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дження новітніх інформаційних технологій, системних ком-
плексів та комп’ютерних програм в управлінні загальноосвіт-
нім навчальним закладом.  
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нім закладом освіти, моделювання цілісних педагогічних 
управлінських структур.  
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Новітні ін-

формаційні технології міцно увійшли у сучасне життя суспі-
льства та навчально-виховний процес освітніх закладів. Ви-
користання новітніх інформаційних технологій у загально-
освітніх навчальних закладах дає змогу здійснювати навча-
льно-виховний процес на більш високому рівні, а в управ-
лінні навчальним закладом допомагає забезпечити дієвість, 
оперативність та ефективність роботи адміністрації освітньо-
го закладу. Одним із пріоритетних напрямків реформування 
освіти на сучасному етапі є впровадження новітніх інформа-
ційних технологій, навчально-педагогічних комп’ютерних 
програм, мультимедійних засобів навчання у навчальний 
процес та в управлінні освітою в цілому загальноосвітньому 
навчальному закладі. 

Мета статті — висвітлити напрямки ефективного викорис-
тання впроваджуваних новітніх технологій в управління 
навчальним закладом для створення єдиного інформаційно-
го середовища, а також визначити, яким вимогам та зада-
чам має відповідати таке інформаційне середовище та на 
яких етапах і рівнях адміністративного управлінського про-
цесу освітнього закладу доцільно та ефективно використову-
вати результати таких впроваджень. 

Актуальність питання використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій у професійній діяльності адміністра-
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ції навчального закладу є нагальною необхідністю ще й то-
му, що ці заклади є першою базовою ланкою у ланцюгу під-
порядкування галузі управління системи освіти від управ-
ління установ освіти аж до підпорядкування в галузі управ-
ління Міністерства освіти і науки Україною. 

На підставі Закону України “Про освіту” та Закону Укра-
їни “Про загальну середню освіту” видами діяльності в сис-
темі освіти є: 

• управління — впровадження інформаційних технологій в 
управління закладами освіти; 

• навчання — комп’ютеризація навчального процесу та 
виховної роботи навчального закладу; 

• наукові  дослідження  — впровадження інформаційно-
комунікативних технологій в наукові педагогічні розроб-
ки [1,2]. 

Виходячи з цього, застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій в галузі освіти і безпосередньо в навчаль-
ній діяльності та управлінні навчальним закладом освіти 
стало вже загальною необхідністю в діяльності освітніх на-
вчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час впро-
вадження інформаційних технологій та використання про-
грамного забезпечення в управління закладами освіти необ-
хідно визначити оптимальні умови автоматизації робочих 
місць учасників управлінського процесу, що допоможе сис-
тематизувати та підняти на більш високий рівень роботу 
керівників закладів, їх заступників, секретарів, учителів, 
психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів. 

Для ефективного та цілеспрямованого використання ре-
зультатів впровадження комп’ютерних технологій в управ-
лінні навчальним закладом розглянемо наукові погляди на 
управління, основні питання та принципи управління за-
кладом, етапи та рівні управлінського процесу адміністрації 
освітнього закладу. 

Як свідчать соціологічні та педагогічні погляди вчених на 
суть управління в галузях науки й освіти, до початку 90-х ро-
ків воно відповідало характеру командно-адміністративної 
управлінської системи, яка розглядала об’єкти управління 
без урахування того, що людина є головною діючою особою 
життєдіяльності суспільства. Нині погляди вчених на понят-
тя “внутрішкільне управління” базуються на інших методо-
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логічних основах. Для сучасної теорії і практики управлін-
ня пріоритетними є системний, особистісний, діалогічний 
підхід. Такі пріоритети орієнтують на урахування в управ-
лінні тенденцій розвитку освіти; впливу зовнішнього середо-
вища на процеси, що управляються; моделювання цілісних 
педагогічних управлінських структур, які синтезують орга-
нізоване начало використання діалогічних форм взаємодії в 
процесах управління. 

Внутрішкільне управління — це діяльність управляючої 
підсистеми, яка спрямована на реалізацію мети школи шля-
хом створення умов (прогностичних, педагогічних, психоло-
гічних, кадрових, організаційних, матеріально-фінансових 
та інших), необхідних для належного розвитку педагогічно-
го процесу. 

Згідно з документами, Положенням про загальноосвітній 
навчальний заклад та Статутом загальноосвітньої школи, 
управління навчальним закладом здійснює директор та його 
заступники, визначаються їхні функціональні обов’язки в 
управлінні, а також прописані загальні принципи управлін-
ня. Керівники навчальних закладів м. Миколаєва № 4, 11, 
46, 22 керуються такими принципами управління: 

• Прогностичності внутрішкільного управління; 
• Єдності державних та внутрішкільних механізмів управ-

ління; 
• Демократизації та гуманізації управління; 
• Колегіальності; 
• Об’єктивності та повноти інформації; 
• Системності в управлінні. 
Розглянемо докладніше лише принципи об’єктивності, 

повноти, актуальності інформації в управлінні навчальним 
закладом. З точки зору ефективності впровадження інфор-
маційних технологій та комп’ютерних систем у вирішенні 
цих принципів робота керівників закладу поділяється на 
такі 2 етапи: на першому етапі — створення системи інфор-
маційного забезпечення — здійснюється моделювання та ор-
ганізація побудови інформаційного середовища; на другому 
етапі — подальша модернізація з використанням комп’ютер-
них технологій створення банку даних базової, оперативної 
та підсумкової інформації, на базі якої організовано форми 
звітності та проведення моніторингу педагогічного процесу. 
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Управлінська інформація розрізняється за такими озна-
ками: 

• за  часом  — щоденна, щомісячна, четвертна, семестрова, 
щорічна; 

• за  функціями  управління  — аналітична, оцінна, конс-
труктивна, організаційна;  

• за  джерелами  надходження  — внутрішкільна, відом-
ча, позавідомча;  

• за  цільовим  призначенням  — директивна, ознайомча, 
рекомендаційна.  

Така інформація повинна вчасно та в повному обсязі по-
повнювати базу даних, тому що вона необхідна керівнику 
навчального закладу на всіх етапах управлінського циклу: 
на етапі аналізу, планування роботи, організації виконання, 
контролю та моніторингу. Від уміння організовувати надхо-
дження, обробку, аналіз і використання інформації зале-
жать ефективність управління і функціонування навчально-
виховного процесу. 

Більшість миколаївських загальноосвітніх навчальних 
закладів має чотири рівні управління: 

• перший  рівень  — директор школи — визначає стратегіч-
ні напрями розвитку школи; 

• другий  рівень  — заступники директора школи, соціаль-
ний педагог, шкільний психолог, відповідальний за орга-
нізацію суспільно — корисної праці, помічник директора 
школи з господарської частини, а також органи- об’єднан-
ня, які беруть участь у самоуправлінні; 

• третій  рівень  — учителі, вихователі, класні керівники, 
що виконують управлінські функції стосовно учнів та ба-
тьків, дитячих об’єднань, гуртків у системі позакласної 
роботи; 

• четвертий  рівень  — органи класного і загальношкільно-
го учнівського самоврядування. 

Мета навчального закладу, умови його функціонування, 
структурні компоненти які переплітаються у діяльності ад-
міністрації та педагога й утворюють при цьому функціона-
льні компоненти. Важливою підмогою в такій діяльності 
навчального закладу можуть бути результати впроваджень 
інформаційних технологій, а саме у вирішенні таких функ-
цій внутрішкільного управління: 

• аналіз  інформації  — параметричний, тематичний і під-
сумковий; 
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• планування  — перспективні плани і комплексно — цільо-
ві програми, річний плани на місяць, або чверть; 

• організація  — під організацією розуміють діяльність 
керівників шкіл, спрямовану на формування і регулюван-
ня структури взаємодій і відносин, яка необхідна для ви-
конання прийнятих планів і управлінських рішень. Ефек-
тивність використання організаційних форм управління 
школою залежить від їх цілеспрямованості, значимості 
обраної мети для всіх її учасників; 

• внутрішкільний  контроль  — ефективне здійснення 
завдань внутрішкільного контролю можливе за умов до-
тримання важливих вимог: систематичності, об’єктивнос-
ті, диференціації контролю; 

• прийняття  рішень  — прийняття рішення є вибором 
того, як і що аналізувати, планувати, організовувати, ко-
нтролювати [3]. 

Управлінські рішення мають такі форми: план роботи 
школи на навчальний рік, плани роботи підрозділів школи; 
рішення ради школи, педагогічної ради; рішення зборів тру-
дового колективу, конференції, профспілкових зборів; на-
каз, розпорядження, рекомендації. 

На підставі зробленого аналізу основних функцій внутрі-
шкільного управління, форм та вимог до управлінських рі-
шень, основних принципів управління навчальним закла-
дом, маємо широке поле аспектів застосування новітніх тех-
нологій та персональних комп’ютерів в управлінні навчаль-
ним закладом. 

Результатами подальших досліджень є аналіз системних 
комплексів та комп’ютерних технологій найчастіше впрова-
джуваних в управлінні навчальними закладами. 

Діагностично-проектуючий комплекс створений на основі 
восьми взаємозалежних і взаємодоповнюючих психолого-
педагогічних технологій, що створюють цілісну модульну 
систему. З точки зору управління навчальним закладом, КК 
“Універсал” — це підтримка для завуча загальноосвітніх 
школи та адміністрації, який допомагає в: 

• аналізі результативності діяльності навчального закладу 
та подальшого конструювання завдань на основі виявле-
них комплексів проблем; 

• планування роботи школи з використанням більше 5 ви-
дів планів; 

• контролю виконання завдань та визначення їх ефективно-
сті; 
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• здійсненні моніторингу розвитку всього навчального за-
кладу, та окремих учнів в динаміці за півріччя та роках 
[4]. 

Діагностично-проектуючий комплекс “Універсал — 03.28” 
має великий банк даних комп’ютерних програмних засобів з 
1 по 11 класи майже з усіх предметів за навчально-вихов-
ною програмою освітнього закладу [4]. Цей комп’ютерний 
комплекс багато в чому вирішує функції та проблеми в 
управлінні та навчально-виховній роботі навчального закладу.  

“Автоматизований розклад уроків “АВТОР-Школа” розро-
блений компанією “дієтпродукт”. Це спеціалізована програ-
ма, призначена для автоматизованого створення розкладу 
занять, незамінний інструмент для завуча протягом всього 
навчального року [5]. 

Комплексна програма “Ефективна школа 21 століття” 
розроблена і підтримується фірмою “Сміт”-призначення по-
легшити виконання окремих складових роботи адміністрації 
загальноосвітньої школи та інших учасників процесу управ-
ління. Даний комплекс складається з комп’ютеризованих 
задач, які систематизують, автоматизують та роблять ефек-
тивною діяльність учасників управління навчальним закла-
дом. Це такі програми, як “Атестація”, “Співробітники”, 
“Шкільна мережа”, “Навчальні плани”, “Розклад” (з ураху-
ванням санітарних норм класу), “Контингент учнів”, “Та-
бель використання робочого часу”, “Тарифікація”. На базі 
використання програмного комплексу формуються статисти-
чні звіти. 

Автоматизована система “Школа”- розроблена у науково 
— дослідному інституті прикладних інформатизованих тех-
нологій. Ця система призначена для розвитку єдиного інфо-
рмаційного освітнього середовища необхідного для підви-
щення ефективного і якісного керування на основі впрова-
дження сучасних комп’ютерних технологій. Така спеціалізо-
вана інформаційна система працює з базами даних, яка за-
безпечує інформаційними даними з особових справ співробі-
тників, учнів школи і їхньої успішності, що допомагає адмі-
ністрації школи організовувати навчальний процес. 

Автоматизована система “Школа” включає дії, з якими 
працюють різні користувачі: підсистема діловодства, плану-
вання, успішності, аналітики, “Накази” [5]. 
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Упровадження в роботу освітніх установ даного програм-
ного комплексу дозволить: 

• адміністрації всіх рівнів звільнитися від рутинної праці зі 
збору інформації про стан освітніх установ; 

• істотно скоротити час реакції керівництва (ухвалення рі-
шення, постановка задачі, контролю виконання); 

• підвищити ефективність процесу прийняття рішення і 
планування на основі одержання в реальному масштабі 
часу достовірної інформації; 

• крім того, у міру організації доступу до освітніх ресурсів 
у мережі Інтернет, державні установи одержать доступ до 
баз даних співробітників освітніх установ; контингенту, 
що навчається; успішності та інших ресурсів. 

Основне використання системного комплексу “Net Школа 
України” для навчального закладу: 

Побудова єдиного інформаційного середовища навчально-
го закладу:  

• загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею, коледжу і. т .д.; 
• електронні класні журнали (з можливістю їх публікації у 

мережі Інтернет); 
• електронні щоденники, пов’язані з класним журналом 

(завдання, оцінки). 

Зручний помічник педагогів у організації додаткових ін-
дивідуальних занять у рамках шкільного навчального про-
цесу: 

• навчання обдарованих дітей; 
• навчання дітей інвалідів, що навчаються дома; 
• навчання дітей, віддалених сільських шкіл; 
• навчання хворих дітей; 
• навчання в системі додаткової освіти; 

Висновки. Підсумовуючи результати досліджень з даного 
напрямку, слід зазначити, що основна мета використання 
впроваджень новітніх технологій в управлінській діяльності 
закладом освіти є створення єдиного інформаційного середо-
вища, у якому враховані всі необхідні та достатні вимоги 
для управління навчальним закладом. Інформаційне середо-
вище системи управління закладами освіти, у тому числі 
загальноосвітньої школи, повинно вписуватися в єдину схе-
му інформаційного простору всієї системи освіти, відповіда-
ти всім вимогам та правилами побудови цього простору. 
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Зв’язки між інформаційними середовищами систем різного 
підпорядкування повинні мати об’єкти інформаційного зв’я-
зку у вигляді статистичних форм звітності на різних рівнях 
підпорядкування та доступу до необхідної інформації. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Статья освещает актуальные вопросы эффективного внедре-
ния новых (современных) информационных технологий, сис-
темных комплексов и компьютерных программ в управлении 
общеобразовательным учебным заведением. 
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