримали назву ―форми 

методичної роботи‖. Починаючи з 20-х років ХХ ст. видається велика 

кількість статей, брошур, книг, присвячених методичній роботі. Вже 

відтоді методичну роботу вважають важливим напрямом управлінської 

роботи. Такий підхід до методичної роботи, з одного боку, зумовив 

детальну розробку питань її планування, змісту, форм, організації, але, з 

іншого, — привів до її певного відокремлення від інших видів 

управлінської діяльності. Формується уявлення про методичну роботу 
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як специфічний напрям діяльності керівників та вчителів, що підвищує 

рівень їхнього професіоналізму, усуває недоліки в роботі. Виникає ідея 

організації методичної роботи на діагностичній основі. Ця ідея 

передбачала з’ясування рівня і змісту труднощів, яких зазнавали вчителі 

у своїй роботі. Методичну роботу пропонували спрямовувати на 

усунення цих труднощів. Таким чином, методична робота в сучасній 

управлінській практиці розглядається як складова функції ―організація‖ 

або як виокремлений вид діяльності, спрямований на підвищення 

ефективності роботи викладачів, подолання труднощів у роботі. 

У загальноосвітніх школах навіть склалася традиція, за якою в 

кожному колективі визначається методична проблема, над котрою вчителі 

працюють декілька років. Тому може виникнути ситуація, коли в плані 

роботи на рік ставлять одні цілі, а методична робота провадиться в іншому 

напрямі. 

За словниками, проблема — це складне теоретичне або практичне 

питання, що потребує вирішення. У попередньому розділі вже було 

розглянуто вимоги до мети роботи на навчальний рік. Проблема від мети 

відрізняється тим, що вона пов’язана не з недоліками в роботі навчального 

закладу (в такому разі краще формулювати мету роботи), а з 

перспективними напрямами подальшого розвитку навчального закладу. 

Мета роботи від проблеми відрізняється тим, що шляхи і засоби реалізації 

відомі, в навчальному закладі вже є досвід її реалізації, який треба 

поширити на весь колектив. Мета формулюється дуже конкретно, її 

необхідно реалізувати за плановий період. 

Проблема — це складне питання, шляхи вирішення якого ще 

невідомі або невідомі працівникам цього навчального закладу. У першому 

випадку проблема стає науково-методичною, у другому — методичною. 
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Проблема — це важливий напрям роботи, вона формулюється більш 

широко і не так конкретно, як мета роботи. 

Наслідком роботи над проблемою є зміни в методологічних 

уявленнях педагогів про навчально-виховний процес, набуття ними нових 

знань, напрацювання в навчальному закладі першого досвіду розв’язання 

проблеми. 

Бажано, щоб мета роботи була пов’язана з проблемою як один із її 

аспектів. У такому разі завдання реалізації функції ―організація‖ значно 

полегшуються, як у плані мотивації працівників, так і їх підготовки до 

наступної роботи. 

Опитування представників різних типів навчальних закладів дає 

можливість визначити рівень інтенсивності використання форм роботи у 

підготовці працівників до реалізації завдань на навчальний рік (табл. 4). 

Наведені дані дають змогу зробити декілька висновків про особливості 

використання цих форм роботи. Найінтенсивніше їх використовують у 

школах та ПТУ, що пов’язане як з традиціями, так і особливостями 

управління та організації навчально-виховного процесу. Набагато рідше їх 

використовують у дитячих садках та університетах, інститутах, академіях. 

У дитячих садках це пов’язано зі специфікою режиму роботи структури 

управління та структури установи, у ВНЗ — з більш високим рівнем 

кваліфікації та самостійності викладачів, з більш розгалуженою і 

складною структурою установи. В останньому випадку центром 

методичної роботи стає кафедра. 

Таблиця 6. Використання форм роботи у підготовці працівників до 

реалізації завдань діяльності навчального закладу 
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№ Форма роботи 

Дитя

чі 

садк

и 

Шко

ли 
ПТУ 

ВНЗ 

I—II 

рівні

в 

ВНЗ 

III—

IV 

рівні

в 

1 Лекція + + + + + + + +  + 

2 Доповідь + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Відкрите 

заняття 

 + + + + +  + +  + +  + 

4 Практичне 

заняття 

 +  +  +  +  

5 Бесіда + + + + + 

6 Інструктаж  + +  + +  + +  + +  + + 

7 Екскурсія  + + + + + + + 

8 Науково-

практична 

конференція 

  +   +  + + + + + 

9 Організація 

самоосвіти 

 +  + +  +  +  + 

10 Нарада  +   + +  + +  +  + 

11 Методична 

рекомендація 

 +  + +  + +  + +  + 

12 Пам’ятка  + +   
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№ Форма роботи 

Дитя

чі 

садк

и 

Шко

ли 
ПТУ 

ВНЗ 

I—II 

рівні

в 

ВНЗ 

III—

IV 

рівні

в 

13 Методичний 

бюлетень 

 + + +  

14 Підвищення 

кваліфікації 

+ + + + + + + + +  + + + 

15 Методологічний 

семінар 

    + 

16 Тренінг  +    

17 Творча група  + + + +  

18 Ділова гра  + +   

19 Виставка книг  + + + + + 

+ — низька інтенсивність використання; + + — значна; + + + — 

висока. 

 

Є специфіка у використанні окремих форм роботи. Так, відкриті 

заняття в університетах, інститутах, академіях використовують переважно 

під час атестації викладачів, а в інших навчальних закладах — переважно 

для підготовки працівників до нових видів діяльності. 

Важливою умовою ефективної роботи навчального закладу є 

самоосвіта працівників. У дитячих садках, школах та ПТУ напрацьовано 

певний досвід підпорядкування самоосвіти завданням роботи навчального 

закладу. У ВНЗ самоосвіта працівників є більш стихійним процесом. Для 
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її переорієнтації на завдання ВНЗ можна проводити виставки книг у 

бібліотеці та на кафедрах, виступи з оглядом літератури бібліотекарів та 

викладачів, організацію замовлення та придбання для викладачів певної 

літератури. 

У деяких загальноосвітніх школах склалася практика, коли перед 

курсами підвищення кваліфікації вчитель отримує завдання для вивчення 

певної проблеми, пов’язаної з метою роботи навчального закладу. Такий 

досвід доцільно поширювати і в інших типах навчальних закладів. 

Найчастіше науково-практичні конференції проводять в 

університетах, інститутах, академіях. Але їх ініціаторами здебільшого 

виступають окремі кафедри або факультети. Таку форму роботи можна 

використовувати як засіб підготовки працівників до наступної роботи, 

якщо не лише пов’язувати їхні теми із завданнями ВНЗ, а й залучати до їх 

підготовки і проведення представників різних кафедр, спеціальностей. 

Серед завдань підготовки працівників до наступної діяльності є 

завдання розподілу поточних повноважень, функцій, терміну окремих 

робіт, пов’язаних із реалізацією мети навчального закладу. Це завдання 

реалізується за допомогою таких форм роботи, як нарада, інструктаж, 

бесіда, пам’ятка. 

Серед наведених у табл. 6 форм роботи є такі, що застосовуються у 

всіх типах навчальних закладів, наприклад доповіді, а є й такі, які поки що 

дуже рідко використовуються. Перш за все це тренінги, які є ефективною 

формою роботи у набутті практичних умінь та навичок. 

Наведений у таблиці перелік можливих форм роботи не є 

вичерпним. Особливо це стосується загальноосвітніх шкіл, у практиці 

роботи яких застосовують велику кількість нетрадиційних форм 

підготовки працівників до майбутньої діяльності. Це педагогічні виставки, 

дебати, аукціони, методичні фестивалі, методичні турніри, клуби. 
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Всі ці форми можуть пожвавлювати роботу у підготовці працівників 

та підвищувати її ефективність. 

Реалізація будь-якого справді важливого для навчального закладу 

завдання потребує додаткових матеріальних, фінансових, кадрових 

ресурсів. Тому ще одним з завдань, яке реалізується в межах функції 

―організація‖, є матеріально-фінансове забезпечення виконання цього 

рішення. Так, якщо у ВНЗ поставлено мету: ―створити сприятливі умови 

для збереження та поліпшення здоров’я студентів і співробітників‖, то для 

її реалізації треба створити психологічну службу у ВНЗ, виділити для неї 

приміщення, дібрати психологів, збільшити кількість спортивних споруд, 

спортивних секцій, поліпшити обладнання профілакторію, організацію 

харчування, побуту тощо. Основний обов’язок з матеріально-фінансового 

забезпечення реалізації мети роботи покладається на керівника 

навчального закладу. 

 

На завершення розгляду функції ―організація‖ наведемо критерії, за 

якими можна оцінити процес її реалізації: 

— мотиваційно-психологічна готовність членів колективу до 

реалізації мети роботи; 

— когнітивно-прикладна готовність членів колективу до реалізації 

мети роботи; 

— ціннісно-орієнтаційна єдність членів колективу в процесі 

реалізації мети роботи; 

— активна участь членів колективу в реалізації мети роботи; 

— наявність відповідної меті роботи матеріально-фінансової бази. 

 

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації 

1. Чи є поняття ―організаційна робота‖ ширшим за поняття ―функція 

―організація‖? 
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2. Які правила формування групової моралі пропонують В. Зигерт та 

Л. Ланг? 

3. Шо є центральною проблемою під час реалізації функції 

―організація‖? 

4. Сформулюйте умови мотивуючої організації праці підлеглих. 

5. За допомогою яких критеріїв можна оцінити реалізацію функції 

―організація‖? 

6. Запропонуйте шляхи підвищення ефективності реалізації функції  

„організація‖. 

7. Управлінська ситуація: у загальноосвітній школі прийнято рішення 

організувати  навчально-виховний процес на засадах педагогіки 

життєтворчості. Запропонуйте систему заходів з підготовки членів 

колективу до реалізації цього рішення.  

8. Які завдання реалізує функція організації? 

Варіанти відповідей:  

 ознайомлення членів колективу зі змістом діяльності з реалізації 

завдань навчального закладу в даному управлінському циклі; 

 формування готовності працівників до реалізації цих завдань; 

 раціональний розподіл прав, повноважень та обов’язків; 

 розподіл управлінської праці між керівниками; 

 удосконалення структури рівнів управління; 

 вирішення матеріально-фінансових проблем, пов’язаних з 

реалізацією завдань роботи. 

 

Теми рефератів 

1. Сутність організації як функції управління. 

2. Місце функції організації в управлінському циклі. 

3. Мотивуюча організація діяльності працівників навчального закладу.  
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4. Оцінка ефективності реалізації функції ―організація‖. 
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2.4. ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ 

 

У теорії управління навчальними закладами проблема контролю 

нині є найбільш дискусійною. Демократизація життя суспільства в 

цілому та навчальних закладів зокрема створила передумови для 

критичного аналізу чинної парадигми. Критичну спрямованість 

такого аналізу зумовлює багаторічне негативне ставлення до контролю 

педагогів, незадоволення цим видом управлінської діяльності вдумливо 

працюючих керівників навчальних закладів. У педагогічній періодиці 

останніх років навіть пропонується ліквідувати цей вид управлінської 

діяльності та поняття ―контроль‖. У зв’язку з викладеним проаналізуємо 

пропоновану наукою теорію контролю, його сутність та практику. 

Проблему контролю найбільш детально розглянуто в теорії 

управління загальноосвітніми школами. Цю проблему педагогічна наука 

вивчає починаючи з 30-х років минулого століття.. Найбільш доступні 

для масової практики дослідження Н. Шубіна, Г. Горської, М. Купріна 

вийшли в 70-х роках. Останнім часом про контроль писали майже всі 

відомі школознавці. 

Так, Т. Шамова вважає, що контроль — це процес, який здійснює 

керівник навчального закладу і в ході якого з’ясовують відповідність 

функціонування всієї системи навчально-виховної роботи 

загальнодержавним вимогам, навчальним планам, інструкціям, наказам.  
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Близьким до такого тлумачення контролю є позиція В. Пікельної, яка 

вважає, що контроль — це перевірка відповідності реального перебігу 

процесу планам, нормам, інструкціям, рішенням. 

Харківські школознавці вважають, що контроль передбачає всебічне 

вивчення й аналіз навчально-виховного процесу в школі, об’єктивне 

оцінювання досягнутих результатів з метою запобігання можливим 

помилкам, координації зусиль відповідно до визначених завдань. Він має 

бути регулятором навчально-виховного процесу. В основі контролю лежать 

два види управлінської діяльності — перцептивний, який пов’язаний зі 

збирання інформації щодо пребігу та розвитку навчально-виховного 

процесу, передбачає порівняння дійсного стану справ з еталоном через 

безпосереднє сприймання педагогічної діяльності керівником, та 

комунікативний, який передбачає створення комунікативної мережі, за 

якої йде інформація, необхідна для управління педагогічним процесом, 

спілкування директора та його заступників з педагогами, учнями.  

Контроль має виконувати діагностичну, коригувальну та 

регулюючу функції вважають Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. Тевлін, 

Н.М. Чепурна. За результатами контролю приймаються управлінські 

рішення для регулювання об’єкта, що контролювався. 

Аналіз наведених та інших тлумачень поняття ―контроль‖ свідчить, 

що вони мають декілька блоків, які визначають, хто контролює, що саме й 

кого контролюють, з якою метою здійснюється контроль. Суб’єктом 

контролю є адміністрація. Об’єктом контролю є навчально-виховний 

процес, в особистісному плані представлений педагогами та учнями. 

Як у цих, так і в інших працях автори певною мірою наближаються 

до розуміння контролю як процесу встановлення відповідності 

функціонування та розвитку всієї навчально-виховної роботи 

загальнодержавним вимогам, навчальним планам, інструкціям та наказам, 

що відображає мету цього виду управлінської діяльності. 
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Яким саме вимогами має відповідати навчально-виховний процес? 

Цих вимог дуже багато — це найбільш загальні цілі роботи навчального 

закладу, більш локальні завдання окремих напрямів роботи, вимоги 

нормативних документів до навчально-виховного процесу та 

управління ним. Якщо додати до перелічених вимоги, розроблені у 

навчальному закладі, то кількість вимог, яким має відповідати перебіг 

подій, стає незліченною. І, якщо під час реальної управлінської 

діяльності зробити спробу проконтролювати виконання всіх цих вимог, 

то це зумовить повну втрату можливості управляти навчальним 

закладом. 

У деяких роботах сутність контролю автори розглядають з 

урахуванням загальнонаукового тлумачення цього поняття. Вони 

зазначають, що контроль спрямований на отримання достовірної інформації 

про хід реалізації управлінських рішень, прийнятого плану роботи. У 

зв’язку з цим треба зазначити, що поняття ―управлінське рішення‖ є дуже 

широким. Воно об’єднує плани, накази, розпорядження, рішення 

колегіальних органів, нормативні документи, цілі та завдання роботи. Таке 

становище зумовлює необхідність більш чіткого визначення спрямованості 

контролю на ті чи інші управлінські рішення. 

Для визначення сутності контролю важливе значення має те, який 

зміст управлінської діяльності пропонують використовувати для його 

реалізації фахівці. Такий зміст яскраво характеризують етапи контролю, 

представлені в роботах науковців (табл. 7). 

Аналіз наведених у таблиці даних свідчить, що є два підходи до етапів 

контролю. Прибічники першого виділяють чотири етапи контролю: його 

планування, отримання інформації, її аналіз та оцінку, розробку висновків та 

пропозицій. Прибічники другого підходу, крім названих етапів, виділяють ще 
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один — перевірку виконання вказівок, отриманих працівниками під час 

контролю. Другий підхід є прикладом орієнтації теорії управління на 

практику, прикладом синкретичного підходу до змісту управлінської 

діяльності. Такий підхід не дає можливості з’ясувати сутність контролю.  

Важливим для теорії є обґрунтування змісту контролю. Але саме 

його немає у тих сотнях праць, які налічує бібліографія з цієї проблеми. 

Таблиця 7. Етапи контролю 

№ Етап 1 2 3 4 5 

1 Визначення мети перевірки 

Складання плану перевірки 

Вибір форм та методів 

перевірки 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+  

+ 

 

2 Констатація фактичного стану 

справ 

Отримання інформації  

Отримання інформації про 

роботу педагога 

Інструктаж та надання 

допомоги під час перевірки 

Відвідування уроків 

Спостереження за процесом 

навчання, виховання, 

фіксування результатів 

+  

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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№ Етап 1 2 3 4 5 

3 Об’єктивна оцінка стану справ 

Вивчення та отримання 

інформації 

Аналіз та оцінка 

Аналіз даних 

Аналіз отриманих даних, облік 

результатів 

+  

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Формулювання висновків, 

рекомендацій 

Розробка пропозицій та заходів 

Формулювання вимог та 

рекомендацій 

Обговорення результатів 

контролю в колективі  

Оформлення пропозицій за 

результатами контролю 

+  

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

5 Надання рекомендацій, 

пропозицій 

Визначення терміну ліквідації 

недоліків 

Надання вимог та рекомендацій 

+ 

+ 

  

 

 

+ 

  

 

+ 
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№ Етап 1 2 3 4 5 

Перевірка виконання вказівок 

1 — Г. Горська; 2 — М. Сунцов; 3 — Т. Куриленко; 4 — М. Шубін; 

5 — Б. Коротяєв. 

Автори здебільшого пропонують контролювати процес всеобучу та 

виконання навчальних планів і програм, стан викладання окремих 

дисциплін, якість знань учнів, позакласну та позашкільну роботу. 

 

Стан сучасної теорії контролю яскраво характеризують вимоги до 

його організації, які запропонували Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. 

1. Об’єктивність, конкретність і цілеспрямованість контролю, 

вивчення навчально-виховного процесу з урахуванням основних його 

закономірностей. 

2. Системність і систематичність контролю на основі вибору 

найдоцільніших для певного відрізку часу його видів, визначення 

оптимальних термінів організації перевірок. 

3. Діалектичний підхід до вивчення й аналізу змісту роботи педагогів. 

Потрібно планомірно охопити всі ділянки навчально-виховного процесу, 

визначити в процесі контролю конкретні завдання для кожного члену 

педагогічного колективу, накреслити шляхи їх виконання; оцінювати 

роботу педагогів відповідно до сучасних вимог, враховуючи конкретні 

умови; виявляти елементи передового досвіду й тенденції його розвитку, 

надавати педагогам реальну допомогу, навчати на кращих зразках роботи, 

виробляти навички самоосвіти. 

4. Повсякденна перевірка виконання рішень. 
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Наведені положення свідчать про те, що уявлення сучасних науковців 

про сутність контролю не змінилися порівнянно з поглядами їх 

попередників. 

Аналіз практики управління свідчить, що протягом кількох 

десятиріч контроль майже повністю був спрямований на педагога, процес 

та результати його діяльності. Саме педагогові адресувалися висновки та 

пропозиції, що формулювалися під час контролю. Діагностика процесу і 

результатів навчання та виховання проводилась у межах відвідування 

окремих уроків та виховних заходів. При цьому керівникам навчальних 

закладів доводилось контролювати і дисципліни, фахівцями з яких вони 

не були. 

У школі залежно від кількості учнів за навчальний рік може бути 

проведено від кількох тисяч до кількох десятків тисяч уроків, занять у 

групах продовженого дня, виховних заходів. Кожна з цих малих 

педагогічних систем має сотні елементів, а навчально-виховний процес у 

цілому налічує мільйони таких елементів. Чинна практика контролю є 

спробою впливу на ефективність роботи навчального закладу шляхом 

регламентації таких елементів, що безперспективно. 

Формалізація контролю виявилася у встановленні обов’язкової 

норми відвідування уроків, трафаретності висновків та пропозицій, 

сформульованих у ході контролю. Ці висновки з року в рік 

повторюються. Останній факт свідчить не тільки про їх формальність, а й 

про незначну актуальність для педагогів. Зрозуміло, що розроблені на 

підставі таких висновків пропозиції найчастіше не виконувалися. 

Наведені факти щодо стану теорії та практики контролю дають 

змогу зробити деякі висновки. По-перше, в науці панує дуже загальне, 

широке трактування сутності контролю. Не враховується, що контроль — 

одна з функцій управління, яка існує тільки в межах одного з 

управлінських циклів — річного, чотирирічного, п’ятирічного, 



 

 19 

дев’ятирічного, дванадцятирічного. По-друге, спрямованість контролю на 

процес та результати діяльності педагога свідчить про ототожнення чи 

недостатню диференціацію мети навчання і виховання та мети управління. 

Однак очевидно, що метою навчання та виховання (метою навчального 

закладу) є розвиток особистості учня, а метою управління — створення 

найбільш сприятливих умов для ефективної реалізації мети навчального 

закладу. Результати його діяльності виявляються в особистості учня, а 

результати управлінської діяльності — насамперед у наявності в 

навчальному закладі системи навчально-виховної роботи, сприятливого 

психологічного клімату, забезпеченні необхідних матеріально-

фінансових умов, готовності педагогів та батьків учнів до виконання 

своїх функцій. 

По-третє, відсутність достатньо чіткого трактування сутності 

контролю, мети навчального закладу та мети управління навчальним 

закладом спричинила необґрунтоване визначення змісту та 

спрямованості контролю. На багато десятиріч перевірка педагога стала 

головним видом управлінської діяльності керівників навчальних 

закладів. Як наслідок, управління набуло адміністративно-авторитарної 

спрямованості. Таким чином, відбулася підміна: замість діагностування 

ефективності управлінської діяльності контроль було зосереджено на 

роботі педагога. 

Не принципово відрізняються підходи до контролю західного 

менеджменту, представники якого вважають, що контроль це 

спостереження за діяльністю працівників за точною відповідністю 

діяльності організації визначеному курсу та за досягненням 

поставлених цілей та реалізацією певних коректив. Такий підхід дещо 

ускладнює розуміння контролю тому, що не дає відповіді на питання, 

що є метою контролю: спостереження за працівниками, або 
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діагностика досягнення наявних цілей, або ефективності корекційних 

заходів. 

Щодо контролю співробітників, треба ураховувати тенденцію 

сучасного менеджменту, який орієнтує не на контроль, а на розвиток 

працівників. 

Щоб визначити сутність контролю, необхідно врахувати, що 

будь-який із названих вище циклів управління реалізується за 

допомогою функції планування, яка допомагає визначити цілі 

управління і зміст роботи з їх реалізації, та функції організації, яка 

забезпечує підготовку кадрів та створення умов, необхідних для 

цілездійснення. 

Таким чином, контроль — це вид управлінської діяльності, який 

забезпечує розв’язання трьох завдань: виявлення відхилень фактичних 

результатів управління від передбачених, з’ясування причин 

розходження мети та результатів управління, визначення змісту 

регулюючої діяльності щодо зведення до мінімуму наявних відхилень.  

Перше завдання контролю дає змогу пов’язати його з функцією 

планування, друге завдання — з функцією організації, трете завдання 

створює умови для реалізації функції регулювання. 

Функція регулювання сприяє зближенню одержаного проміжного 

результату управління із запланованим. Це дає можливість зробити 

висновок, що про контроль як функцію управління можна говорити 

тільки як про контроль за реалізацією конкретної мети управління в 

межах того чи іншого циклу. 

Перекручування сутності контролю, що відбулося в теорії та 

практиці, можна пояснити двома причинами. Першою з них є 

авторитарність відносин у всіх підсистемах авторитарного суспільства. 

Для керівника навчального закладу за таких умов позиція контролера 

роботи педагога зручна, оскільки фактично веде до перенесення 
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відповідальності за результати діяльності цілком на педагога (завжди 

можна сказати: ―я перевіряв...‖, ―я говорив...‖). Заздалегідь визначена 

позиція керівника навчального закладу як контролера дає деяким із 

них змогу за схоластичними висновками та пропозиціями педагогам 

приховувати свою некомпетентність. 

В історії загальноосвітньої школи практика управління тривалий 

час формувалася на емпіричній основі, а теорія не йшла попереду 

практики. Публікації з питань контролю фактично тільки 

узагальнювали набутий досвід та незначною мірою розвивали теорію 

питання. І це є другою причиною перекручення сутності контролю. 

Обговорення з керівниками навчальних закладів цього питання 

свідчить, що деякі з них, особливо ті, хто працює не перший десяток 

років, з великими труднощами долають стереотипні уявлення про цей 

вид управлінської діяльності. Це й зрозуміло, тому що запропоноване 

трактування названої функції потребує докорінної перебудови всього 

управління навчальним закладом. У зв’язку з цим важливо навести 

низку положень, які свідчать про необхідність звільнення педагога від 

традиційних форм контролю. 

Педагогічна діяльність за суттю є творчою, і будь-яке втручання в 

неї з висновками, навіть правильними пропозиціями змінює характер 

цієї діяльності, перетворює педагога з творця на виконавця. Як відомо, 

на поведінку людини впливають дві групи стимулів — зовнішні та 

внутрішні. Традиційний контроль веде до панування зовнішніх 

стимулів. Він спонукає орієнтуватися на вказівки, поради, зауваження, 

що знижує його активність та самостійність педагога. Все це вступає у 

суперечність із сутністю педагогічної діяльності. 

Проведене нами дослідження показало, що контроль, який ще й 

досі поширений у більшості навчальних закладів, не тільки породжує в 

педагогів негативні емоції, а й веде до формування в них таких 



 

 22 

негативних рис, як пасивність, байдужість, безпринципність, 

несамостійність, брехливість. Як позитивний вплив контролю на 

особистість педагога можна назвати формування відповідальності, 

дисциплінованості та сумлінності. Але це не компенсує зазначених 

вище вад. 

До того ж постійне очікування перевірок породжує у частини 

педагогів нервовість, що неминуче відбивається на учнях, знижує 

результативність навчально-виховного процесу, руйнує здоров’я і 

перших, і других. 

Нині в усіх країнах світу загальноосвітня школа як суспільний 

інститут переживає кризу, ознаки якої спільні для всіх: відсутність 

стимулів до навчання, його інформаційна спрямованість, 

монологічність, панування репродуктивної діяльності учнів, ставлення 

до них як до об’єктів впливу. Для більшості науковців та практиків 

стало очевидним, що традиційна школа значною мірою вичерпала свої 

можливості для інтенсивного розвитку. Але поки що педагоги 

працюють саме в ній. При цьому педагоги з низьким рівнем 

кваліфікації ще збільшують недоліки традиційної школи, їм не вдається 

реалізувати у повному обсязі навіть мету передання знань учням. 

Талановиті педагоги (їх відсоток незначний) досягають високих 

результатів у праці, але не завдяки теперішній педагогічній системі, а 

певною мірою всупереч їй. Їм вдається побудувати свою педагогічну 

систему зі специфічними цілями, змістом, формами та методами 

роботи. Однак основна частина педагогів з різною мірою успіху 

намагається отримати максимум можливого за умов, які склалися. 

Зрозуміло, що вирішальний вплив на результати діяльності цієї групи 

педагогів справляють парадигма навчально-виховного процесу та 

система роботи навчального закладу. 
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Яку ж роль відіграє сьогодні традиційний контроль, спрямований 

на окремого педагога та окремий урок? Очевидно, що домогтися 

істотних зрушень у результатах діяльності педагога за рахунок 

часткових змін у його роботі неможливо. Отже, управління, з одного 

боку, має забезпечити збереження всього позитивного, накопиченого 

традиційною освітньою парадигмою, а з іншого — перевести освітню 

установу в режим більш інтенсивного розвитку.  

Вирішити цю проблему можна шляхом постановки педагогічними 

колективами таких завдань, виконання яких допомагає забезпечити 

створення нових, ефективніших педагогічних систем. Контроль за 

реалізацією таких завдань буде вже не відтворювати наявну парадигму 

навчально-виховного процесу, а розвивати її. 

Традиційні уявлення про сутність контролю настільки міцно 

закріпилися у свідомості керівників навчальних закладів, що деякі з 

них, навіть погоджуючись з наведеними вище положеннями, 

висловлюють сумніви: чи не станеться так, що позбавлений контролю 

педагог наприкінці навчального року покаже дуже низькі результати 

роботи. І взагалі, чи можна обійтися без контролю рівня знань учнів з 

боку адміністрації? Розглянемо цей аспект проблеми. 

Процес навчання не може бути ефективним без постійного 

зворотного зв’язку, який дає змогу оцінити отримані результати праці та 

поставити нові навчальні завдання. Функцію встановлення зворотного 

зв’язку виконує контроль знань учнів — невід’ємна складова процесу 

навчання, а не управління навчальним закладом. Підміну педагога 

адміністрацією у виконанні ним його контрольних функцій зумовлює 

недовіра до поточної оцінки знань учнів. Але якщо й припустити, що ця 

оцінка завищена, варто не підміняти педагога у його контрольній 

функції, а поставити управлінське завдання: створити в навчальному 

закладі умови для забезпечення об’єктивної оцінки знань учнів. 
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Таке завдання реалізується за допомогою методичної роботи, 

розробки ефективних засобів контролю та оцінки знань учнів, навчання 

останніх прийомів самоконтролю та взаємоконтролю, ознайомлення 

батьків з нормативними вимогами до оцінювання знань учнів. Там, де 

учні спроможні об’єктивно оцінювати результати своєї праці та праці 

товаришів, завищення чи заниження оцінок педагогами стає 

неможливим. 

Щодо наслідків підміни педагога у виконанні ним своїх функцій, 

то психологія управління свідчить: будь-які спроби адміністрації 

підміняти своїх підлеглих у будь-яких питаннях дають тільки негативні 

наслідки. 

В адміністрації навчального закладу є багато можливостей 

з’ясувати якість праці педагога. Це результати олімпіад, оглядів знань, 

екзаменів, поточні оцінки, порівняння оцінок, які отримали 

випускники школи під час вступу до ВНЗ із поточними оцінками, 

оцінка роботи педагога учнями та їхніми батьками, якість курсових 

дипломних робіт і вищих навчальних закладах. Але головним у цій 

справі повинен бути не контроль, а об’єктивно встановлений під час 

атестації рівень кваліфікації педагога. 

Управління навчальним закладом розв’язує два типи завдань — 

поточні та стратегічно-цільові. Перші пов’язані зі стабілізацією 

функціонування навчального закладу, забезпеченням вирішення з року 

в рік повторюваних завдань у межах чинної системи навчально-

виховного процесу. Необхідність цільового стратегічного управління 

пов’язана з постановкою перед навчальним закладом нових завдань, що 

випливають з необхідності піднести ефективність навчально-виховного 

процесу, адаптувати навчальний заклад до змін, які відбуваються в 

навколишньому середовищі. До цільового стратегічного управління 
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можна віднести цілі, які ставлять на річний та більш тривалі 

управлінські цикли. 

Як уже підкреслювалося, контроль як функція управління 

пов’язаний із забезпеченням цільового управління. Наприклад, якщо 

метою роботи на навчальний рік є створення в навчальному закладі 

умов для диференціації та індивідуалізації навчання та виховання учнів, 

то контроль спрямовуватиметься на з’ясування того, як розроблено зміст 

навчально-виховного процесу, форми та методи, які забезпечують 

реалізацію цієї мети; чи створено в навчальному закладі систему 

вивчення індивідуальних та групових особливостей учнів; чи готові 

педагоги та батьки до диференціації та індивідуалізації навчання та 

виховання; чи сформовані мотиви активної позиції учнів у 

саморозвитку. 

У межах поточного повсякденного управління, якщо необхідно, 

може здійснюватися перевірка, але не процесу, а результатів діяльності 

педагогів, виконання ними суворо регламентованих нормативними 

документами дій — своєчасності заповнення класних журналів, 

виконання навчальних програм тощо. 

Наші висновки про ставлення до проблеми контролю діяльності 

педагога узгоджуються з рекомендацією щодо становища педагога, 

прийнятою ЮНЕСКО та МОП ще в середині 60-х років ХХ ст. У цьому 

документі вказується, що будь-яка система інспекції та контролю має 

організовуватися так, щоб заохочувати та допомагати педагогам у 

виконанні ними професійних завдань, а не обмежувати їх свободу, 

ініціативу, відповідальність. 

Усе викладене не означає, що представники адміністрації 

навчальних закладів не можуть відвідувати занять педагогів. Такі 

відвідування необхідні, однак не для того, щоб регламентувати 

діяльність педагогів, а для того, щоб з’ясувати, як реалізується мета 
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управління. Висновки, які будуть зроблені після такого відвідування 

занять, спрямовуватимуться не на педагога, а на управлінську 

підсистему. 

Відвідувати заняття та виховні заходи можна і з метою аналізу 

навчально-виховного процесу та визначення на цій основі цілей роботи 

на новий управлінський цикл. Але цей аналіз вже є елементом не 

контролю, а планування діяльності навчального закладу. 

Про необхідність зміни підходів до контролю свідчать ще кілька 

фактів. В останні роки керівники навчальних закладів більше уваги 

приділяють розробці кінцевих цілей діяльності очолюваних колективів. 

Це набуло втілення у створенні моделей випускника, а у вищих 

навчальних закладах є кваліфікаційні характеристики. Ці моделі та 

характеристики разом зі стандартами освіти по-новому ставлять 

проблему управління та контролю. 

На попередніх етапах розвитку освіти результат роботи 

навчального закладу складався переважно з результатів вивчення 

учнями окремих дисциплін, результатів роботи педагогів. У сучасній 

ситуації неможливо забезпечити формування особистості відповідно до 

моделі випускника школи або кваліфікаційної характеристики та 

стандарту освіти шляхом простого підсумовування неузгоджених 

зусиль окремих педагогів. Отже, значною мірою зростає роль 

внутрішнього управління, оскільки тільки воно здатне забезпечити 

створення системи роботи, яка б стала умовою реалізації мети 

навчального закладу. У зв’язку з цим можна підкреслити: якщо раніше 

контроль знань, умінь та навичок, рівня вихованості учнів був 

контролем діяльності окремого педагога, то нині він перетворюється на 

контроль ефективності функціонування системи внутрішнього 

управління. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що пропозиція ліквідувати контроль 

спирається на уявлення про те, що є ―хороші‖ та ―погані‖ функції 

управління. Але це не так. Знищення контролю неминуче зруйнує все 

управління. Тому потрібно не ліквідувати контроль, а відновити його 

сутність, яка полягає у перевірці того, як реалізується мета управління. 

Розвиток теорії та практики контролю може стати могутнім стимулом 

не тільки демократизації навчальних закладів, а й їх інтенсивної 

розбудови, утвердження принципів гуманного, відкритого суспільства. 

До специфічних особливостей реалізації функції контролю у 

вищих навчальних закладах треба віднести те, що діяльність з контролю 

спеціально не планується. Це пов’язано з особливістю планування 

роботи вищих навчальних закладів. У таких планах частіше за все 

визначають тематику засідань вченої ради, ректорату та декількох 

комісій. У ВНЗ фактично відсутні чіткі цілі роботи на навчальний рік. У 

такій ситуації завдання контролю значно ускладнюється 

Функцію контролю у 5-річному управлінському циклі управління 

ВНЗ виконує акредитаційний самоаналіз діяльності, і саме від 

керівництва навчального закладу залежить, чи буде він об’єктивним або 

формальним, спрямованим на перевірку, а не з’ясування реального стану 

справ. Функцію контролю у межах річного управлінського циклу у ВНЗ 

виконує аналіз виконання рішень колегіальних органів управління — 

вчених рад, ректорату, загальних зборів. 

 

Приклад організації контролю  

У колективі навчального закладу прийнято рішення створити 

систему виховної роботи, яка б найбільш повно відповідала вимогам 

сьогодення. Було б добре ще на етапі прийняття рішення визначити 

критерії оцінки його реалізації. Але, якщо цього не було зроблено, то їх 

треба сформулювати під час контролю: 
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1. Наявність чітко визначеної мети виховної роботи. 

2. Відповідність змісту виховної роботи її меті. 

3. Відповідність форм, методів виховної роботи її меті та змісту. 

4. Залучення учнів чи студентів до різнобічної позанавчальної та 

позааудиторної роботи. 

5. Наявність матеріальної бази, необхідної для реалізації мети 

виховної роботи. 

6. Теоретична обґрунтованість системи виховної роботи. 

7. Готовність педагогів до організації виховної роботи. 

8. Наявність системи вивчення рівня вихованості учнів чи 

студентів. 

 

Під час аналізу цільового компонента виховної роботи треба 

вивчити документи, в яких відображена мета виховної роботи — 

кваліфікаційні характеристики, моделі випускників, плани виховної 

роботи, порівняти їх із законодавчими та нормативними документами, 

особливостями учнів чи студентів та особливостями сучасної соціально-

педагогічної ситуації. 

Аналіз змісту, форм та методів виховної роботи здійснюється під 

час вивчення планів виховної роботи та її організації. Для цього треба 

провести опитування учнів чи студентів і викладачів, з’ясувати, як 

представлені в діяльності навчального закладу головні напрями, форми та 

методи виховної роботи, чи задовольняють вони учнів, студентів, чи 

створюють вони умови для їхньої творчої активності, самоорганізації. 

Важливо з’ясувати, які виховні заходи організовують — ―виховні заходи 

для учнів‖ чи ―виховні заходи самих учнів‖. Про залучення учнів до 

виховної роботи свідчать статистичні дані про кількість гуртків, секцій, 

клубів, театрів, інших творчих колективів, охоплення учнів системою 

суспільних доручень, суспільно корисною працею тощо. Але для 
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забезпечення об’єктивності висновків треба аналізувати не тільки 

статистичні дані, а й реальну участь учнів чи студентів у виховній роботі. 

Аналіз матеріальної бази передбачає з’ясування того, наскільки 

вона відповідає завданням виховної роботи та потребам учнів і педагогів. 

Реалізувати це завдання контролю можна методами спостереження, 

вивчення документів та опитування учнів, студентів, педагогів. 

Про теоретичну обґрунтованість системи виховної роботи 

свідчить наявність концепції організації виховної роботи, методичних 

рекомендацій з планування, організації та аналізу ефективності виховної 

роботи. 

Рівень готовності педагогів до організації виховної роботи 

характеризують їх психологічна спрямованість на активну участь у 

виховній роботі, знання її цілей, змісту, форм та методів, особливостей 

учнів, студентів, наявність необхідних для організації виховної роботи 

вмінь. Реалізувати завдання аналізу готовності педагогів до організації 

виховної роботи можна за допомогою методів спостереження, експертної 

оцінки, опитування педагогів, учнів, студентів. 

Про створення системи вивчення рівня вихованості учнів чи 

студентів свідчить: 

1) розробленість критеріїв оцінки рівня вихованості учнів, 

студентів; 

2) розробленість системи методів вивчення рівня вихованості учнів, 

студентів; 

3) розробленість форм фіксації інформації про рівень вихованості 

учнів, студентів; 

4) готовність педагогів до вивчення рівня вихованості учнів, 

студентів; 

5) наявність інформації про рівень вихованості учнів, студентів. 
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На закінчення зробимо декілька висновків. Теорія контролю 

виникла як результат узагальнення чинної практики управління 

загальноосвітніми школами. Це призвело до того, що цей вид 

управлінської діяльності стали розуміти як контроль процесу та 

результатів роботи педагогів. Такий підхід до контролю надавав усьому 

управлінню регламентуючо-авторитарну спрямованість, порушував 

творчий характер педагогічної діяльності. 

В управлінні навчальним закладом є два типи завдань — поточні та 

стратегічні, пов’язані з його розвитком. Контроль як функція є елементом 

цільового стратегічного управління. Він спрямований на забезпечення 

розв’язання трьох завдань: виявлення відхилень фактичних результатів 

управління від передбачених; з’ясування причин розбіжності мети та 

результатів управління; визначення змісту регулюючої діяльності щодо 

зведення до мінімуму наявних відхилень.  

Контроль педагогів є поточним завданням, і тому не стосується 

контролю як функції управління. Такий контроль має бути спрямований 

на результати, а не на процес діяльності педагога, та не обмежувати його 

права на вибір форм і методів своєї діяльності, на педагогічну творчість. 

У межах великих управлінських циклів контроль спрямований на 

з’ясування відповідності результатів роботи навчального закладу його 

меті, яка може мати вигляд кваліфікаційної характеристики, моделі 

випускника початкової, основної, повної загальноосвітньої школи. У 

зв’язку з тим, що результати роботи ніколи не збігаються з метою роботи 

у повному обсязі, під час контролю з’ясовують причини розбіжності 

результатів та мети. Такими причинами є відсутність певних умов 

реалізації мети. Залежно від їх переліку приймають управлінське рішення 

про зміст і засоби майбутньої роботи. 
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У межах річних управлінських циклів контроль спрямовують на 

аналіз процесу реалізації тієї чи іншої мети роботи навчального закладу та 

визначення шляхів і засобів для їх більш повного зближення. 

Для реалізації завдань контролю використовують дві групи методів 

управління — отримання управлінської інформації та розробки 

управлінських рішень. Конкретний перелік цих методів управління 

обумовлюється особливостями мети, об’єкта контролю, наявних ресурсів. 

Ефективність контролю нині залежить від його переорієнтації з 

малих педагогічних систем (окремих занять та заходів) на більші 

педагогічні системи. Головним об’єктом контролю стають реалізація цілей 

управління в межах великих управлінських циклів, створення у 

навчальному закладі умов для реалізації його інституціональних завдань. 

Однією з важливих умов підвищення ефективності управління є 

забезпечення єдності усіх управлінських функцій. Контроль спрямований 

на з’ясування того, як реалізується план роботи (зв’язок з функцією 

планування), чому виникли відхилення у забезпеченні реалізації мети 

управління (зв’язок з функцією ―організація‖), а також на визначення 

змісту та засобів майбутньої регулюючої діяльності (зв’язок з функцією 

регулювання)  (рис. 19). 
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В останні роки поняття «контроль» поступово зникає із назв статей, книг, 

дисертацій. Це явище можна пояснити двома причинами: негативним 

 

 

Рис. 19. Питання, на які дає відповіді функція контролю 

 

ставленням освітянського загалу до традиційного внутрішкільного 

контролю та впливом західної теорії управління, в якій поширені поняття 

моніторинг, аналіз, контролінг. Але ця тенденція не може спростувати 

об’єктивної необхідності цього виду діяльності, без якої управління не 

може бути ефективним. 

 

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації 

1. Які завдання реалізує контроль як функція управління? 

2. Який підхід до управління реалізує функція контролю — цільовий, 

поточний? 

3. Чи зруйнує ліквідація контролю все управління?  

4. Коли почали активно розробляти проблему контролю? 

5. У чому недоліки традиційного контролю? 
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6. Чи має відношення до функції контролю контроль педагогів, 

пов’язаний із реалізацією поточних завдань? 

7. Запропонуйте шляхи підвищення ефективності реалізації функції    

контролю у вашому навчальному закладі. 

8. Управлінська ситуація: у коледжі було прийнято рішення 

організувати позааудиторну роботу на засадах самоврядування 

учнів. Запропонуйте зміст та методи контролю за реалізацією цього 

рішення. 

9. Які з груп методів управління не використовують під час контролю? 

 

Варіанти відповіді: 

 отримання управлінської інформації; 

 розробки управлінських рішень; 

 доведення управлінських рішень до виконавців. 

 

Теми рефератів 

1. Розвиток наукових уявлень про контроль як функцію управління. 

2. Сутність функції контролю. 

3. Зміст контролюючої діяльності в сучасних навчальних закладах. 

4. Демократизація контролю. 

5. Методи реалізації функції контролю. 
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2.5. РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

 

Функція регулювання викликає у науковців найбільше суперечок. 

Якщо такі функції, як планування, організація, контроль визнають майже 

всі фахівці, то ставлення до регулювання інше. Науковців можна поділити 

на три групи: перша — це ті, хто розглядає регулювання як самостійну 

функцію управління; друга — науковці, які розглядають регулювання як 

складову функції контролю, третя — ті, хто не вважає регулювання 

функцією управління. 

Ще у 80-ті роки ХХ ст. з’явилася робота П.Т. Фролова, в якій 

регулювання розглядалося в поєднанні з контролем: контроль, перевірка 

та регулювання процесу виконання рішень є завершальною функцією 

управлінської діяльності. Такої позиції дотримуються і сучасні науковці 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. Тевлін, Н.М. Чепурна, які зазначають, 

що контроль має бути регулятором навчально-виховного процесу, 

контроль повинен виконувати діагностичну, коригувальну та регулюючу 

функції. 

Численнішою є група науковців, котрі вважають регулювання 

функцією управління. Наведемо їхні погляди. Б. Гаєвський, на відміну від 

функції планування, яку він називає дещо ідеальною, оскільки вона має 

справу з майбутнім об’єкта, регулювання вважає прикладною функцією. 

Він зазначає, що регулювання впорядковує співвідношення елементів 

єдиного процесу, який відбувається під час реалізації завдання. Об’єкти 

управління тут і є такими елементами, автономність яких — це вираження 

системності завдання, в реалізації якого вони зацікавлені. Отже, 

регулювати можна лише системне утворення, системне явище, в яких 

присутня органічна залежність об’єктів управління. 

На прикладі управління школою сутність регулювання розглядає Т. 

Рабченюк. Вона зазначає, що регулювання підтримує навчально-виховний 
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процес на необхідному рівні, забезпечує основу для оновлення і 

вдосконалення, поєднуючи всі види діяльності керівника в єдине ціле. 

Для здійснення регулювання необхідне уміння підтримувати школу 

на певному якісному рівні, усувати вади; забезпечувати взаємозв’язок 

вчителів з іншими учасниками навчально-виховного процесу, органами 

учнівського самоврядування; організовувати підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; підтримувати зв’язок з батьками, спонсорами вважає 

Т. Рабченюк. 

Харківські школознавці А.М. Єрмола, Л.Г. Москалець, О.Р. Суджик, 

О.М. Василенко розглядають регулювання як підтримання відповідного 

рівня організації освітнього процесу залежно від нових соціально-

економічних умов; коригування за висновками аналізу. 

Аналіз наведених думок дає змогу зробити такий висновок: спробу 

поєднати контроль та регулювання можна пояснити тим, що в практичній 

діяльності вони здійснюються майже завжди саме у такій єдності. Останнє 

завдання, яке реалізується під час контролю, — визначення шляху 

наближення поточного результату управління до мети управління, є 

передумовою регулювання. У наведених думках немає нічого спільного. 

Таке становище пов’язане не тільки з недостатньою теоретичною 

розробленістю цієї функції управління, а й з тим, що деякі науковці 

розглядають регулювання як вид та етап управлінської діяльності, інші — 

лише як вид управлінської діяльності. І у тих, і в інших є на те підстави. 

Так, справді, управління реалізується за допомогою певних етапів: 

планування, організації, контролю, регулювання. Але у зв’язку з тим, що 

управління — це системний об’єкт, то кожен його елемент теж є системою 

і реалізується за допомогою тих же етапів. Наприклад, для того щоб 

розробити план роботи навчального закладу (функція планування), 

керівникові необхідно запланувати, хто, коли та як буде це робити. Після 

цього треба організувати процес розробки плану: повідомити працівників 
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про мету та зміст майбутньої діяльності, проінструктувати їх. Під час 

складання плану виникає необхідність проконтролювати цей процес, і 

якщо в ньому виникли деякі відхилення, відрегулювати його. 

Таким чином, планування, організація, контроль, регулювання — це 

фундаментальні складові управління, які визначають як його етапи, так і 

весь зміст управлінської діяльності. Саме ці міркування дали можливість 

вітчизняним науковцям ще на початку 80-х років ХХ ст. зробити висновок 

про те, що ці види управлінської діяльності — не лише функції управління, 

а й найбільш загальні методи управління, за допомогою яких реалізуються 

всі функції. В середині 80-х років ХХ ст. Ю. Конаржевський у своїй 

монографії зазначає, що планування, організацію, контроль можна 

розглядати і як функції, і як методи управління. 

Однак у будь-якому разі сутність планування чи регулювання 

залишається незмінною, змінюються лише масштаби цієї діяльності. Так, 

функції управління — це найбільш значимі складові, етапи управління, 

пов’язані з діяльністю всього навчального закладу, всіх членів колективу. 

А планування, організація, контроль, регулювання як методи управління 

— це засоби діяльності, пов’язані з окремими, малими підсистемами 

навчального закладу та діяльністю окремих його працівників. 

Узагальнюючи всі наведені положення і те, що регулюванню 

передує функція контролю, його треба визначити як вид управлінської 

діяльності, кінцевий етап управління, спрямований на наближення 

поточного результату управління до запланованого шляхом виконання 

рішення, прийнятого під час контролю. 

Т. Рабченюк зробила спробу визначити види регулювання.  

Оперативне регулювання (оперативні наради, наради при директорі) 

передбачає вироблення заходів на основі аналізу оперативної інформації, 

зібраної в ході здійснення контролю і реалізацію цієї системи, що 

забезпечує зміну стану справ у процесі, що регулюється.  
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Тематичне регулювання (адміністративні та виробничі наради, 

педагогічні ради) здійснюється на основі аналізу інформації про стан 

окремих ділянок роботи навчального закладу. Така інформація збирається 

під час тематичного контролю.  

Підсумкове регулювання (педагогічна рада за підсумками 

навчального року, чверті, конференції) передбачає вироблення системи 

заходів на основі аналізу підсумків чверті, навчального року. 

Наведену класифікацію видів регулювання слід дещо уточнити. Як 

вже зазначилось, в управлінні є дві групи цілей — поточні, які 

реалізуються за циклограмами управління, та стратегічні, які реалізуються 

за допомогою планів роботи та функцій управління. Тому можна 

виокремлювати регулювання реалізації поточних питань, але воно 

здійснюється не на основі функції управління ―контроль‖, який 

планується заздалегідь, а на основі поточного спостереження за 

діяльністю навчального закладу або внаслідок виникнення певних 

ситуацій. 

Основний вид регулювання — регулювання як функція управління. 

Крім того, можна виділити регулювання, яке здійснюється в межах інших 

функцій управління. 

Щодо пропозиції виокремлювати підсумкове регулювання, то слід 

зазначити, що вона не дуже обґрунтована. Після завершення навчального 

року регулювати, впливати на його результати вже неможливо, і рішення, 

які приймає педагогічна рада, стосуються вже нового навчального року, 

тобто є елементами планування роботи. 

Функція регулювання відрізняється від усіх інших тим, що зміст 

діяльності з її реалізації заздалегідь не планується. Якби заздалегідь було 

відомо, які відхилення в реалізації мети управління можуть виникати, то їх 

можна було б уникнути під час реалізації функції ―організація‖. 
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У планах роботи навчальних закладів, як правило, передбачають 

розгляд питань ―Про хід та результати роботи навчального закладу...‖ На 

таких засіданнях узагальнюється інформація, отримана під час контролю, 

приймається рішення (ухвала педагогічної або вченої ради) і 

розпочинається процес регулювання. 

Аналіз змісту управлінської діяльності свідчить, що під час 

регулювання виконуються ті ж завдання, що й під час реалізації функції 

―організація‖ — ознайомлення працівників з прийнятими рішеннями, їх 

підготовка до виконання цих рішень та вирішення матеріально-

фінансових проблем, пов’язаних з виконанням рішення. Проте, масштаби 

реалізації цих завдань у межах функцій ―організація‖ та ―регулювання‖ 

різні. Так, чим детальніше та якісніше реалізується функція ―організація‖, 

тим локальнішою та меншою за обсягом стає діяльність з регулювання. 

Організація зазвичай спрямована на весь колектив і значні управлінські 

завдання, а регулювання — на окремих членів колективу і більш локальні 

матеріально-фінансові проблеми.  

Необхідність у регулюванні може бути пов’язана не тільки з 

недостатньою якістю роботи з організації, а й іншими причинами — хтось 

із членів колективу міг хворіти під час заходів у підготовці до наступної 

діяльності або до навчального закладу міг бути прийнятий новий 

працівник. 

На хід реалізації мети управління можуть впливати не тільки 

внутрішні, а й зовнішні управлінські чинники. Так, значне зменшення 

надходжень позабюджетних коштів може обумовити появу зовсім іншої 

управлінської ситуації та іншого змісту діяльності з регулювання. Таким 

чином, зміст діяльності з організації визначається планом роботи, а зміст 

діяльності з регулювання — поточною управлінською ситуацією та 

рішенням, прийнятим під час контролю. 
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Діяльність з регулювання від організації відрізняє ще одна 

особливість. У зв’язку з тим, що заходи з організації орієнтовані на весь 

колектив, то в їх реалізації беруть участь керівники вищих ланок 

управління. А у зв’язку з тим, що заходи з регулювання орієнтовані на 

окремих членів колективу, то в їх реалізації беруть участь керівники 

нижчих ланок управління — керівники методичних об’єднань в школі, 

завідувачі кафедр у ВНЗ тощо. 

 

Приклад  

У ВНЗ прийнято рішення перейти на модульно-рейтингову систему 

організації навчального процесу. Для організації виконання цього рішення 

для викладачів прочитано цикл лекцій із зазначеної проблеми, проведено 

відкриті заняття, організовано виставки книг, складено списки літератури, 

проведено науково-практичну конференцію. Після аналізу стану 

впровадження модульно-рейтингової системи (функція контролю) було 

з’ясовано, що не всі викладачі перейшли на цю систему, а частина 

використовує її формально. У зв’язку з тим, що управління у ВНЗ є більш 

демократичним, і відвідування лекцій, семінарів — здебільшого справа 

добровільна, то від завідувачів кафедр залежало, чи відвідували ці заходи 

викладачі цих кафедр. Тому саме на завідувача покладається обов’язок 

вжити заходів щодо поліпшення ситуації (регулювання). Це завдання 

можна виконати за допомогою різних заходів — обговорення питання на 

засіданні кафедри, пропаганди досвіду тих, хто вже перейшов на цю 

систему, бесіди з окремими викладачами, проведення відкритих занять, 

відвідування занять завідувачем кафедри, доопрацювання індивідуальних 

планів роботи викладачів. 

 

З наведеного прикладу можна вивести ще одну особливість. 

Завдання, пов’язані з функцією організації, вирішуються за допомогою 
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колективних форм управлінської діяльності. Завдання регулювання 

вирішуються за допомогою індивідуальних та групових форм 

управлінської діяльності. 

Діяльність з організації та контролю планується заздалегідь у 

річному плані, а діяльність з регулювання, як зазначалося, заздалегідь не 

планується. Але регулювання може вносити корективи у реалізацію 

попередніх функцій управління. Так, якщо у ВНЗ прийнято рішення 

протягом року розробити все необхідне для дистанційної організації 

навчання з певної кількості дисциплін, було проведено відповідну 

організаційну роботу, і аналіз показав, що стан справ не відповідає плану, 

то може бути прийнято одне з трьох рішень: або зменшити планові 

показники; або збільшити планові показники; або вжити заходів для 

реалізації плану. Вибір варіанта дій залежить від поточної ситуації. В разі 

прийняття другого варіанта фактично здійснюється повернення до функції 

планування, крім того, буде проведено організаційну роботу з тими, кого 

вперше буде залучено до розробки дистанційних курсів, але в цілому всі 

ці дії виконуватимуть функцію регулювання процесу виконання мети 

роботи на рік. 

 

Зміст і засоби діяльності з регулювання залежать від причин, які 

зумовили відхилення поточного результату управління від його мети. 

Розглянемо найбільш вірогідний перелік цих причин (рис. 20). 



 

 42 

 

Рис. 20. Причини відхилення поточного результату управління від 

його мети 

 

Перша причина є дуже поширеною. Вона пов’язана як з 

недостатньою розробленістю теоретичних засад планування роботи 

навчального закладу, так і з недостатньою готовністю працівників до 

планування роботи. Як зазначалось у параграфі, присвяченому 

плануванню, головним недоліком планів роботи є нереальна або 

неконкретна мета роботи на рік. За таких умов не може бути ефективною 

жодна з наступних функцій управління. В такій ситуації сутність 

регулювання полягатиме у перегляді або конкретизації мети, змісту плану 

та реалізації всіх запланованих змін. 

 

Приклад  

Однією з цілей роботи школи на рік було визначено покращання 

здоров’я учнів. Для організаційного забезпечення реалізації цієї мети було 

заплановано проведення педагогічної ради, науково-практичної 

конференції, батьківських зборів, засідання методичного об’єднання 
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класних керівників. Після проведення цих заходів у середині навчального 

року було проведено аналіз стану здоров’я учнів і з’ясовано, що 

позитивних змін не відбулося. На нараді, проведеній директором школи, 

було прийнято рішення погодитися з пропозицією психолога і зосередити 

увагу колективу на формуванні умов психологічної захищеності учнів у 

школі як одній із засад психологічного здоров’я. Одразу було визначено 

напрями подальшої роботи: 

 

— визначити критерії, розробити методики та два рази на рік 

проводити аналіз стану психологічної захищеності учнів; 

— провести лекції, семінари, засідання методичних об’єднань з 

підготовки вчителів до забезпечення психологічної захищеності учнів; 

— на класних годинах розглянути з учнями їхні права та 

обов’язки, проаналізувати та програти різні ситуації взаємодії з 

однокласниками і вчителями. 

 

Друга та третя причини пов’язані між собою спільною 

спрямованістю регулювання. Їх наслідками має стати підвищення рівня 

готовності працівників до наступної діяльності. Але у разі неякісного 

виконання завдання функції організації повторною підготовкою треба 

охопити всіх членів колективу, а в іншому випадку — лише його частину. 

Бажано змінити форми роботи з членами колективу. Так, якщо для 

підготовки членів колективу вже використовували засідання педагогічної 

ради, науково-практичну конференцію, засідання методичних об’єднань, 

то для повторної підготовки доцільно провести педагогічні читання, 

запросити представників інших навчальних закладів з проханням 

поділитись досвідом роботи, провести методичну декаду із зазначеної 

проблеми. У навчальних закладах зазвичай близько 20 % працівників з 

різних причин неохоплені роботою з підготовки до реалізації спільних 
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завдань роботи. У ВНЗ цей відсоток значно більший, що пов’язане не 

лише з традиціями та специфікою управління, а й з розмірами навчальних 

закладів, організаційними труднощами в здійсненні підготовки 300—500 

викладачів. 

У такому разі є два можливих шляхи вирішення проблеми — 

повторно провести лекції, семінари, практичні заняття для тих, хто не брав 

у них участі на попередньому етапі, або запропонувати керівникам 

підрозділів провести відповідну роботу з цими працівниками. У кожного з 

цих варіантів є переваги. Перший дає можливість залучити до проведення 

заходів найбільш кваліфікованих фахівців та зекономити час, другий — 

враховувати індивідуальні властивості працівників. 

 

Приклад  

На засіданні ректорату було зазначено, що перевірка свідчить про 

те, що не всі викладачі кафедр ВНЗ перейшли на модульно-рейтингову 

систему організації навчально-виховного процесу відповідно до 

колективно прийнятого рішення. Завідувач однієї з кафедр вирішує 

винести цю проблему для обговорення на засідання кафедри. Під час 

підготовки до засідання він аналізує ситуацію, що склалася. На кафедрі 

працює 17 викладачів. Четверо з них брали участь у семінарах та лекціях з 

модульно-рейтингової системи навчання. Шестеро, четверо з яких 

відвідували лекції та семінари, вже організували навчальний процес за 

модульно-рейтинговою системою. Ще шестеро зайняли вичікувальну 

позицію і поки що нічого не роблять. П’ять викладачів негативно 

ставляться до нової системи, хоча й мотивують це різними причинами: 

необхідністю великих незапланованих витрат часу, невідповідністю 

творчому характеру педагогічної праці, негнучкістю тощо. Завідувач 

кафедри починає розглядати варіанти проведення засідання кафедри.  
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Перший — ознайомити викладачів з результатами обговорення 

проблеми на ректораті, пред’явити частині викладачів претензії за 

бездіяльність та встановити термін переходу на модульно-рейтингову 

систему. Але такий перебіг подій може викликати негативні емоції та 

закріпити небажання брати участь у модернізації навчального процесу. 

Другий варіант — запропонувати тим, хто не відвідував заняття 

перший раз, відвідати заняття повторно. Але в такому разі теж немає 

гарантії, що всі, кому необхідно, відвідають ці заняття і будуть працювати 

за новою системою. 

Третій варіант — повідомити викладачів про перебіг подій на 

ректораті та запропонувати викладачам, котрі вже працюють за новою 

системою, розповісти про всі її тонкощі, переваги та недоліки. 

Четвертий варіант — повідомити викладачів про стан подій на 

ректораті, попередити, що ректоратом буде здійснено повторну перевірку, 

і запропонувати бажаючим відвідати повторно заняття. 

 

Після роздумів завідувач кафедри обирає третій варіант і певною 

мірою поєднує його з четвертим. Під час засідання кафедри він розповідає 

про обговорення питання на ректораті, каже, що їх кафедра має великі 

потенційні можливості і здатна творчо, а не формально впроваджувати 

нове. Під час виступу викладачів завідувач сприяє тому, щоб їм задавали 

якомога більше запитань. Після жвавого обговорення виступів 

приймається колективне рішення: 

 

— порушити клопотання перед ректоратом про збільшення 

кількості навчальних годин, які виділяються на контроль самостійної 

роботи студентів; 

— створити групи викладачів з метою розробки модулів форм 

контролю знань та вмінь студентів з кожної дисципліни; 
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— з нового навчального року всім викладачам повністю перейти 

на модульно-рейтингову систему. 

 

Виконання майже всіх управлінських завдань значною мірою 

залежить від змін у зовнішньому середовищі навчального закладу. На стан 

справ в освітній установі впливають рівень її фінансування, зміни у 

функціонуванні економіки в регіоні та країні, відкриття споріднених 

навчальних закладів, міграція населення, наявність або відсутність 

можливості поповнювати та поновлювати склад педагогічних працівників, 

діяльність місцевих і центральних ланок управління освітою. Вплив цих 

зовнішніх чинників загострюється у зв’язку з тривалою економічною 

кризою в суспільстві.  

Керівникам навчальних закладів під час планування роботи не 

завжди вдається враховувати вплив зовнішніх чинників на реалізацію 

планів роботи. 

 

Приклад  

У ПТУ прийнято рішення поновити зміст і організацію виробничої 

практики учнів відповідно до реалій сучасного виробництва. У 

навчальному закладі було проведено відповідну роботу — поновлено 

програми практик, внесено зміни до змісту навчальних дисциплін, 

розглянуто проблему організації практики на засіданні педагогічної ради 

(функція організації). Проте, коли безпосередньо постало питання 

проведення практики, з’ясувалося, що всі підприємства відмовляються 

приймати учнів на практику або вимагають перераховувати на свій 

рахунок значні кошти, яких ПТУ не має. У подібній ситуації виникає 

одразу дві проблеми — як забезпечити виконання навчального плану і як 

забезпечити виконання плану роботи навчального закладу на рік. 
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Регулювання пов’язане з другою проблемою. У цій ситуації доцільно 

розглянути всі можливі варіанти дій: 

 

— звернутися до місцевих органів влади з проханням вплинути на 

рішення підприємств; 

— вивчити можливість організації практики за межами свого 

регіону; 

— вивчити можливості організації практики на базі більш потужних 

навчальних закладів; 

— вивчити можливості організації практики на своїй базі; 

— вивчити можливості кооперації зусиль споріднених навчальних 

закладів в організації виробничої практики. 

 

Вибір одного з варіантів залежить від специфіки умов, у яких 

функціонує навчальний заклад. 

Необхідність регулювання процесу виконання певної мети роботи 

може виникнути й у зв’язку зі змінами внутрішніх умов функціонування 

навчального закладу. Серед можливих змін можна назвати такі: значне 

зменшення позабюджетних коштів, звільнення працівників, виникнення 

конфліктних ситуацій, виникнення раніше не відомих перешкод у 

реалізації плану роботи. 

 

Приклад  

У дошкільній установі було прийнято рішення: узагальнити та 

поширити ефективний досвід одного з вихователів установи з фізичного 

виховання дітей. Після того, як певна робота з вивчення та узагальнення 

досвіду вихователя була вже проведена, цей працівник звільнився і 

перейшов на роботу в приватну освітню установу. 
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У зв’язку з високим рівнем захворюваності дітей завідувач 

дошкільної установи не може відмовитись від реалізації запланованої 

мети роботи. Перед керівником виникає два альтернативні шляхи — або 

за домовленістю з працівником, котрий звільнився, продовжувати вивчати 

та впроваджувати його досвід, або вивчити та впроваджувати досвід 

працівників інших освітніх установ чи досвід, описаний у літературі. І в 

першому, і в другому випадках реалізація запланованої мети буде 

здійснюватися дещо інакше, ніж було передбачено. Та найголовніше те, 

що регулювання дало змогу вирішити важливу для навчального закладу 

проблему. 

 

Необхідність у регулюванні процесу реалізації мети роботи може 

бути викликана і зниженням рівня мотивації працівників. Вибір 

регулюючих впливів залежить від причин зниження рівня мотивації 

працівників. Такі причини можуть бути різними, наприклад, необхідність 

значно більших зусиль, ніж передбачав працівник; неявність переваг, які 

може дати виконання роботи; складність роботи, її невідповідність рівневі 

знань та вмінь працівника; незадовільний мікроклімат у колективі; 

конфліктні стосунки з керівником; невдоволеність працівника рівнем 

оплати праці; перевантаженість працівника навчальною або громадською 

роботою; захопленість працівника роботою над своїм методичним 

посібником або науковою темою; проблеми зі здоров’ям. 

Керівник має розуміти, що підвищити рівень мотивації окремих 

працівників буде майже неможливо або дуже важко, якщо не вирішити 

фундаментальних для них проблем, пов’язаних з мікрокліматом, 

конфліктними стосунками, оплатою праці. Усунення таких проблем — 

найважливіша умова формування в колективі мотиваційного середовища, 

сутність якого ми вже розглядали. Таким чином, першим кроком у 

розв’язанні проблеми регулювання мотивації працівників є з’ясування 
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позитивних і негативних характерних особливостей педагогічного 

колективу, його стабільних характеристик та їх коригування. 

Другий крок — це аналіз поведінки того чи іншого працівника, 

з’ясування причин зниження рівня його мотивації. Реалізувати це завдання 

допомагає наведений вище перелік можливих причин зниження мотивації. 

 

Третій крок — це визначення засобів впливу на працівника, які 

зумовлюються причинами зниження мотивації, індивідуальними 

особливостями працівника, специфікою завдання, яке потрібно 

виконувати, та ситуацією, в якій це треба робити. Наведемо перелік 

можливих засобів впливу: 

— звільнення працівника на час, який він сам визначає, від 

необхідності виконувати завдання; 

— пропозиція працівникові визначити зміст своєї діяльності в 

межах запланованого напряму роботи; 

— пропозиція створити декілька мікрогруп для виконання 

завдання і кожному самостійно визначити, в якій групі працювати; 

— залучення працівника до обговорення можливих шляхів 

виконання необхідної роботи; 

— пропозиція вивчити досвід подібної роботи в інших підрозділах 

закладу або інших закладах та поширити його серед колег; 

— колективне обговорення можливості запропонувати роботу, від 

якої відмовляється один з працівників, іншому; 

— звільнення працівника від обов’язків, не пов’язаних з 

виконанням завдання; 

— попередження про терміни перевірки виконання завдання; 

— індивідуальна бесіда з працівником із метою зміни його 

ставлення до завдання; 
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— обговорення з працівником індикаторів оцінки якості його 

роботи.  

 

Важливою особливістю всіх запропонованих засобів впливу є те, що 

вони не передбачають авторитарного ставлення до працівників, тиску на 

них. 

Четвертий крок — реалізація плану корекції мотиваційної сфери 

працівника. Успіх цього етапу діяльності керівника залежить від його 

авторитету, володіння технікою колективного та індивідуального 

спілкування, врахування особливостей поточної ситуації та особистих рис 

характеру працівника. Завдання цього етапу реалізують за допомогою 

колективного обговорення наявної проблеми або індивідуальної бесіди з 

підлеглим. Під час колективного обговорення проблеми керівник повинен 

чітко усвідомлювати його кінцевий результат, не нав’язувати готових 

думок, сприяти прояву активності педагогів та спрямовувати її в 

позитивному напрямі, акцентувати увагу на позитивних прикладах 

розв’язання проблеми, підтримувати і поширювати такі приклади, бути 

готовим висловити та обґрунтувати особисте ставлення до проблеми, 

забезпечити узагальнення всіх думок і чітко визначити: хто, що, коли і як 

буде виконувати. 

Колективне обговорення має сенс, коли дає можливість впливати на 

мотивацію одразу декількох працівників і коли громадська думка для 

когось із педагогів є більш авторитетною, ніж думка керівника. У решті 

випадків керівник для корекції мотиваційної сфери підлеглих 

використовує індивідуальну бесіду. Метою такої бесіди може бути 

з’ясування ставлення працівника до проблеми, корекція цього ставлення, 

визначення шляхів вирішення проблеми. Керівникові заздалегідь 

необхідно продумати логіку бесіди і керуватися такими вимогами: 

починати та завершувати бесіду позитивною інформацією, уважно 
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слухати співрозмовника, не повторювати своєї думки двічі (краще 

повторювати думки співрозмовника), якщо не можна погодитися з 

думкою співрозмовника, то слід застосовувати прийом ―так, але...‖ (так, ви 

вважаєте.., але я гадаю...), не робити висновки за співрозмовника. 

Ефективність регулювання процесу виконання мети роботи 

навчального закладу засобами спілкування значною мірою залежить від 

усвідомлення керівником наявності двох тенденцій у побудові стосунків з 

підлеглими. Перша тривала та авторитарна для якої характерний вислів 

―керівник завжди має рацію‖. Друга відносно нова та демократична. Для 

неї характерним є визнання різних шляхів вирішення проблеми та різних 

поглядів на неї. 

 

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації 

 

1. Чи є регулювання складовою функції контролю? 

2. Чи є планування, організація, контроль та регулювання найбільш 

загальними методами управління? 

3. Чи планується заздалегідь зміст діяльності з регулювання? 

4. Чи виконуються під час регулювання ті ж завдання, що й під час 

реалізації функції ―організація‖, — ознайомлення працівників з 

прийнятими рішеннями, їх підготовка до виконання цих рішень та 

вирішення матеріально-фінансових проблем, пов’язаних з 

виконанням рішення? 

5. Чи справедливе твердження, що завдання регулювання вирішуються 

за допомогою індивідуальних та групових форм управлінської 

діяльності? 

6. Запропонуйте шляхи підвищення ефективності реалізації функції 

―регулювання‖. 



 

 52 

7. Управлінська ситуація: у загальноосвітній школі було проведено 

аналіз виконання рішення про організацію навчально-виховного 

процесу на засадах педагогіки життєтворчості та з’ясовано, що 

приблизно 20% членів колективу не беруть участь у цьому процесі. 

Запропонуйте засоби регулювання процесу виконання рішення. 

8. Які причини зумовлюють відхилення поточного результату 

управління від його мети? 

 

Варіанти відповідей:  

 недосконалість мети та плану роботи навчального закладу; 

 неякісне виконання завдань функції ―організація‖; 

 наявність працівників, не охоплених діяльністю з підготовки до 

реалізації мети; 

 зміни в зовнішніх умовах функціонування навчального закладу; 

 зміни внутрішніх умов функціонування навчального закладу; 

 зниження рівня мотивації працівників на участь у реалізації мети; 

 неякісне виконання завдань контролю; 

 незначна кількість працівників у навчальному закладі; 

 наявність надмірної кількості управлінських завдань. 

 

Теми рефератів 

1. Сутність функції регулювання. 

2. Місце регулювання в управлінському циклі. 

3. Зміст діяльності з регулювання процесу управління. 

4. Засоби діяльності з регулювання процесу управління. 
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2.6 МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

У науковій літературі останнім часом все більше публікацій 

присвячено проблемі моніторингу в освіті та майже зовсім зникли 

публікації з питань організації контролю. У зв’язку з цим актуальною 

проблемою стає з'ясування сутності моніторингу, етапів його становлення 

та  місця в управлінському циклі.  

Cтaнoвлeння тa poзвитoк моніторингових досліджень в  ocвiти  мaє 

бaгaтopiчну icтopiю. У cклaднoму пpoцeci йoгo poзвитку мoжнa видiлити 

кiлькa ключoвиx eтaпiв.   

Пepший – 30–50-тi poки XX cтoлiття. Упepшe мoнiтopинг в 

ocвiтнiй cфepi зacтocувaла в CШA Пpoгpecивнa ocвiтня acoцiaцiя 

(Progressive Education Association), якa дocлiджувaлa cтaн aмepикaнcькoї 

ocвiтньoї cиcтeми. Зaдля цьoгo у тpидцяти шкoлax, щo зaпpoвaдили нoвий 

змicт ocвiти, вимipювaли piвeнь нaвчaльниx дocягнeнь учнiв, їxнi вмiння 

кpитичнo миcлити й будувaти cтocунки в кoлeктивi. Ocнoвну увaгу булo 

зocepeджeнo нa пopiвняннi уcпixiв дiтeй-випуcкникiв циx тpидцяти шкiл з 

їxнiми oднoлiткaми. Кoнцeпцiю дocлiджeння poзpoбив видaтний 

aмepикaнcький учeний Paльф Тaйлep, який упepшe в icтopiї aкцeнтувaв нa 

вaжливocтi cиcтeмнoгo пiдxoду дo цiєї cпpaви, пoчинaючи вiд 

cтpуктуpувaння змicту ocвiти й зaкiнчуючи eфeктивним oцiнювaнням 

нaвчaльниx дocягнeнь учнiв з ocнoвниx диcциплiн з уpaxувaнням нe тiльки 

здoбутиx знaнь, aлe й нaбутиx умiнь i нaвичoк. 

У Євpoпi пepшi мoнiтopингoвi дocлiджeння булo пpoвeдeнo в Швeцiї 

пpoтягoм 1952-59 pp. з мeтoю пopiвняння eфeктивнocтi poбoти нoвиx 

oб’єднaниx шкiл з тpaдицiйними. Вaжливу poль у cтaнoвлeннi 

мoнiтopингу як cиcтeми збopу iнфopмaцiї вiдiгpaв Iнcтитут ЮНECКO в 

Гaмбуpзi, зacнoвaний 1952 p., який зaпoчaткувaв peгуляpнe пpoвeдeння 

кoнфepeнцiй з питaнь дiaгнocтики якocтi ocвiти. 
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Пoштoвxoм для пoчaтку нoвoгo (дpугoгo) eтaпу в poзвитку 

ocвiтньoгo мoнiтopингу cтaв уcпiшний зaпуcк cупутникa Paдянcьким 

Coюзoм 1957 p. Цю пoдiю CШA й iншi poзвинeнi дepжaви Зaxoду 

poзглядaли як cвiдчeння icнувaння виcoкoгo piвня кoмпeтeнтнocтi 

paдянcькиx учнiв з мaтeмaтики тa пpиpoдничиx нaук, щo cтaлo пpичинoю 

пoчaтку кaмпaнiї з пepeгляду змicту ocвiти тa мeтoдiв нaвчaння в шкoлax 

бaгaтьox кpaїн cвiту. 

Дpугий eтaп у poзвитку мoнiтopингу (60–70-тi роки ХХ століття) 

мoжнa oxapaктepизувaти як пepioд oбґpунтувaння кoнцeптуaльниx зacaд 

мoнiтopингу, вдocкoнaлeння ocвiтнix iндикaтopiв i пoчaтку йoгo 

пpoвeдeння нa мiжнapoднoму piвнi. Бaзуючиcь нa тeopiї, зaпpoпoнoвaнiй 

aмepикaнcькими нaукoвцями, нa думку якиx, eфeктивнicть cиcтeми 

шкiльнoї ocвiти є ocнoвнoю умoвoю для пiдгoтувaння квaлiфiкoвaнoї 

poбoчoї cили, a oтжe, й важливою умовою дoбpoбуту нaцiї, в цeй чac 

peaлiзуютьcя дocлiджeння в гaлузi тeopiї coцiaльниx iндикaтopiв якості 

загальної середньої освіти. Ідикaтopи для цих досліджень пoчaли 

poзpoбляти ЮНECКO тa Opгaнiзaцiя з eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa тa 

poзвитку – OECP (Organization for Economic Cooperation and Development 

– OECD). Caмe тoдi Цeнтp пopiвняльниx дocлiджeнь у гaлузi ocвiти 

(CШA) зa пiдтpимки вcecвiтньo вiдoмиx нaукoвцiв Бeнджaмiнa Блумa та 

Poбepтa Тopндaйкa  зaпpoпoнувaв пpoвoдити мiждepжaвнi мoнiтopингoвi 

дocлiджeння на основі тecтувaнь нaвчaльниx дocягнeнь учнiв. Були 

рoзpoблeнi тecти з мaтeмaтики, пpиpoдничиx нaук i читaння для учнiв 

13_piчнoгo вiку, Ці тести булo пepeклaдeнo вicьмoмa мoвaми i в 1959-1961 

pp. викopиcтaнo для проведення моніторингу в двaнaдцяти кpaїнax cвiту. 

Нaбутий у пpoцeci дocлiджeння дocвiд викopиcтaлa У 1961 р. була 

заснована Мiжнapoднa acoцiaцiя з oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь 

(МAOНД). Вона  зaпoчaткувaла peгуляpнe пpoвeдeння мoнiтopингу 

нaвчaльниx дocягнeнь учнiв. Пopiвняння piвня дocягнeння cтaндapтiв у 
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piзниx нaцioнaльниx cиcтeмax ocвiти булo нaдзвичaйнo пpoгpecивним для 

того часу, пpoтe тoгoчacний мoнiтopинг нe вpaxoвувaв iнфopмaцiю пpo 

oтoчeння, в якoму пepeбувaє ocвiтня cиcтeмa кpaїни тa pecуpcи, якi 

застосовують в ocвiті, щo нa cьoгoднi poзглядaєтьcя як oбoв’язкoвa умoвa 

oб’єктивнoгo оцінювання якості освіти. 

У 1973 p. було оприлюднено дoкумeнт OECP ―Cxeмa ocвiтнix 

iндикaтopiв для кepiвництвa в пpийняттi уpядoвиx piшeнь‖, який мicтив 46 

iндикaтopiв, за якими  у peзультaтi п’ятиpiчнoгo дocлiджeння була зібрана 

інформація для визнaчeння впливу ocвiти нa ocoбиcтicть тa cуcпiльcтвo. 

Aлe чepeз eкoнoмiчнi (нaфтoвa кpизa й cкopoчeння видaткiв нa ocвiту) тa 

coцiaльнi (знижeння piвня нapoджувaнocтi) пpичини певний час 

мoнiтopингoві дocлiджeння нa мiжнapoднoму piвнi нe пpoвoдили. Ocнoвну 

увaгу в цeй чac зocepeджувaли пepeвaжнo нa пpoблeмax ocвiти в тих чи 

інших  країнах. 

Третій етап розвитку моніторингових досліджень розпочинається 

в 80-тi роки. У цей час  CШA знoву пoвepтaютьcя дo пpoблeм 

peнтaбeльнocтi ocвiти, що обумовлювало необхідність зocepeдити увaгу нa 

учнiвcькиx дocягнeнняx i якocтi ocвiти. Ця тенденція посилилась після 

публiкaцiї peзультaтiв дpугoгo дocлiджeння МAOНД, пpиcвячeнoгo 

уcпiшнocтi 13-piчниx учнiв з математики. Зa результатами дослідження 

peйтинг США тa бaгaтьox зaxiднo-євpoпeйcькиx кpaїн виявивcя нaбaгaтo 

нижчим, aнiж Япoнiї. Це обумовило появу у США дepжaвного дoкумeнту 

―Нaцiя в нeбeзпeцi‖ (1983). Він акцентував увагу  дo пpoблeми якocтi 

ocвiти та нaгoлoшувaв нa вaжливocтi мiжнapoдниx пopiвняльниx 

дocлiджeнь нaвчaльниx дocягнeнь учнiв, якi мoжнa булo б 

викopиcтoвувaти як основу  для визначення piвня дocягнeнь piзниx 

ocвiтнix cиcтeм. 

Пpoблeмa якocтi ocвiти вимaгaлa пepeocмиcлeння poлi  мети освітніх 

систем. До тoго часу в багатьох країнах світу ocвiтню мeту зaзвичaй 
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фopмулювaли дужe зaгaльнo бeз вiдпoвiднoгo узгoджeння з 

нaцioнaльними aбo мiжнapoдними cтaндapтaми. Зaзвичaй вoнa мicтилa 

зaгaльнi пoлoжeння тa oпиc тoгo, як мaє бути opгaнiзoвaнoю ocвiтa для 

зaбeзпeчeння всім громадянам piвнoгo дocтупу до якісної освіти. Більш 

змicтoвнi cтaндapти icнувaли тiльки в дeякиx кpaїнax, зoкpeмa у Фiнляндiї, 

Фpaнцiї, Япoнiї тa дeякиx iншиx кpaїнax. Пocтупoвo для вимipювaння 

eфeктивнocтi функцioнувaння ocвiтньoї cиcтeми poзвинутi кpaїни 

пoчинaють кoнкpeтизувaти визначення нaвчaльних дocягнeнь учнiв i 

poзpoбляти  науково обґрунтовані пpoцeдуpи oцiнювaння. 

Кpiм тoгo, нoвими xapaктepиcтикaми тpeтьoгo eтaпу мoнiтopингу 

cтaє збip дaниx нe тiльки пpo витpaти нa ocвiту тa нaвчaльнi дocягнeння 

учнiв, aлe й тaкi peзультaти, як кiлькicть випуcкникiв, бeзpoбiтниx та 

деяких інших. Це свідчить про пoчaтoк змiни вимipювaльнoї парадигми - 

вiд моніторингу обсягу використаних pecуpciв дo cиcтeмнoгo пiдxoду, 

який пepeдбaчaв poзбудoву нoвoї мoдeлi мoнiтopингу cиcтeмнoгo бачення 

чинників якості  ocвiти. 

Якщо узагальнити особливості цього етапу то можна зробити 

висновок, що 80–90-i poки cтaють чacoм зaвepшeння фopмувaння 

cучacнoї мoдeлi мoнiтopингу якocтi ocвiти. Ця модель  пepeдбaчaє 

збирання дaниx нa piзниx piвняx ocвiти, вpaxувaння кoнтeкcтуaльнoї 

iнфopмaцiї, pecуpcнoгo внеску у якість освіти, використання інформації 

про результати ocвiтньoгo пpoцecу для інтерпретації  oдepжaниx дaниx 

для визначення  пoдaльшиx управлінських та освітніх  дiй. 

Oтжe, зaпpoвaджeння мoнiтopингу якocтi освіти бeзпocepeдньo 

пoв’язaнe з бажанням  eкoнoмiчнo poзвинeниx кpaїн пiдвищити 

peзультaтивнiсть ocвiти шляxoм пoсилення пiдзвiтнocтi ocвiтнix cиcтeм в 

умoвax збільшення суспільних витpaт нa ocвiту. 

Нa cучacнoму eтaпу ocвiтнiй мoнiтopинг poзглядaєтьcя як ocнoвний 

зaciб суспільного кoнтpoлю зa вiдпoвiднicтю нaявниx peзультaтiв 
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освітньої cиcтeми її зaплaнoвaним цiлям. Вaжливим у цьoму кoнтeкcтi є 

тe, щo в умoвax, як пpaвилo, розповсюдженої нeвiдпoвiднocтi кiнцeвиx 

peзультaтiв освіти зaвдaнням, зaплaнoвaним cпoчaтку, мoнiтopингoвi 

пpoцeдуpи oцiнюють cтупiнь дocягнeння цiлeй, cпpямoвaнicть тa пpичини 

відхилень результатів функціонування педагогічних систем передбаченим.  

Результaти мoнiтopингу якocтi ocвiти дозволяють opгaнам 

упpaвлiння oтpимати iнфopмaцiю пpo cтaн ocвiтньoї cиcтeми тa її 

підсистем, виявити пpoблeми, щo виникли в пpoцeci дocягнeння ocвiтнix 

цiлeй, визначити тeндeнцiї poзвитку ocвiти та  poзpoбити вiдпoвiдну 

ocвiтню пoлiтику. Oтжe, мoнiтopинг якocтi ocвiти почали розглядати як  

дiєвий зacіб мeнeджмeнту ocвiти, упpaвлiння її якicтю. 

Кpiм тoгo, пpoвeдeння мoнiтopингу тa пopiвняння oтpимaнoї 

iнфopмaцiї з мiжнapoдними пoкaзникaми дaє змoгу oдepжaти мaтepiaл для 

oцiнювaння cтaну ocвiтньoї cиcтeми пopiвнянo з iншими кpaїнaми, щo 

нaдзвичaйнo вaжливo в умoвax глoбaлiзaцiйниx тa iнтeгpaцiйниx пpoцeciв, 

виникнeння мiжнapoдниx pинкiв пpaцi. 

Аналіз етапів розвитку моніторингу дозволяє з’ясувати  особливості 

його становлення:  він виник як діагностика якості освіти; моніторинг був 

спрямований на підсистеми освіти – якість загальної середньої, вищої 

освіти; результати моніторингу використовували для порівняння 

ефективності освітніх систем; з перших років свого існування моніторинг 

формується як міжнародна система підходів, критеріїв, технологій. 

Закономірним наступним  етапом розвитку моніторингового підходу до 

управління освітою стає перенесення його ідей на внутрішнє управління 

навчальними закладами. 

 

У теорії та практиці управління навчальними закладами поряд з 

такими поняттями як функції управління, методи управління, суб’єкти 

управління, зміст управління все більше розповсюдження набуває поняття 
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моніторинг. Але як в теорії так і в практиці управлінської діяльності 

спостерігаються певні протиріччя: моніторингом називають будь-яку 

діяльність пов’язану з отриманням певної інформації; недостатньо чітко 

визначене місце моніторингу в управлінському циклі; деякі фахівці 

вважають що суб’єктами моніторингу можуть бути як управлінці так і 

учні, викладачі, члени учнівського та студентського самоврядування, 

батьки; розповсюдженою є точка зору на те, що об’єктами моніторингу 

можуть бути будь-які складові педагогічної та управлінської діяльності. 

 Проблема моніторингу знайшла широке висвітлення у теорії 

управління загальноосвітньою школою. У численних  наукових роботах 

науковці розглядають сутність, напрямки, технологічні засади 

моніторингової діяльності. Ці наробки певною мірою можуть бути 

використані для управління іншими типами навчальних закладів. Але  

проблема моніторингу в управлінні освітніми установами  ще не знайшла 

остаточного вирішення. 

Головним залишається питання сутності моніторингу. У класичній 

теорії управління широко розповсюдженим є поняття „контроль‖. Як 

відомо, контроль розглядають як одну із функцій управління, спрямовану 

на вирішення трьох завдань – виявлення відхилень фактичних результатів 

управління від передбачених, з’ясування причин розходження мети та 

результатів управління, визначення змісту регулюючої діяльності щодо  

зведення до мінімуму наявних відхилень. 

Частина науковців фактично ототожнює моніторинг з контролюючо-

аналітичною діяльністю, що значно поширює його межі й не дозволяє 

з’ясувати його принципові особливості. 

З цього приводу треба зазначити, що контроль, як функція 

управління, є складовою управлінського циклу, він спрямований на 

діагностику реалізації   мети роботи навчального закладу. У зв’язку з цим 

контроль має ситуативний характер і є нетривалим за часом реалізації. 
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Контроль пов’язаний з мікроелементами освітньої системи, а моніторинг 

пов’язаний з функціонуванням всієї системи.  

На відміну від контролю, який кожного року спрямовується на нові 

об’єкти, моніторинг спрямовується на одні й ті самі об’єкти й періодично 

повторюється. 

У сучасному менеджменті використовують ще одне поняття, 

розгляд сутності якого дозволяє краще зрозуміти особливості 

моніторингу. Це поняття – «аудит». У міжнародних стандартах ISO серії 

9000 аудит розглядають як інструмент незалежного оцінювання будь-

якого наміченого процесу чи діяльності, засіб одержання об’єктивного 

доказу виконання встановлених вимог, який дає змогу оцінити 

результативність та ефективність діяльності організації. За результатами 

внутрішніх аудитів керівництво організації забезпечує виконання заходів 

щодо поліпшення. 

Питання, які потрібно враховувати під час аудиту, охоплюють: 

 Ефективне та результативне впровадження процесів системи 

управління якістю; 

 Можливості постійного поліпшення; 

 Спроможності процесів; 

 Результативне та ефективне застосування статистичних методів; 

 Використання інформаційних технологій; 

 Аналізування даних про витрати, пов’язані з якістю; 

 Результативне та ефективне використання ресурсів; 

 Результати та очікування щодо показників процесів та продукції; 

 Адекватність та точність вимірювання показників; 

 Діяльність та поліпшення; 

 Зв’язки з зацікавленими сторонами. 
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Аналіз наведених положень та управлінської практики дозволяє 

відзначити як спільні так відмінні риси моніторингу та аудиту. Спільним 

між ними є те, що вони спрямовані на отримання інформації, необхідної 

для управління; як під час моніторингу так і аудиту можуть бути 

використані одні і ті ж методи отримання інформації; проведення 

моніторингу та аудиту передбачає професіоналізм діяльності його 

суб’єктів, що є запорукою їх ефективності. 

Відмінності полягають у наступному: 

 Аудит спрямований на з’ясування відповідності результатів та 

процесів встановленим вимогам; 

 Аудит спрямований на пошук сильних та слабких сторін діяльності; 

 Об’єктами аудити можуть бути будь-які складові організації, а 

моніторингу тільки найбільш суттєві; 

 Аудит як і контроль має більш ситуативний характер, а моніторинг є 

більш стабільним та циклічним; 

 Моніторинг спрямований на отримання інформації, яка характеризує 

результати та процес діяльності організації, а аудит не обмежується 

цим, а виокремлює причини такого стану та шляхи його покращення; 

 Аудит є більш складним видом управлінської діяльності тому що 

включає не тільки отримання інформації, а і її аналіз та розробку 

певних пропозицій. 

 Моніторинг частіше всього передує плануванню діяльності установи, 

а ситуативний характер аудиту обумовлює те що він є складовою   

У науковій літературі існує значна кількість визначень поняття 

моніторингу. Це розмаїття обумовлюється історичним етапом розвитку 

моніторингових технологій, накопиченням наукових фактів, сферою його 

застосування, об’єктом дослідження науковців та їх особистісними 

уявленнями.  Узагальнення існуючих підходів дозволяє  звернути увагу на 



 

 62 

сутнісні його характеристики: розуміння моніторингу як системи 

інформаційного забезпечення, як інструменту управління і як сукупності 

процедур і дій, спрямованих на спостереження, вимірювання, отримання 

інформації щодо стану освітньої системи. Спільною думку більшості 

фахівців є те, що моніторинг в освіті є елементом управлінського циклу, 

системним та систематичним, який передбачає встановлення зворотного 

зв’язку з досліджуваним об’єктом, покликаний забезпечувати 

інформаційне обслуговування управлінських структур навчального 

закладу. 

Наведемо одно із визначень поняття моніторинг: це спеціальна 

система збирання, обробки, зберігання й розповсюдження інформації про 

стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних  динаміки й 

основних тенденцій її розвитку та розробка науково обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття органами управління рішень щодо 

ефективності функціонування освітньої системи. Дискусійним у даному 

визначені є включення до завдань моніторингу розповсюдження 

інформації про результати моніторингу та прогнозування основних 

тенденцій розвитку освітньої системи.  Отримання інформації, 

розповсюдження інформації, прогнозування розвитку – це різні види 

управлінської діяльності, які базуються на різних управлінських вміннях 

та методах. 

Наведені положення дозволяють визначити моніторинг як систему 

заходів щодо набуття, обробки, зберігання та надання інформації з 

метою вивчення та оцінювання якості освітньої підготовки, 

управлінської діяльності  та прийняття рішень про розвиток навчально-

виховного процесу на основі  виявлених його типових особливостей та 

тенденцій.   

У даному визначені звернемо увагу на поняття «надання», яке 

акцентує увагу на те, що моніторинг елемент управлінського циклу, 
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функція якого полягає у забезпеченні управлінських ланок навчального 

закладу необхідною інформацією. Поняття «надання» характеризує чітку 

адресність  моніторингового процесу, поняття «розповсюдження»  

характеризує широкий  спектр споживачів інформації.  

 Моніторинг дозволяє здійснити інформаційне забезпечення  

прийняття управлінських рішень та планування діяльності навчального 

закладу - річного, перспективного, стратегічного. Він спрямований на 

головні параметри навчального закладу і має комплексний, системний 

характер та  статус дослідження. Головна мета моніторингу – надання  

своєчасної та повної інформації, яка дозволяє приймати адекватні 

управлінські та педагогічні рішення щодо головних параметрів 

навчального закладу.   

Моніторинг реалізується за допомогою комплексу методів і чітко 

розроблених процедур. На відміну від контролю, який кожного року  

відповідно до цілей управління спрямовується на нові об’єкти, моніторинг 

орієнтований на одні й ті самі об’єкти й періодично повторюється. Саме 

це дозволяє виокремлювати певні тенденції розвитку головних параметрів 

навчального закладу та приймати відповідно до них управлінські рішення. 

Забезпечення ефективності моніторингу пов’язане з використанням 

теоретичних засад системного підходу; управління якістю освіти;  

культури оцінювання; розробки управлінських рішень та стратегічного 

менеджменту; якості освіти. 

В умовах реформування вітчизняної системи освіти якість стає 

головним  орієнтиром, який визначає спрямованість та ефективність 

суспільних зусиль. У національній доктрині розвитку освіти визначено, 

що освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету та 

конкурентноздатності української держави на міжнародній арені, а якість 
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освіти визначена пріоритетним напрямом державної політики в галузі 

освіти і є передумовою національної безпеки країни. 

Проблема якості освіти насамперед є педагогічною: вона націлена на 

поліпшення результату навчання в конкретних умовах освітньої установи. 

Довгий час цю проблему вирішували переважно педагогічними засобами 

для чого удосконалювали форми, методи, технології навчального процесу. 

На забезпечення реалізації педагогічного підходу до проблеми якості 

освіти було спрямоване управління навчальними закладами головною 

складовою якого був контроль діяльності педагогів та рекомендація 

використовувати ти чи інші більш ефективні засоби навчання. 

Можливості такого підходу були обмеженими, тому що якість освіти 

багатогранне явище, яке залежить не тільки від педагога. 

Вирішення цієї проблеми не може обмежуватися лише педагогічним 

аспектом, оскільки вимагає окрім того управлінського розв’язання. Тому 

паралельно з педагогічним підходом до проблеми якості почав 

розвиватися і вузько управлінський підхід. Він полягав у тому, що 

адміністрація навчальних закладів  робила спробу впливати на деякі 

чинники, від яких залежала якість освіти: розвивала матеріальну базу 

освітньої установи, організовувала методичну роботу, займалася 

педагогічною просвітою батьків тощо. 

Розвиток теорії управління освітніми установами обумовив 

формування системного підходу до проблеми якості. Спочатку у 

теоретичних роботах, а потім і у практичній діяльності проблему якості 

освіти починають  розглядати через призму усіх чинників, які на неї 

впливають. 

Наступним логічним кроком у вирішенні цієї проблеми стало 

розповсюдження на освіту підходів до управління якістю передбачених у 

міжнародних стандартах якості ISO серії 9000. Ці стандарти концентрують 

у собі прогресивний світовий досвід вирішення проблеми якості у будь-
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яких  сферах людської діяльності. Постійне удосконалення стандартів 

(зараз розроблено четверте їх покоління) призвело до широкого їх 

розповсюдження у більшості країн світу. Центральною ідеєю стандартів є 

процес ний підхід, який передбачає виокремлення, розробку та реалізацію 

актуальних для даної установи процесів. Одним із обов’язкових таких 

управлінських процесів і є   моніторинг, спрямований на забезпечення 

усунення недоліків та поліпшення якості. Технологія моніторингу за 

своєю сутністю не є педагогічною, а є суто управлінською. 

 У міжнародному стандарті ISO 9000-2008 щодо системи  

управління якістю сутність  якості розглядається як ступінь відповідності 

сукупності власних характеристик продукції, процесу або системи 

сформованим потребам або очікуванням, загальноприйнятим або 

обов’язковим. Це визначення дозволяє зробити важливий висновок про 

зв’язок якості та, відповідно моніторингу, зі стандартами, еталонами, 

нормами. 

Якість – це властивість, яка реально задовольняє споживача. 

Однак потреби та очікування споживача можуть змінюватися, тому якість 

є змінною величиною. Ця властивість впливає на здійснення 

моніторингової діяльності. 

Якщо за основу взяти саме міжнародний стандарт ISO, який 

визначає поняття якості продукції та послуг, то під якістю освіти слід 

розуміти сукупність характеристик і властивостей освітнього процесу, які 

надають їм здатність  задовольняти освітні потреби споживачів  освітніх 

послуг – тих хто вчиться, батьків, роботодавців, суспільства, держави. Це 

положення обумовлює необхідність моніторингу задоволеності освітніх 

потреб всіх споживачів  освітніх послуг. 

Водночас існують і інші підходи до тлумачення сутності якості 

освіти, що обумовлює інший зміст моніторингової діяльності. Деякі 

науковці тлумачать якість освіти як соціальну категорію, що визначає стан 



 

 66 

і результативність освітнього процесу, їх відповідність потребам і 

очікуванням  різних соціальних груп суспільства щодо розвитку й 

формування громадянських, побутових і професійних компетенцій 

особистості. 

Про складність категорії „якість освіти‖ свідчать її наступні  

характеристики:  

 різноаспектність феномену якості освіти, яка виявляється в якості 

кінцевого результату освітнього процесу, якості кадрового й 

ресурсного потенціалу навчальних закладів, що забезпечують  

досягнення запланованої мети, результативності управлінських 

рішень; 

 багаторівневість кінцевих результатів в оцінювані якості як за 

рівнями освіти, так і за ступенем досягнення кінцевої мети; 

 полісуб’єктність оцінки якості освіти ( оцінку якості освіти можуть 

давати учні, студенти, їх батьки, роботодавці, менеджери навчальних 

закладів, педагоги, випускники минулих років, які по-різному її 

розуміють); 

 багатокритеріальність в оцінювані якості освіти залежно від мети 

моніторингу й добору критеріїв і показників, деякі з яких мають 

інваріантний характер (наприклад, за результатами ЗНО)  та 

варіативний характер залежно від мети та інструментарію 

моніторингу; 

 поліхромність в оцінювані якості освіти, що забезпечується  

зіставленням поточних, тактичних, стратегічних зрізів у різні часи 

(так, одні і ті ж учні чи студенти неоднаково оцінюють результати 

своєї освіти в різні періоди свого життя); 

 невідповідність оцінок якості освіти пріоритетним напрямам 

державної політики в реформуванні освітніх систем, потенційна 
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загроза  суб’єктивності в оцінці ефективності діяльності органів 

управління та навчальних закладів. 

Однак, останнім часом найпоширенішою стала думка про те, що  

якість освіти – це відповідність певним нормам та стандартам. Таким 

чином якість визначає корисність, цінність об’єктів, їх придатність 

задовольняти певні потреби або реалізувати певні цілі, норми, тобто 

виражає адекватність вимогам, потребам, нормам.  

Важливою умовою ефективності моніторингу є відповідність його 

процедур вимогам культури оцінювання, яку характеризують: наявність 

чітких критеріїв оцінки; розробленість процедур оцінювання; наявність 

кваліфікованих експертів; розробленість форм фіксації інформації в ході 

моніторингу; розробленість часових характеристик оцінювання; зв’язок 

оцінювання з системою прийняття управлінських рішень. 

Моніторинг є складовою управління якістю освіти. Управління 

якістю освіти – це система певних організаційних процедур, яка 

забезпечує якість всіх головних складових освітнього процесу – його цілей, 

змісту освіти, діяльності викладачів, діяльності учнів, студентів, 

матеріальної бази, організації освітнього процесу, оцінки якості освіти. 

Одним із перших обґрунтував перелік  об'єктів, вплив на які 

забезпечує якість діяльності навчального закладу, майже 40 років тому 

Ф.Г.Кумбс: 

1. Цілі і першочергові завдання, що визначають роботу системи. 

2. Учні, навчання яких — основне завдання системи. 

3. Управління, що здійснює координацію, керівництво і оцінку 

діяльності системи. 

4. Структура і розподіл навчального часу і потоків учнів 

відповідно до різних завдань. 

5. Зміст — основне, що учні повинні одержати в процесі освіти. 
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6. Викладач, які допомагають  в отриманні знань тим, хто 

вчиться. 

7. Навчальні посібники: книги, класні дошки, парти, фільми, 

лабораторії і т.д. 

8. Приміщення, потрібні для навчального процесу. 

9. Технологія — всі прийоми   і методи, які  використовують у  

навчанні. 

10. Контроль і оцінка знань: правила прийому, оцінки, іспити.. 

11. Дослідницька робота для підвищення знань і вдосконалення 

системи. 

12. Витрати — показники ефективності системи. 

Більшість із існуючих точок зору на цю проблему сучасних 

науковців принципово не відрізняються від наведеної вище. У зв’язку з 

цим основними напрямками моніторингової діяльності є моніторинг 

контексту освітнього процесу, моніторинг ресурсів освітнього процесу, 

моніторинг перебігу освітнього процесу, моніторинг результатів 

освітнього процесу (рис. 21). 

Подібною до наведеної є пропозиція поділяти внутрішні складові 

освітньої системи на три структурні компоненти: 

1.     Якість освітнього середовища (умов освітнього процесу): 

 „технологічність‖ управління освітнім процесом; 

 ефективність науково-методичної роботи; 

 ресурсне забезпечення навчального процесу; 

 кадровий потенціал навчального закладу. 

2.     Якість реалізації навчального процесу: 

 науковість та доступність змісту освіти; 
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Рис. 21. Напрями моніторингової діяльності 

 

 педагогічна майстерність викладача; 

 ефективність засобів навчання, зокрема підручників; 

 задоволення різноманітних освітніх потреб тих, хто навчається, 

розвиненість вибіркової частини змісту освіти. 

3.  Якість результатів освітнього процесу: 

 рівень навчальних досягнень учнів чи студентів (знань, умінь, 

компетенцій, оцінних ставлень); 

 інтелектуальний розвиток особистості; 

 ступень соціальної адаптації, культури і вихованості; 

 володіння процедурами творчої діяльності. 

У зв’язку з тим, що освітня діяльність спрямована на задоволення 

потреб споживачів послуг, доцільно ураховувати зовнішні показники 

якості освіти, які характеризують її як соціальну інституцію. Це - 

доступність до якісної освіти всіх громадян незалежно від їхнього 
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соціального і майнового статусу чи інших обмежень, її відповідність 

освітнім стандартам, задоволення освітніх запитів, наступність у здобутті 

вищої та післядипломної освіти, відкриття перспектив професійного 

зростання й соціального статусу тощо. Тому, якщо навчальний заклад 

бажає бути адаптованим до сучасного соціуму, він має проводити 

моніторинг наведених параметрів.  

Моніторинг забезпечує опосередкований та безпосередній вплив на 

якість освіти. Опосередкований пов’язаний з тим, що моніторинг 

забезпечує процес управління інформацією, необхідною для прийняття 

рішень, а безпосередній вплив здійснюють вже ці рішення. Безпосередній 

вплив забезпечують і самі моніторингові процедури. Так, наприклад, якщо 

систематично здійснюється оцінювання студентами організації 

навчального процесу, діяльності викладачів, то сам факт здійснення 

моніторингових процедур забезпечує управлінський вплив. Викладачі 

починають корегувати свою діяльність відповідно до критеріїв, за якими 

їх оцінюють. 

Об’єкти моніторингу вимагають як правило кількісного оцінювання 

їхніх параметрів та якісного аналізу впливу того чи іншого фактору на 

функціонування досліджуваної системи.  Кількісні та якісні підходи  до 

оцінювання якості освіти не можна протиставляти так як вони не 

суперечать, а доповнюють один одного. Тому визначення критеріїв та 

показників оцінки якості освіти є важливою умовою реалізації завдань 

моніторингу. 

Під критерієм слід розуміти найбільш суттєві особливості якості 

освіти, які саме тому і підлягають оцінці. Це можуть бути певні соціальні 

норми чи педагогічні вимоги, які є чинниками функціонування системи 

освіти, ресурсне забезпечення, характеристика прийняття управлінських 
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рішень, доступність освітніх послуг, рівень інформатизації освітнього 

середовища, результативність навчання тощо. 

Критерій повинен мати кілька показників, за якими оцінюється його 

реалізація на практиці або ступень виконання умов – досягнення 

результату. Для кожного моніторингового дослідження набір критеріїв та 

показників є специфічним, тобто не існує універсального набору критеріїв 

та показників, які можна  відтворювати в інших ситуаціях. Напрацьовані  

в моніторингових дослідженнях критерії та показники можуть бути 

використані як орієнтовні в інших дослідженнях, але вони повинні бути 

адаптовані до конкретної ситуації, прийнятої моделі якості освіти. 

Досвід інших країн у проведені моніторингових досліджень 

дозволяє визначити певні орієнтири для їх  проведення  в нашій країні. 

Так в США всі учні 4, 8, 12 класів оцінюються за такими предметами, як 

читання, обчислення, природно-наукові предмети, писемне мовлення. 

У Великій Британії оцінювання охоплює 9 базових предметів у різні 

періоди навчання дітей – 7, 11, 14, і 16 років. В Польщі, Румунії, Словенії, 

країнах Балтії основною метою є незалежне оцінювання навчальних 

досягнень учнів за різними критеріями: 

 визначення рівня навчальних досягнень учнів різних вікових 

груп; 

 з’ясування факторів, що впливають на успішність навчання 

учнів, зокрема за певними вміннями чи навчальними предметами; 

 виявлення сильних і слабих сторін у засвоєнні учнями знань і 

вмінь, доступності програм( стандартів) з конкретної галузі науки; 
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 аналіз ускладнень, які впливають у навчанні певних груп учнів 

(за соціальною ознакою, статтю, етнічною приналежністю, релігійними 

уподобаннями тощо); 

 відстеження динаміки розвитку компетентності учнів, 

успішності навчання конкретної дитини за її навчальними досягненнями. 

Для кількісної оцінки показників використовують індикатори – 

числа й величини, які дають змогу виміряти та порівняти показники 

різних об’єктів моніторингу. Тобто індикатори виконують функцію 

кількісного вираження показників. Індикаторами можуть бути статистичні 

данні (співвідношення аудиторної та самостійної роботи, кількість 

кредитів, обсяг вибіркової частини плану тощо), параметри 

кваліметричного оцінювання – середні значення, оцінки бальних шкал, 

досягнути рівні, данні безпосередніх вимірювань певної ознаки чи 

властивості, питома частка, процентні відношення. 

Якщо  виконуються дії з індикаторами одного критерію, то 

отримують величини, яки називають індексами. Так, ООН щорічно 

проводить визначення індексу освіти країн світу, який складається з 

індикатору рівня грамотності дорослого населення (ваговий коефіцієнт 

2/3) та  індикатору загального показника вступу до початкових, середніх і 

вищих навчальних закладів (ваговий коефіцієнт 1/3). 

Порівняння показників виконання критерію проводиться залежно 

від специфіки їх кількісних характеристик. Так, для показників 

результативності, ефективності, розвитку, які мають кількісно визначені 

величини-індикатори (рівень здоров’я,  рівень навчальних досягнень, 

кваліметричні вимірювання) застосовують методи обробки результатів, 

адекватні їх математичним властивостям. Так не можна знаходити середні 
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значення величин  за шкалами порядку. Типовою помилкою такого 

порушення є порівняння середніх балів успішності учнів. 

За окремими показниками  можна надавати дихотомічну оцінку – 

відповідає/не відповідає, має/не має, здійснюється/не здійснюється, 

досягнуто/не досягнуто. Таку оцінку застосовують особливо часто під час 

встановлення відповідності показника наявним нормам – навчальним 

планам, програмам, державним стандартам, санітарним нормам тощо. 

Врахування наведених у науковій літературі  положень та аналіз 

управлінської практики дозволяє сформулювати наступні принципи добору 

критеріїв у процесі моніторингу. 

1. Врахування підходів до моніторингу діяльності навчального закладу, 

які існують на регіональному, державному, міжнародному рівні. Це 

дозволяє порівнювати результати моніторингу, з’ясовувати 

відповідність діяльності навчального закладу існуючим тенденціям 

розвитку освіти. 

2. Врахування потреб навчального закладу. Дана група критеріїв має 

формуватися переважно для потреб органів управління навчального 

закладу і містити інформацію про: 

 Кількісний і якісний склад учнівського контингенту з 

урахуванням динаміки його зміни; 

 Якість навчальних досягнень учнів і рівень їхнього духовного 

здоров’я; 

 Ефективність та результативність діяльності окремих ланок 

навчального закладу; 
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 Величину впливу на діяльність навчального закладу найбільш 

суттєвих факторів (змісту освіти, технології навчального 

процесу, кваліфікації персоналу, матеріально-технічного 

забезпечення діяльності, управління установою тощо); 

 Кадровий потенціал навчального закладу (рівень кваліфікації, 

наявність вакансій, плинність кадрів, розвиток кадрового 

потенціалу тощо); 

 Забезпеченість навчального закладу підручниками, обладнанням, 

інформаційними ресурсами, програмними продуктами тощо. 

3. Мінімізація системи критеріїв з урахуванням особливостей 

навчального закладу і рівнів моніторингової діяльності. 

4. Інструментальність та технологічність критеріїв, що використовуються. 

Це передбачає можливість отримання відповідної до критеріїв 

інформації за допомогою науково-практичного інструментарію, 

стандартних методик. 

5. Урахування морально-етичних норм під час виокремлення та 

використання  критеріїв та показників, які передбачають отримання 

особистісної та конфеденційної інформації. 

     Таким чином, система критеріїв для отримання моніторингової 

інформації має бути: 

 Обмеженою за кількістю. Досвід моніторингової діяльності 

свідчить, що інформація за умов значної кількості критеріїв не 

завжди використовується та залишається незатребуваною; 
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 Самодостатньою, тобто повинна містити таку кількість та набір 

показників, яких буде достатньо для детального аналізу та 

прийняття обґрунтованих рішень; 

 Повною, тобто системно охоплювати основні аспекти 

досліджуваного явища, без чого неможливо з’ясувати тенденції його 

зміни та розвитку; 

 Адекватною основним цілям та завданням управління та 

моніторингової діяльності. 

 Динамічною, тобто передбачати можливість зміни критеріїв та 

показників в залежності від наявної ситуації; 

 Простою в вимірюваннях та обчисленнях отриманої інформації, 

передбачати використання кількісних та якісних показників оцінки 

діяльності навчального закладу. 

Складною та специфічною є проблема моніторингу якості діяльності 

вищого навчального закладу. Це пов’язане з наявністю великої кількості 

спеціальностей професійної підготовки, багаторівневою структурою 

управління, значною кількістю викладачів та студентів, розвиненістю 

різних видів діяльності ВНЗ. 

У світовій практиці застосовуються декілька  підходів до 

оцінювання якості вищої освіти: репутаційний (на основі експертних 

оцінок), результативний (за об'єктивними показниками), традиційний 

(престижність ВНЗ), науковий (відповідність стандартам), менеджерський 

(задоволення клієнта), споживчий (сам споживач визначає якість), 

демократичний (користь вищого закладу для суспільства).  

У моніторингу якості вищої освіти можна виділити 7 рівнів: 

кафедральний, факультетський (інститутський), університетський, 

регіональний, державний, континентальний, світовий. Внутрішній 
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моніторинг якості діяльності ВНЗ охоплює перші три рівня. Але у його 

здійсненні доцільно враховувати підходи, які існують як до аналізу якості 

вищої освіти, так і аналізу діяльності ВНЗ. 

Існують численні точки зору на оцінку якості діяльності ВНЗ. Так,  

пропонують здійснювати цю оцінку за  допомогою комбінації практичних 

і академічних показників. До найбільш вагомих із них належать: 

 зростання матеріального статку (зарплати) випускників; 

 кар’єрне зростання; 

 зростання компаній, у яких працюють випускники; 

 рівень попиту бізнесу на випускників; 

 глобалізація діяльності і міжнародне визнання навчальних програм; 

 академічна кваліфікованість (наукові ступені) і активність викладачів 

(дослідження, публікації); 

 відповідність навчальних планів і програм мінливій практиці і вимогам 

сучасного бізнесу. 

      Серед наведених критеріїв переважають ті, які дозволяють 

аналізувати соціальну значущі результати вищої освіти. Однак моніторинг 

соціально значущих результатів вищої освіти не завжди дозволяє 

визначати напрями удосконалення діяльності ВНЗ. Тому для управління 

якістю освіти необхідно проводити моніторинг функціонування 

навчального закладу.  

Центральною ланкою системи управління та забезпечення якості 

діяльності ВНЗ є освітній процес. Моніторинг у системі забезпечення 

якості підготовки фахівців має на меті виявлення найбільш слабких сторін 

навчального процесу шляхом самооцінки діяльності освітньої установи, 

яка повинна проводитися систематично за критеріями, визначеними 

стандартами вищої освіти,  відповідно до вимог центральних органів 

управління освітою та стандартів ВНЗ. Моніторинг передбачає  
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проведення  опитувань (анкетування) студентів, випускників та їх 

потенційних замовників, аналіз статистичних даних, документів, 

експертне опитування тощо.  

Наступна система критеріїв орієнтує  моніторинг на отримання 

інформації яка характеризує переважно особливості навчального процесу:  

1. Якість освітніх програм.  

2. Рівень підготовки абітурієнтів.  

3. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу.  

4. Кваліфікація викладацького складу.  

5. Якість навчального процесу.  

6. Рівень наукових досліджень, що проводяться  у ВНЗ.  

7. Рівень оснащеності навчального процесу.  

8. Рівень підготовки випускників ( для ВНЗ - включаючи практичну 

підготовку і готовність виконувати професійні функції та їх 

затребуваність на ринку праці).  

 Одним із головних об’єктів моніторингу є якість змісту освіти 

(перебіг процесу), виконання навчальних планів (перебіг процесу); якість 

діяльності викладачів (перебіг процесу); якість управління (перебіг 

процесу); якість матеріально-технічного забезпечення (ресурси процесу); 

якість засвоєння навчальних дисциплін (результати процесу); ставлення 

учнів, студентів до організації та результатів навчального процесу 

(результати процесу); сформованість особистих якостей у випускників 

(результати процесу); діяльність випускників (результати процесу). 

Якість планування навчального процесу (змісту освіти) можна 

оцінювати за наступними критеріями: 
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 відповідність навчального плану державним освітнім 

стандартам; 

 відповідність навчального плану світовим тенденціям змісту 

підготовки фахівців відповідного напрямку; 

 відповідність навчального плану потребам замовників освітніх 

послуг; 

 оптимальність графіку навчального процесу; 

 оптимальність розкладу занять. 

Якість ресурсного забезпечення навчального процесу характеризує: 

 критерій ефективності забезпеченості навчальними 

приміщеннями; 

 критерій ефективності забезпеченості науковою та 

навчальною літературою; 

 критерій ефективності забезпеченості необхідним 

обладнанням;  

 критерій ефективності забезпеченості інформаційними 

ресурсами 

 критерій ефективності забезпеченості меблями. 

                    Якість функціонування навчального процесу 

характеризує: 

 критерій оптимальності співвідношення аудиторної та 

самостійної роботи студентів; 

 критерій ефективності завантаженості студентів навчальною 

роботою; 

 критерій повноти виконання навчального плану; 

  критерій повноти виконання навчальних програм; 

 критерій відповідності студентів освітньо-кваліфікаційним 

характеристикам. 
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 Під час  розробки  критеріїв оцінки діяльності ВНЗ треба 

враховувати підходи, які існують для визначення рейтингів навчальних 

закладів. Створення таких рейтингів обумовлюють Болонський процес,  

необхідність взаємного визнання навчальних програм у європейському 

просторі, потреби ринку праці (для орієнтації бізнесу на випускників тих 

чи інших ВНЗ), потреби  батьків та абітурієнтів під час обрання того чи 

іншого навчального закладу для вступу. У Європі роботу з розробки 

підходів для визначення рейтингів ВНЗ очолює Європейський центр 

ЮНЕСКО в сфері вищої освіти. 

У 2006 році в Берліні відбулася зустріч міжнародної експертної 

групи, яка розробила принципи визначення рейтингів вищих навчальних 

закладів. Ці принципи можна враховувати під час здійснення 

внутрішнього моніторингу якості діяльності ВНЗ. Аналіз Берлінських 

принципів визначення рейтингів ВНЗ дозволяє виокремити низку 

положень актуальних для внутрішнього аналізу діяльності навчального 

закладу: 

 система критеріїв повинна об’єднувати різні підходи до оцінки 

діяльності ВНЗ; 

 система критеріїв повинна бути зрозумілою та відбивати 

особливості різних груп навчальних закладів; 

 під час оцінки необхідно використовувати об’єктивні 

інформаційні джерела та посилатися на них. Результати оцінки залежать 

від аудиторії, яка надає інформацію, - професори, студенти, службовці, 

роботодавці, та джерел, з яких надходить інформація. Доцільно проводити 

порівняльний аналіз та об’єднувати інформацію із різних джерел; 

 методологія проведення оцінки та визначення її методів 

повинна бути прозорою, зрозумілою та однозначною; 

 показники та індикатори необхідно обирати відповідно до їх 

значущості та вірогідності. Визначення показників та індикаторів 
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необхідно здійснювати з урахуванням не тільки наявності інформації, а 

головним чином можливості кожного індикатора адекватно відбивати 

якість діяльності ВНЗ, його академічних та організаційних складових; 

 доцільно оцінювати не тільки результати діяльності ВНЗ, а і 

заходи, які обумовлюють ці результати; 

 необхідно визначати вагомість різних показників; 

 необхідно використовувати перевірену інформацію, або 

інформацію, яку можна перевірити; 

   оцінку діяльності ВНЗ необхідно здійснювати за допомогою 

науково обґрунтованих методів отримання інформації; 

 необхідно використовувати не тільки кількісні характеристики 

діяльності ВНЗ, а і експертні оцінки фахівців. 

Формування цілісної системи моніторингової діяльності ВНЗ 

передбачає визначення  її загальної логіки та конкретних параметрів, які 

будуть відстежуватися. Загальна логіка полягає в наступному – чим 

нижчим є рівень моніторингу, тим більшою є кількість параметрів, які 

відстежуються, та тим менш узагальненими вони є. Практична реалізація 

вищим навчальним закладом завдань моніторингу здійснюється на  трьох 

рівнях – кафедральному, факультетському, університетському.  

Вивчення різних точок зору на оцінку діяльності ВНЗ дозволяє 

сформулювати наступні критерії університетського рівня: 

 відсоток випускників, працевлаштованих за спеціальностями; 

 відсоток випускників, які працюють за спеціальністю через 1, 

3, 5 років після закінчення ВНЗ; 

 рівень готовності випускників до професійної діяльності за 

оцінкою їх керівників (високий, середній, низький рівень); 

 рівень  готовності випускників до професійної діяльності за 

самооцінкою (високий, середній, низький рівень ); 
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 рівень заробітної плати випускників; 

    рівень попиту бізнесу на випускників; 

    відповідність  навчальних планів та програм стандартам та 

міжнародним тенденціям розвитку змісту освіти, потребам бізнесу; 

 кількість студентів та випускників; 

 тривалість існування ВНЗ; 

 кількість організацій-партнерів ВНЗ та їх рівень; 

 використання (визнання бізнесом) результатів досліджень; 

 рівень оплати праці викладацького складу; 

 відносна частина викладачів з науковими ступенями, 

званнями; 

 кількість публікацій (статті, монографії, підручники) і рівень 

(цитування) публікацій; 

 наявність власних наукових видань та їх рівень; 

 кількість та визнання наукових шкіл; 

 кількість, рівень, масштаби, оригінальність результатів 

досліджень; 

 кількість та авторитетність наукових конференцій, які 

проводилися ВНЗ; 

 інтернаціолізація навчального процесу та його учасників; 

 рівень матеріально-технічної бази ВНЗ; 

 рівень інформаційного та методичного забезпечення 

студентів;  

 рівень соціальних умов життя студентів; 

 рівень фінансового становища ВНЗ; 

 рівень автономії ВНЗ; 

 наявність та рівень міжнародної акредитації програм та ВНЗ в 

цілому;  
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 наявність у ВНЗ системи управління якістю вищої освіти. 

До критеріїв інститутського (факультетського) рівня можна 

віднести: 

 відповідність особистісних якостей випускників вимогам 

професії; 

 відповідність професійних знань випускників вимогам 

професії; 

 відповідність професійних умінь випускників вимогам 

професії; 

 здатність випускників до інноваційної діяльності; 

 рейтинг випускників серед працівників установи; 

 рівень захворюваності випускників; 

 особисті досягнення випускників (нагороди, звання, винаходи, 

наукові роботи, ступені; 

 ставлення студентів до організації та результатів навчального 

процесу; 

 наявність у студентів мотивації до успішної навчальної 

діяльності. 

 рівень конкурсу при вступі до ВНЗ за спеціальностями 

інституту (факультету). 

До критеріїв кафедрального рівня можна віднести: 

 наявність у випускників основних структурних компонентів 

знань та вмінь (відповідно до кваліфікаційної характеристики та переліку 

компетенцій фахівця);  

 позитивні риси в роботі випускників; 

 недоліки в роботі випускників; 

 ставлення підлеглих (або учнів) до випускників; 

 ставлення колег по роботі до випускників; 
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 ставлення керівників до випускників.  

Наведені переліки критеріїв є орієнтовним. Більшість 

запропонованих критеріїв може бути використано з наданням їм кількісної 

оцінки для прийняття оперативних управлінських рішень. У кількісному 

сенсі, наведена вище система орієнтовних критеріїв, є занадто великою, 

тому вищому навчальному закладу її необхідно оптимізувати. У зв’язку з 

тим, що не існує однакових ВНЗ, доцільно за допомогою експертної 

оцінки визначити які із критеріїв є найбільш актуальними для навчального 

закладу в певний час та збирати інформацію саме за даними критеріями.  

Треба звернути увагу на те, що на кафедральному рівні  може бути 

проведений моніторинг якості підготовки фахівців тієї чи іншої 

спеціальності. У такому випадку можна використовувати критерії 

факультетського та університетського рівня. Відмінність у використанні 

критеріїв полягає у тому, що на факультетському рівні узагальнюється 

інформація з деяких спеціальностей, на університетському рівні з усіх 

спеціальностей ВНЗ. 

Під час використання запропонованих критеріїв треба враховувати, 

який із підходів є підґрунтям системи підготовки фахівців у навчальному 

закладі. Якщо це знанієвий підхід, то моніторинг спрямовується саме на 

знання та вміння випускників. А якщо це компетентнісний підхід, то 

моніторинг спрямовується саме на діагностику компетенцій фахівців, які 

поєднують знання та вміння. 

Реалізація завдань моніторингу передбачає розробку його науково-

практичного інструментарію. Найбільш доцільними для вирішення 

завдань моніторингу є методи опитування, експертне оцінювання, 

спостереження, вивчення документації, аналіз статистичної інформації. 

Важливою умовою проведення моніторингу є його професійність. Сучасні 

ВНЗ мають матеріально-фінансові та кадрові можливості для її 

забезпечення.  Для цього створюють спеціальні відділи  моніторингу або 
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управління якістю освіти, в яких працюють соціологи  та фахівці з 

управління освітою. Під час проведення моніторингу доцільно 

використовувати стандартні науково обґрунтовані  методики дослідження, 

що дозволяє забезпечити достовірність інформації та порівнювати данні 

отримані у різний час.  

Прикладом реалізації ідей моніторингу є діяльність Київського 

політехнічного інституту в якому для  аналізу якості підготовки фахівців в 

університеті з дисциплін фундаментальної, загальноінженерної, 

спеціальної та практичної підготовки ректором НТУУ ―КПІ‖ видано наказ 

про впровадження системи щосеместрового ректорського контролю якості 

підготовки фахівців за всіма спеціальностями університету. Предметом 

моніторингу є також дослідження оцінок якості підготовки випускників за 

всіма спеціальностями університету роботодавцями. Таким чином, 

щосеместрово  здійснюється комплексний моніторинг якості освіти на 

рівні університету, який врахує як якість навчального процесу, так і 

оцінку випускників КПІ роботодавцями. 

У процесі моніторингу можна виділити декілька етапів. Перший 

етап - підготовка до проведення моніторингу  конкретизується мета 

моніторингу, проводиться доопрацювання стандартних методик збирання 

інформації, визначаються об'єкти моніторингу (рис. 22). 
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Рис. 22. Етапи моніторингу 

 

За відсутності стандартної методики моніторингу її розробку 

починають з  обґрунтування переліку критеріїв які повинні забезпечити 

системне охоплення найбільш важливих характеристик досліджуваного 

явища, взаємозв’язок, цілісність параметрів оцінки, їх оптимальну 

кількість. Важливо щоб критерії були одного рівня та жоден із них не був 

складовою іншого. Це завдання можна реалізувати за допомогою 

експертного опитування. Для цього готують анкету з переліком критеріїв 

та пропонують експертам оцінити їх значущість для вимірювання 

досліджуваного явища. Окрім цього доцільно підготувати допоміжний 

документ який визначає смислові та змістовні характеристики явища, яке 

підлягає оцінці. 

Існує більш гнучка методика опитування експертів, яка передбачає, 

що кожний критерій наводять на окремій картці, що дозволяє проводити 

їх класифікацію, ранжування, відкидати неважливі. Кожну картка має 
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мати певний номер, що дозволяє фіксувати під час опитування його 

результати.  

Важливим та складним є завдання визначити показники кожного 

критерію. Це краще зробити після того як відпрацьований перелік 

критеріїв. Якщо кількість критеріїв можна визначати за правилом 7±2, то 

кількість показників можна визначати за правилом 5±2. Може виникнути 

питання – чому саме така кількість критеріїв та показників. Як відомо, 

розробники системного підходу до педагогічних явищ виокремлюють 5-6 

структурних компонентів системи, у методологічному сенсі критерії 

мають бути пов’язані зі структурними компонентами педагогічної 

системи. Окрім того, такий принцип використовують у міжнародних 

стандартах серії ISO 9000 при визначенні кількості процесів, які необхідно 

розробляти та оцінювати їх ефективність. Система оцінки не може бути 

громіздкою, вона повинна ураховувати потенційну можливість отримати, 

необхідну для всебічного аналізу, інформацію. 

 Якщо в процесі обґрунтування критеріїв не вдається виокремити 

відповідну кількість показників, то можна поставити під сумнів 

обґрунтованість визначення такого критерію. За наведеною логікою та 

аналогічною методикою розробник технології моніторингу має визначити 

показники кожного критерію. Найкращим є підхід, коли він поєднує 

логічне обґрунтування критеріїв на основі аналізу наукової літератури, 

емпіричне дослідження проявів критеріїв у педагогічному процесі та 

опитування експертів. 

Критерії та показники – головна складова методики оцінки, але її 

розробка передбачає і опис рівнів прояву цих критеріїв. Якщо показники 

дійсно відбивають основні характеристики критеріїв, то їх наявність у 

досліджуваному явищі відбиває високий рівень сформованості  критерію, 

а відсутність – низький рівень, а часткова сформованість – середній 

рівень. 
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Наступне завдання - перевірки розробленої на основі критеріїв 

методики вимірювання за допомогою пілотажного дослідження. 

Реалізація цього завдання спрямована на з’ясування здатності критеріїв 

виконати свої функції. Пілотажне дослідження повинно дати відповіді на 

наступні питання: 

 чи зрозумілим є формулювання критеріїв; 

 чи конкретно та повно описані рівні прояву критеріїв; 

 чи можна отримати необхідну інформацію за критеріями; 

 чи зручними є форми фіксації отриманої інформації; 

 чи дозволяють вони системно охопити досліджуване явище. 

Важливим завданням цього етапу є визначення масштабів 

моніторингового дослідження. Якщо для реалізації мети моніторингу 

потрібно проводити опитування учнів, студентів, педагогів, роботодавців, 

то  для визначення кількості опитаних, необхідно знати розмір генеральної 

сукупності (у даному випадку – загальну кількість учнів, студентів, 

педагогів у навчальному закладі) та  вимоги статистики  до визначення 

вибіркової сукупності (тих, кого необхідно опитувати), дослідження якої 

дозволить зробити висновки про стан всієї генеральної сукупності. 

Після завершення розробки методики моніторингу, визначення його 

об’єктів та терміну  проведення організується  робота з підготовки 

працівників ВНЗ до проведення моніторингу. Необхідність у вирішенні 

останнього завдання виникає в разі широких масштабів дослідження та 

залучення до його проведення непрофесійних виконавців. 

Усіх залучених необхідно познайомити з  цілями, методикою та 

можливими ускладненнями при проведенні моніторингу. Організатор 

моніторингу повинен з'ясувати: ставлення працівників до моніторингу; 

розуміння його цілей та засобів; наявність необхідного часу для його 

проведення; здатність працівників реалізувати його завдання. 
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Підготовчий етап доцільно завершити нарадою всіх залучених до 

проведення моніторингу, на якій  обговорити його методологічні, 

теоретичні, практичні засади та всі неузгоджені аспекти реалізації 

програми дослідження. 

У програмі дослідження мають бути представлені: мета проведення 

моніторингу; критерії та показники, за якими буде проводитися 

оцінювання результатів освітньої та управлінської діяльності; анкети, 

питання для інтерв'ю; протоколи фіксації отриманої інформації;  терміни 

проведення; склад залучених до проведення моніторингу; методичні 

рекомендації щодо проведення моніторингу. 

Другий етап - збирання даних за допомогою стандартних та 

розроблених методик. Вибір методів, за допомогою яких треба збирати 

данні, залежить від рівня (рівень навчального закладу, рівень освітніх 

ланок, рівень структурних підрозділів) та завдань моніторингового 

дослідження. 

На  рівні навчального закладу вирішення завдань моніторингу 

пов'язане  з отриманням статистичної інформації в місцевих державних 

адміністраціях, статистичних управліннях, управліннях освітою. 

На рівні освітніх ланок (початкова школа, факультет тощо)  - це вже 

не тільки збирання статистичної інформації, а й опитування випускників 

та їх керівників. Якщо йдеться про випускників ВНЗ  того чи іншого 

факультету для підвищення ефективності реалізації завдань моніторингу 

цього рівня доцільно разом із випускником направити в установу, в якій 

він буде працювати, анкети та методичні рекомендації з аналізу діяльності 

випускника. Керівникам установи доцільно рекомендувати проводити 

постійне вивчення випускника, під час заповнення анкет, оцінки його 

діяльності враховувати думку членів колективу. 

На рівні випускової кафедри доцільно використати опитування 

працюючих випускників спеціальності, їх керівників, підлеглих (якщо 
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вони є) та колег, вивчення результатів діяльності випускників (публікації, 

проекти, розроблені програми тощо). 

Дуже важливо як будуть представлені результати моніторингового 

дослідження. Бажано щоб це були таблиці, діаграми, графіки, що 

полегшує завдання узагальнення, представлення та використання 

моніторингової інформації. 

Третій етап - аналіз отриманих даних. Головним завданням аналізу 

отриманих даних є визначення типових позитивних або негативних явищ 

та тенденцій, які впливають на якість освіти. Сприятливі умови для цього 

створює наявність узагальненої в таблицях, схемах, діаграмах 

моніторингової інформації за попередні роки діяльності навчального 

закладу. Доцільно порівняти відсоток працевлаштованих із окремої 

спеціальності з відсотком працевлаштованих з такої ж спеціальності 

випускників інших навчальних закладів  регіону, кількість випускників 

загальноосвітніх шкіл, які вступають та закінчують ВНЗ тощо. 

Якщо йдеться про ефективність діяльності ВНЗ, за умов наявності 

інформації про заробітну платню випускників,  її доцільно порівняти з 

показниками середньої заробітної платні в установі та відповідними 

показниками даної галузі. Такий аналіз дозволяє з'ясувати, як оцінюється 

внесок випускника в загальну справу.  

Підводячи підсумки розділу зазначимо, що моніторинг виник як 

складова державного управління освітою та вже на першому етапі свого 

існування отримав статус дослідження, професійного виду діяльності 

спрямованого на діагностику ефективності функціонування освітніх 

систем, яка здійснюється на основі стандартних критеріїв та методик. 

Моніторинг вже у той час став елементом процесу глобалізації 

суспільного життя. Поступово ідеї та підходи до моніторингу було 

перенесено на внутрішнє управління навчальними закладами. 
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Моніторинг є складовою управлінської функції планування, він 

забезпечує процес управління інформацією необхідною для визначення 

цілей діяльності навчального закладу підвищення ефективності його 

функціонування. Розповсюдження моніторингових процедур є свідченням 

підвищення наукового рівня управління,  переходу від неформалізованого 

аналізу до науково обґрунтованих технологій набуття управлінської 

інформації. Моніторинг забезпечує безпосередній та опосередкований 

вплив на якість освіти та таким чином впливає на розвиток освітніх 

систем. 

 

Контрольні запитання, завдання, управлінські ситуації 

1. Як та коли виник моніторинг освітніх систем? 

2. У чому полягає сутність моніторингу? 

3. Чим моніторинг відрізняється від контролю та аудиту? 

4. Які етапи можна виокремити у процесі моніторингу? 

5. Як моніторинг пов'язаний з якістю освітнього процесу? 

6. Управлінська ситуація: для підвищення ефективності планування 

роботи загальноосвітньої школи  ви вирішили відмовитись  від 

традиційного аналізу діяльності навчального закладу та перейти  до 

використання моніторингових технологій. Які заходи необхідно для 

цього здійснити? 

7. Яке із понять відбиває сутність моніторингу? 

Варіанти відповідей 

а) інструмент незалежного оцінювання будь-якого наміченого 

процесу чи діяльності, засіб одержання об’єктивного доказу виконання 

встановлених вимог, який дає змогу оцінити результативність та 

ефективність діяльності організації. 

б)система заходів щодо набуття, обробки, зберігання та надання 

інформації з метою вивчення та оцінювання якості освітньої підготовки, 
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управлінської діяльності  та прийняття рішень про розвиток навчально-

виховного процесу на основі  виявлених його типових особливостей та 

тенденцій.   

в)функція управління, спрямована на вирішення трьох завдань – 

виявлення відхилень фактичних результатів управління від передбачених, 

з’ясування причин розходження мети та результатів управління, 

визначення змісту регулюючої діяльності щодо  зведення до мінімуму 

наявних відхилень. 

Теми рефератів 

1. Розробка моніторингових технологій у навчальному закладі. 

2. Проведення моніторингових досліджень в процесі планування 

діяльності навчального закладу. 

3. Моделювання змісту моніторингових досліджень у навчальному 

закладі. 

4. Моніторинг у процесі управління якістю освітніх послуг у 

навчальному закладі. 
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