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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Початок ХХІ століття став періодом освітніх реформ в Україні, спрямованих на створення такої системи освіти, яка б відповідала вимогам як суспільства, так і європейського освітнього простору. Відповідно до цього змінилися й стратегічні орієнтири, які чітко визначено наступними документами: Конституцією України, Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття“), законами України “Про освіту” і “Про загальну середню освіту”, Указами Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, Національною доктриною розвитку освіти, Національною програмою інформатизації, Державною програмою “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” та іншими нормативними документами.
В умовах реформування національної освіти пріоритетними є такі напрями: радикальна перебудова системи управління загальноосвітніми навчальними закладами, взаємоінтеграція науки й освіти, підвищення якості управління всіма ланками освітнього процесу, створення ефективних, сучасних моделей оперативного управління, розроблених з урахуванням найновіших досягнень науки соціального управління та педагогічного менеджменту. Це, у свою чергу, вимагає підвищення рівня компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) і створення системи моніторингу якості.
На сучасному етапі розвитку суспільства в цілому й освіти як соціально-педагогічної системи зокрема, є необхідність у системному, докладному, систематичному відстеженні фактичного рівня розвитку того чи іншого об’єкту освіти за допомогою моніторингових технологій. Метою є оперативне внесення науково обґрунтованих корекцій в управління зазначеним об’єктом і планування подальшого його розвитку. Від оперативності та об’єктивності отриманої інформації залежить якість, ефективність та спрямованість управлінських рішень.
Питанням управління освітою в цілому та її окремими ланками присвячено чимало наукових праць. Так, питанням управління навчально-виховним процесом, організації діяльності окремих органів управління та цільовим настановам розвитку загальної середньої освіти присвячені роботи Б.Блума, Л.Даниленко, Г.Дмитренка, П.Друкера, Г.Єльникової, О.Зайченко, М.Кондакова, Н.Кузьміної, А.Маслоу, П.Худомінського, С.Шацького. Управління навчально-виховними закладами досліджували В.Бондар, Л.Даниленко, Г.Єльникова, І.Жерносек, В.Зоц, Б.Кобзар, Ю.Конаржевський, М.Легкий, В.Маслов, Н.Островерхова, М.Поташнік, М.Черпінський, Т.Шамова та ін.
Слід зазначити, що в роботах учених детально розкривається управління навчально-виховним процесом на рівні “учитель–учень”, описується управлінська діяльність керівника школи. Державне управління в регіоні представлене дослідженнями А.Гошка та М.Дарманського.
Проте немає досліджень, які б розкривали алгоритм управління закладом загальної середньої освіти на засадах моніторингу. Відсутні необхідні моделі оцінки діяльності учасників навчально-виховного процесу, а існуючі не зведено в цілісну систему моніторингу ЗНЗ.
Якісна освіта – це основа успішного розвитку науки, економіки, культури та моралі держави. Забезпеченню якісного рівня освіти сприяє моніторинг, який є одним із найефективніших засобів отримання інформації про функціонування освітньої системи в усій її багатогранності. Тому становленню та розвитку моніторингу якості освіти в Україні з початку ХХІ століття приділено чимало уваги державними інституціями. Так, Президентом України видано укази № 1013 від 04.07.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, № 244/2008 від 20.03.2008 р. “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”. Кабінетом Міністрів України прийнято постанови № 1095 від 25 серпня 2004 р. “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” та № 1312 від 31 грудня 2005 р. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”. Міністерством освіти і науки України видано наказ № 1171 від 25.12.2007 “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 році” та інші. У згаданих документах мова йде в основному про моніторинг навчальних успіхів учнів.
Моніторингу освітнього середовища сучасного навчального закладу на основі культурологічних та психолого-педагогічних концепцій динамічного розвитку складних систем і утворень приділяють увагу Л.Карпухіна, А.Каташов, Т.Лукіна, З.Рябова. Науковці з Університету Західного Мічигану (D.Hopkis, F.Reimers, N/McGinn) пропонують оригінальну «Міждисциплінарну докторську програму з оцінювання» (Interdisciplinary Ph.D. in Evaluation), яка ґрунтується не на одному конкретному підході, а на декількох: оцінювання в соціальних системах; конструктивне оцінювання; оцінювання, орієнтоване на клієнта; оцінювання як основа для прийняття рішень. 
Питання комп’ютеризації управління загальною середньою освітою вивчаються в дослідженнях вітчизняних учених Л.Забродської, Л.Калініної, В.Лунячека, С.Подмазіна, В.Черепанова, Є.Чернишової, а також російських дослідників С.Каракозова, А.Майорова, Д.Матроса, М.Мєльникової, Д.Полєва. Роботи цих науковців об’єднує думка про необхідність удосконалення традиційних методів, методик та систем інформатизації управління освітою відповідно до завдань, які стоять перед сучасною школою.
Але, поряд із тим, немає конкретного дослідження з управління, в якому було б розроблено систему моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій з автоматизованою системою прогнозування. Недостатньо досліджено вплив її впровадження на забезпечення сталості цього розвитку. Немає наукових праць, які б розкривали механізм впровадження такої системи та методики використання результатів моніторингу для прогнозування розвитку ЗНЗ.
Склалось певне протиріччя між нагальними потребами керівників ЗНЗ у застосуванні сучасних технологій управління та рівнем їх компетентності й науково-методичного забезпечення в цьому напрямі. Тому подане дослідження має зменшити ступінь зазначеного протиріччя шляхом вирішення певних науково-теоретичних, організаційно-педагогічних і технологічних завдань.
Отже, досліджувана проблема полягає в управлінні розвитком ЗНЗ на основі сучасних технологій, у т. ч. моніторингу з використанням комп’ютерної техніки, що обумовлено об’єктивними вимогами суспільного розвитку освіти.
Усе викладене вище зумовило вибір теми дисертаційного дослідження: “Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дослідження передбачений планом науково-дослідної роботи Державного вищого навчального закладу “Університет менеджменту освіти” “Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти”, реєстраційний № 0106V002462. 
Тема дисертації затверджена вченою радою ЦІППО АПН України, протокол № 6 від 25.06.2003 року, та скоординована в раді наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України, протокол № 7 від 23.09.2003 року.
Об’єктом дослідження є управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу на засадах моніторингу.
Предметом є система моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій. 
Метою є наукове обґрунтування, розроблення й апробація системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій.
Гіпотеза полягає в тому, що за умови обґрунтування, розроблення та впровадження системи моніторингу розвитку ЗНЗ, яка включатиме процедуру спостереження за змінами показників діяльності учасників навчально-виховного процесу та механізм їхньої взаємодії з метою поточного й періодичного коригування діяльності на заданий результат, можна досягти сталого спрямованого розвитку ЗНЗ за рахунок підсилення критеріальності й цілеспрямованості управління та підвищення рівня здатності керівників приймати управлінські рішення в умовах невизначеності й мінливості.
Відповідно до об’єкта, предмета, мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження:
1.	Здійснити аналіз теорії та практики управління розвитком ЗНЗ на засадах моніторингу.
2.	Розробити та науково обґрунтувати систему моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій і механізм її впровадження.
3.	Апробувати систему моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій, опрацювати та узагальнити результати.
4.	Розробити практичні рекомендації для керівників ЗНЗ, працівників різного рівня управління освітою та закладів післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій.
Методи дослідження включають історичний, проблемно-цільовий, логіко-системний та структурно-функціональний аналіз філософської, психолого-педагогічної, науково-методичної літератури. На їх основі розглянуто ряд загальних теоретичних питань із проблеми дослідження. За допомогою системно-аналітичного методу здійснено теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних учених щодо розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Логічний аналіз літературних джерел із педагогіки дав змогу розробити основні поняття та концепції розвитку ЗНЗ. Методом організаційно-системного моделювання було розроблено систему моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій, а факторно-критеріальне моделювання було покладено в основу розробки моделей діяльності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу на рівні школи. З метою розробки теоретико-методичних рекомендацій щодо впровадження комп’ютерного аналізу розвитку ЗНЗ застосовувалися методи прогнозування та узагальнення отриманої статистичної інформації. За допомогою системно-узагальнюючого методу були зроблені висновки за результатами дослідження. Емпіричні методи включають вивчення нормативно-правових документів, практичної діяльності установ загальної середньої освіти для констатації й узагальнення особливостей їх функціонування та розвитку. Спостереження, анкетування, івент-аналіз, математичну й статистичну обробку отриманих даних, у т.ч. кваліметричні обчислення використані для об’єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження. Методи декомпозиції, систематизації та класифікації, дедукції та індукції, узагальнення та моделювання забезпечили всебічний аналіз факторів, що впливають на розвиток ЗНЗ, а також розробку системи моніторингу цього розвитку. Метод прогнозування був методологічним базисом при створенні системи прогнозування розвитку ЗНЗ на підставі даних моніторингу. 
Усі разом методи дослідження забезпечили здійснення констатувального, формувального та контрольного етапів дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому що вперше:
	теоретично обґрунтовано систему моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій та її структурні компоненти;
	суттєво вдосконалено наявні й теоретично аргументовано створення нових факторно-критеріальних моделей для поточного оцінювання та коригування діяльності учасників навчально-виховного процесу і ЗНЗ у цілому;
	розроблено концептуальні засади прогнозування розвитку ЗНЗ;
	виявлено та науково обґрунтовано вплив застосування системи моніторингу розвитку ЗНЗ на цілеспрямованість і критеріальність управління ним та на підвищення здатності учасників навчально-виховного процесу до самоуправління й самоорганізації.

Набули подальшого розвитку критерії оцінки діяльності керівників та безпосередніх учасників навчально-виховного процесу шляхом їх модернізації та адаптації до умов конкретного навчального закладу. 
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:
	створено в табличному редакторі Excel моделі діяльності педагогічного працівника, учня, модель впливу сім’ї на навчання учня, модель діяльності ЗНЗ та програму прогнозування його розвитку;
	розроблено методичні рекомендації щодо застосування системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій;
	результати дослідження можуть бути використаними для:

	впровадження системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій в управлінську практику керівників закладів загальної середньої освіти, працівників різного рівня управління освітою,

забезпечення сталого розвитку ЗНЗ при використанні кваліметричного інформаційно-програмного засобу в моніторингу для “утримання” позитивної динаміки змін,
підготовки керівників ЗНЗ щодо впровадження моніторингу їх розвитку на основі комп’ютерних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися на семінарах та конференціях:
	міжнародна науково-практична конференція “Адаптивне управління освітою” (Харків, 2007 рік);
	всеукраїнський семінар “Управління процесом підготовки системи освіти до впровадження інтерактивних методів і мультимедійних засобів навчальної діяльності для забезпечення переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” (Кам’янець-Подільський, 2004 рік;
	обласних та міських конференціях і семінарах: “Моніторинг розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій” (Кам’янець-Подільський, 1999-2007 роки), “Наукові засади управління освітніми закладами, формування і застосування моніторингу як важливого аспекту оптимізації управлінської діяльності директора” (Кам’янець-Подільський, 2002 рік), “Комп’ютерне забезпечення управління ЗНЗ” (Кам’янець-Подільський, 2003 рік) тощо.

Результати дослідження доповідалися та отримали схвалення на засіданнях кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Державного вищого навчального закладу “Університет менеджменту освіти”.
Публікації.
Основні положення й висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення в 9 одноосібних публікаціях, усі з них надруковані в наукових фахових виданнях України.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, загальних висновків, списку літератури з 223 найменувань, 8 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 295 сторінок, з них 182 основного тексту. Дисертація містить 40 таблиць, 15 рисунків. Додатки узагальнені окремою книгою (Том ІІ) та складають 92 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, концепцію дослідження, охарактеризовано методи дослідно-експериментальної роботи, розкрито вірогідність, наукову новизну, теоретичне та практичне значення здобутих результатів.
У першому розділі “Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу як проблема педагогічної теорії та практики” розглядаються питання управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу в сучасній педагогічній літературі та практична управлінська діяльність керівника ЗНЗ із моніторингу його розвитку.
Проаналізувавши й узагальнивши різні підходи до характеристики поняття та складових розвитку ЗНЗ, ми розкриваємо його як цілеспрямований вплив, який призводять до незворотних змін, нових, більш якісних результатів в усіх напрямах діяльності, вдосконалення механізмів самоуправління складної шкільної педагогічної системи.
Для визначення необхідності змін у діяльності ЗНЗ ми виділили наступні ознаки, які свідчать про необхідність переходу закладу в режим розвитку. Це невідповідність між рівнем розвитку учнів та їх соціальною функцією, низький рівень мотиваційного середовища, недостатність умов для самореалізації, орієнтації на успіх, а отже й розвитку творчості учнів. Незнання ними історії та традицій закладу, недотримання норм поведінки в школі, а також недбайливе ставлення до шкільного майна, низький рівень дитячої самодостатності та байдужість щодо власного здоров’я також вимагають переходу закладу в режим розвитку. Встановлено, що причинами такого стану є велика частка в педагогічному колективі професійно консервативних педагогів і неволодіння ними ефективними технологіями інтелектуального розвитку учнів разом із низьким рівнем використання педагогічних інновацій. Ознаками необхідності переходу ЗНЗ у режим розвитку є й формальне забезпечення профільного навчання, відсутність або формальний характер зв’язків із вищими навчальними закладами, низький рівень психологічної підтримки та недостатня роль сім’ї у вихованні.
Вивчення теоретичного забезпечення управління розвитком ЗНЗ у сучасній педагогічній літературі дає можливість складовими його розвитку вважати наступні: системний саморозвиток директора закладу; створення сучасної науково обґрунтованої системи управління; організація навчально-виховного процесу, яка забезпечує в максимальній мірі реалізацію задатків і нахилів учнів; якісна система позанавчальної виховної роботи з учнями, високий рівень сімейного та громадянського виховання; високий рівень навчальних досягнень випускників 4-х, 9-х, 11-х класів; ефективне вирішення проблем соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів і працівників ЗНЗ; організація цілеспрямованої системи роботи з педагогічними кадрами; сучасна навчально-матеріальна база школи.
Визначено, що процес розвитку ЗНЗ передбачає п’ять послідовних етапів, а саме: дослідження та формулювання проблем, встановлення реальних діагнозів, обґрунтоване планування спільних дій, здійснення перетворень і об’єктивну оцінку результатів здійснених змін та своєчасну раціональну корекцію.
Встановлено, що переведенню ЗНЗ із режиму функціонування в режим розвитку сприяють такі фактори:
	згуртування колективу учасників навчально-виховного процесу спільними завданнями;

чітке бачення керівництвом закладу загальної концепції та реальних шляхів розвитку;
моделювання навчально-виховного процесу як системи саморозвитку дитини;
забезпечення потреб учасників педагогічної взаємодії в альтернативних освітніх послугах;
якісна система науково-методичної роботи;
високий рівень інноваційної й дослідницької діяльності;
організація та підтримка дієвої системи учнівського самоврядування;
створення сучасної навчально-матеріальної бази.
Доведено, що процеси перетворень в освітній установі починаються, зазвичай, як поодинокі, локальні, не пов’язані між собою. Це ж стосується й педагогічної творчості окремих педагогів. Згодом перетворення охоплюють певні навчальні блоки, ланки діяльності, групи педагогів або загалом усю навчально-виховну систему. Таким чином, дія закону переходу кількісних змін у якісні чітко простежується в ЗНЗ, які розвиваються.
Аналіз сучасного стану управління ЗНЗ показав, що в процесі його розвитку виникають протиріччя між:
-	необхідністю працювати в умовах розвиваючого навчання, переходячи в інноваційний режим, і відсутністю знань та вмінь працювати в цих умовах через недостатній рівень відповідних знань;
-	новим підходом до вибору мети методичної роботи школи, що спирається на діагностику творчого потенціалу вчителя, і випадковим, необґрунтованим вибором мети розвитку самоосвіти (враховувалася лише зона найближчого розвитку);
-	розумінням необхідності якісного довгострокового програмного управління окремими ланками розвитку школи та спонтанним управлінням;
-	особистісно зорієнтованим підходом до виховання та масовим (проведення заходів) підходом до виховної роботи, в основі якого – кількісні показники та формальна участь учнів;
-	спрямованістю педагогічного колективу на втілення основ особистісно-творчого підходу в навчанні і вихованні та недостатньою реалізацією цього принципу через невміння вчителя працювати в діагностичному режимі.
Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури впевнює, що використання моніторингу діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу та розвитку ЗНЗ сприяє зменшенню вказаних протидій.
Це підтверджує й аналіз практичної управлінської діяльності директорів ЗНЗ. Так, встановлено що систематичне проведення моніторингу дає можливість керівникам отримувати об’єктивну інформацію про стан ЗНЗ, створити оптимальну систему контролю й оперативно реагувати на прояви тих чи інших негативних явищ у розвитку закладу. Проведене опитування показало, що 100% респондентів (директори шкіл) розуміють значення моніторингових досліджень для розвитку керованих закладів. 85,5% з них розуміють значення моніторингу на основі комп’ютерних технологій та опрацьовують необхідну кількість теоретичних досліджень з основ моніторингу. Проте не всі керівники ЗНЗ готові до впровадження моніторингу через низький рівень забезпечення програмним матеріалом та методичними рекомендаціями щодо його використання (15%). Тому актуальним залишається питання розроблення комп’ютерних моніторингових програм, за допомогою яких можна проводити моніторингові дослідження різних напрямів діяльності закладів освіти та прогнозувати їх розвиток.
Аналітичний огляд літературних джерел дозволив виокремити практичні дії керівника з моніторингу діяльності ЗНЗ. Встановлено, що вони мають починатися з моніторингового вивчення реального стану закладу. На основі отриманих об’єктивних показників формулюється загальна мета розвитку ЗНЗ і конкретні завдання для кожного працівника. Потім встановлюються норми їх виконання, проводиться раціональний розподіл відповідальності, адрес і термінів звітності. Наступним етапом є інструктаж виконавців. Визначено, що такі дії демократизують і гуманізують управління, зміцнюють комунікативні зв’язки, підвищують рівень вмотивованості діяльності, оптимізують систему управління ЗНЗ у мінливих умовах розвитку сучасного суспільства.
Доведено, що зміни в управлінській системі ЗНЗ необхідно проводити одразу після виявлення тієї чи іншої проблеми, що відповідає коригуючій функції моніторингу. Довгострокові програмами, які зазвичай вимагаються від керівників шкіл, не спрямовані на поточне регулювання.
Усе зазначене вище впевнило в необхідності розроблення системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій.
У другому розділі “Система моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій” подається обґрунтування та технологія розроблення моделей діяльності безпосередніх учасників навчально-виховного процесу та ЗНЗ у табличному редакторі Excel; розглядається структура та зміст системи моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій, а також механізм її впровадження.
Аналітичний огляд літератури показав, що поняття “моніторинг” розглядали чимало дослідників. При зовні різних підходах до розуміння сутності моніторингу всі вони сходяться на думці, що його визначення стосується інформаційної системи. Встановлено, що чільне місце в моніторингових процедурах належить стандартизації, одержанню нової інформації в процесі оцінювання та управлінській реакції на результати. Визначено, що однією з умов проведення моніторингового дослідження в освіті є наявність чи розробка моделей – еталонів, стандартів діяльності кожної категорії учасників освітнього процесу, в яких закладаються систематизовані вимоги до їх діяльності. Все це науково обгрунтувано і розглядається в теоретичних основах адаптивного управління, яке становить методологічний базис нашого дослідження.
Для створення комплексної моделі діяльності педагогічних працівників, ретельно проаналізувавши нормативну базу, ми розробили субмоделі діяльності директора, його заступників (усі відомі типи), вчителя-предметника, вихователя групи подовженого дня, педагога-організатора, практичного психолога та соціального педагога. За основу моделей діяльності директора та вчителя-предметника ми взяли розробки Г.Єльникової, вдосконаливши їх відповідно до завдань системи моніторингу. Решту моделей було створено в процесі дослідження.
Створивши дванадцять кваліметричних моделей діяльності всіх типів педагогічних працівників, ми створили комп’ютерну модель, яка об’єднала всі перераховані вище субмоделі. Використання комп’ютерної техніки дало змогу автоматично проводити аналіз даних, отриманих при вимірюванні, та створювати необхідні діаграми і графіки.
Основою моделі діяльності учня школи І, ІІ та ІІІ ступенів слугували моделі, розроблені під керівництвом Г.Єльникової. Творче доопрацювання кожної з них дало можливість отримати моделі з однаковою кількістю факторів та відповідних критеріїв. Це сприяло створенню однієї комп’ютерної моделі для визначення рівня діяльності учнів школи І, ІІ чи ІІІ ступенів. Розроблена й експериментально досліджена модель діяльності учня займає лише один файл, проте може надавати аналітичну інформацію як про діяльність окремого учня, так і про загальнокласні тенденції в цілому в бальному, вербальному та графічному варіантах.
Одними з учасників освітнього процесу є батьки (або особи, що їх замінюють). Тому розробка моделі кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учня стало необхідною умовою нашого загального дослідження. Сучасна соціальна ситуація в українському суспільстві не сприяє заповненню бланка-опитувальника обома батьками (не всі сім’ї – повні, є сім’ї, де вихованням дітей займаються опікуни). Саме тому одним з основних завдань при розробці моделі було дотримання етичних норм.
За основу комп’ютерної моделі кваліметричного дослідження рівня діяльності ЗНЗ ми визначили базову модель кваліметричного стандарту оцінки діяльності загальноосвітнього навчального закладу, розроблену Г.Єльниковою. Відмінністю використаної моделі є те, що протоколи експертизи оформлено окремим файлом для запобігання перевантаження основної моделі. Крім того, основна модель жодним чином не залежить від інформації, що міститься в протоколах, як це було в попередньо описаних випадках.
При розробленні зазначених моделей враховувались такі вимоги: створення моделі моніторингового типу, наявність можливості визначення як рівня діяльності окремих учасників навчально-виховного процесу чи напрямів діяльності закладу, так і загальних тенденцій розвитку групи (педагогічний, учнівський, батьківський колективи, заклад у цілому), можливість отримання діаграм, оперативне отримання аналітичних даних, простота моделі в користуванні та високий рівень її валідності.
Усі зазначені вище моделі формалізовано в табличному редакторі Excel.
Матеріали вимірювань можуть опрацьовуватись як в автоматизованому режимі, так і на паперових носіях.
Доведено, що за наявності даних двох і більше вимірювань можна прогнозувати розвиток закладу освіти. Для цього створено та формалізовано в табличному редакторі Excel програму прогнозування розвитку ЗНЗ. Вона прогнозує розвиток основних напрямів діяльності закладу, трансформуючи результати вимірювань усіх згаданих моделей у тенденцію розвитку освітньої установи в заданий термін. Факторами прогнозованого розвитку є основні фактори базових моделей моніторингу. Так, з моніторингу діяльності учня вводяться результати вимірювань діяльності учнів початкової школи, школи ІІ ступеня та старшої школи й підсумки вимірювань впливу сімей на навчання учнів. З моніторингу діяльності педагогічного працівника  загальні дані вимірювань та окремо результати діяльності директора закладу. Вводяться також результати вимірювання діяльності ЗНЗ за факторами, а саме: результати вимірювання рівня створення системи управління школою, рівня організації освітнього процесу в закладі, вимірювання рівня організації роботи з педагогічними кадрами і так далі включно до вимірювання ступеня впливу школи на позитивний розвиток учнів, формування соціально зрілої особистості громадянина України.
У процесі дослідження розроблено структуру системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій. Доведено, що вона не лише систематизує взаємозв’язки між складовими, а й подає алгоритм управлінської діяльності директора ЗНЗ за наслідками моніторингу та показує місце і роль кожного з учасників навчально-виховного процесу в проведенні моніторингу (рис. 1).
Для впровадження системи моніторингу розвитку загальноосвітнього закладу розроблено й логічно обґрунтовано механізм його здійснення. При розробленні механізму впровадження системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій виділена така послідовність дій: добір базових кваліметричних моделей для впровадження моніторингу; адаптація їх до умов діяльності закладу; апробація й поточне коригування обраних моделей; впровадження моніторингу на рівні школи; проведення вимірювань; аналіз отриманих результатів; порівняння результатів вимірювань; прогнозування розвитку закладу. Механізм впровадження включає способи та засоби його реалізації, які забезпечують наскрізність мети, взаємозв'язок локальних висновків і сприяють “включенню” механізмів саморозвитку.
На основі аналізу розроблених положень адаптивного управління встановлено, що для проведення моніторингу в ЗНЗ необхідно створити спеціальні організаційні підструктури − модулі адаптації з розподілом функцій по запровадженню моніторингу, узгодженню його результатів, створенню банків даних і взаємоузгодження вертикальних, горизонтальних і циклічних потоків інформації.
Визначено, що необхідно організувати спеціальне навчання працівників підструктур модуля адаптації та безпосередніх учасників навчально-виховного процесу користуванню кваліметричними моделями.
Доведено, що перше вимірювання доцільно проводити в кінці вересня – на початку жовтня. Повторне вимірювання раціонально провести в кінці квітня – на початку травня.
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Рис. 1. Структура системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій
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Аналіз практики показав, що система визначення рівня навчальних досягнень учня, вчителя, закладу методом обчислення відсотків якості є недосконалою. Тому в процесі дослідження розроблено нову формулу розрахунку ефективності навчання:
Е.н.=(В*100+Д*62,5+С*37,5)/З.к.,
де      Е.н. – ефективність навчання,
В     – кількість учнів із високим рівнем навчальних досягнень,
Д     – кількість учнів із достатнім рівнем навчальних досягнень,
С     – кількість учнів із середнім рівнем навчальних досягнень,
З.к.  – загальна кількість учнів у класі,
“100”, “62,5”, “37,5” – коефіцієнти рівнів навчальних досягнень учнів.
Така система визначення ефективності навчання є більш об’єктивною та дозволяє уникати маніпулювання даними.
Для доведення оптимальності розроблених матеріалів необхідно провести апробацію системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій та механізму її впровадження.
Третій розділ “Експериментальне впровадження системи моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій” розглядає організацію та методику експериментального дослідження, апробування системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій, подає аналіз та узагальнені результати, а також методичні рекомендації щодо впровадження розробленої системи.
Експериментальна перевірка ефективності використання розробленої системи моніторингу розвитку ЗНЗ здійснена за допомогою спеціально організованого дослідження, що проводилося на базі чотирьох шкіл різного типу. Аналіз впливу впровадження розробленої системи моніторингу розвитку ЗНЗ на якісні зміни в діяльності безпосередніх учасників навчально-виховного процесу засвідчив, що рівень їх діяльності покращився. Рівень діяльності учня підвищився на 18%, педагогічних працівників – на 22%, директорів ЗНЗ – на 11%. Рівень впливу сім’ї на навчання учнів підвищився на 10%. Загальний рівень діяльності закладів освіти покращився в середньому на 16%. При цьому найпозитивніші зміни сталися в стані соціальної адаптації учнів (+25%) та матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу (+19%). Найменше змінився рівень організації атестації педагогічних працівників (+1%).
Доведено, що завдяки впровадженню системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій відбувається певне вирівнювання показників діяльності закладів загальної середньої освіти по всіх напрямах. Це підтверджено тим, що під час першого вимірювання середня амплітуда склала 0,2, а під час останнього вимірювання – лише 0,11. Рівень вирівнювання становить 54%.
Зафіксований працівниками підструктур модулів адаптації стабільний розвиток закладів освіти практично за всіма напрямами діяльності засвідчує позитивний вплив на конструктивні зміни в діяльності ЗНЗ системи моніторингу їх розвитку на основі комп’ютерних технологій як складової адаптивного управління.
Під час проведення експерименту жоден із показників діяльності за тим чи іншим напрямом не повернувся до попереднього рівня, що свідчить про сталість та цілеспрямованість розвитку як учасників навчально-виховного процесу, так і закладів освіти в цілому. Встановлено, що такі результати досягаються завдяки посиленню критеріальності управлінської діяльності.
Розроблено науково-методичні рекомендації для керівників ЗНЗ, працівників різного рівня управління освітою та закладів післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій.
На основі аналізу результатів дослідження зроблено такі висновки:
Аналіз якісного стану теорії управління розвитком ЗНЗ свідчить про те, що під поняттям “розвиток ЗНЗ” слід розуміти цілеспрямований вплив, який призводить до незворотних змін і більш якісних результатів у всіх напрямах діяльності та вдосконалення механізмів самоуправління.
Аналіз літературних джерел дав змогу виділити фактори, які сприяють переходу ЗНЗ у стан розвитку та виокремити ряд ознак, які свідчать про його необхідність. У ході дослідження з’ясовано, що процес розвитку ЗНЗ передбачає п’ять послідовних етапів, а управління ним є складовою соціального управління та системою взаємодії соціально й економічно обумовлених державних і громадських управлінських структур різних рівнів. Тому в управлінні розвитком ЗНЗ важливого значення набуває взаємодоповнення процесів управління та самоуправління.
Одним із потенційно дієвих шляхів управління закладом освіти є моніторинг. Вивчення практичної управлінської діяльності керівника ЗНЗ із моніторингу його розвитку дозволило виокремити відповідні практичні дії директора школи.
Аналіз практики управління розвитком ЗНЗ на засадах моніторингу дав можливість встановити, що зміни в управлінській системі ЗНЗ раціонально проводити одразу після виявлення проблем у діяльності, удосконалюючи структуру та методи управління. Проте майже половина керівників шкіл, опитаних у ході дослідження, не готові до проведення моніторингових процедур, хоча всі 100% респондентів розуміють їх значення для розвитку керованих закладів. Виділені протиріччя між необхідністю використання моніторингових процедур щодо розвитку ЗНЗ і недостатньою кількістю відповідного інструментарію привели до теоретичного обґрунтування та розробки системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій. Методологічною основою стали теоретичні положення адаптивного управління.
	Обґрунтовані в дослідженні теоретичні засади розроблення системи моніторингу ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій дозволили конкретизувати її зміст, структуру та компоненти. Складовими зазначеної системи є моделі діяльності безпосередніх учасників навчально-виховного процесу: педагогічного працівника (12 субмоделей), учня (3 субмоделі), модель впливу сім’ї на навчання учня, а також модель діяльності ЗНЗ та програма прогнозування його розвитку.

У процесі розробки системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій нами створено та формалізовано в табличному редакторі Excel базові кваліметричні моделі діяльності всіх безпосередніх учасників навчально-виховного процесу, що дає можливість відстежувати як особистісні показники діяльності, так і групові (клас, школа) тенденції. Створено також і формалізовано в табличному редакторі Excel модель діяльності ЗНЗ. Модель дає можливість відстежувати показники кожного напряму діяльності досліджуваного закладу. Детально проаналізовано технології створення моделей, за основу яких взято моделі, розроблені Г.Єльниковою або під її керівництвом.
Практично доведено, що всі зазначені моделі зручні у використанні, оперативно забезпечують керівника необхідним різноплановим матеріалом для аналізу – цифровим, вербальним, графічним.
Розроблено, теоретично обґрунтовано та формалізовано в табличному редакторі Excel програму прогнозування розвитку ЗНЗ, яка на підставі виявлених тенденцій прогнозує розвиток основних напрямів його діяльності.
Відповідно до теорії та методів моделювання, загальної теорії організації розроблено структуру системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій, яка має такі складові: нормативно-інформаційна база, моніторинг діяльності безпосередніх учасників навчально-виховного процесу, моніторинг розвитку ЗНЗ, аналітично-прогностичне управління змінами. Спираючись на теоретичні основи адаптивного управління, ми встановили, що для впровадження моніторингу розвитку ЗНЗ на кожному управлінському рівні необхідно створити модулі адаптації, які виконують функції консалтингових центрів і консультують, координують діяльність усіх підсистем закладу. Нами чітко визначені функції модуля адаптації та обов’язки працівників його підструктур.
Визначені та обґрунтовані оптимальні терміни проведення вимірювань: першого – в кінці вересня – на початку жовтня, а повторного – в кінці квітня – на початку травня.
З метою отримання максимально об’єктивних даних у ході дослідження розроблено систему визначення ефективності навчання.
	 Експериментальна перевірка ефективності використання розробленої системи моніторингу розвитку ЗНЗ показала позитивні результати. Проаналізувавши вплив упровадження розробленої системи на якісні зміни в діяльності учасників навчально-виховного процесу, ми встановили, що рівень їх діяльності покращився: учнів – на 18%, педагогічних працівників – на 22%, директорів – на 11%, впливу сім’ї на навчання учнів – на 10%.

Рівень здатності директорів приймати управлінські рішення та вирішувати проблеми в умовах невизначеності й мінливості зріс у середньому на 15%. Завдяки цьому підвищився рівень забезпечення ними розвитку ЗНЗ (+12%).
Загальний рівень діяльності закладів освіти покращився в середньому на 16%. Відбулося також певне вирівнювання показників діяльності ЗНЗ по всіх напрямах. Рівень вирівнювання склав 54%, що засвідчує позитивний вплив на конструктивні зміни в діяльності ЗНЗ моніторингу їх розвитку на основі комп’ютерних технологій.
Під час проведення експерименту працівниками підструктур модулів адаптації не зафіксовано зниження показників діяльності за тим чи іншим напрямом. Даний факт засвідчив сталість і цілеспрямованість розвитку як учасників навчально-виховного процесу, так і ЗНЗ у цілому. Стабільний розвиток закладів освіти за всіма напрямами засвідчив позитивний вплив на конструктивні зміни в діяльності ЗНЗ системи моніторингу їх розвитку на основі комп’ютерних технологій.
4. Здійснення теоретико-експериментального дослідження дало змогу розробити практичні рекомендації для керівників закладів загальної середньої освіти, працівників різного рівня управлінь освітою та закладів післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій, створення банків даних. 
Таким чином, проведена апробація та експериментальне дослідження в цілому підтвердили практичну дієвість розробленої системи моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій та доцільність її впровадження. Тому вважаємо мету та завдання дисертаційного дослідження повністю виконаними.
5. У ході дослідження нами виокремлено типові проблеми в управлінні ЗНЗ на шляху до розвитку. Подальших наукових досліджень у системі моніторингу на рівні ЗНЗ потребують розширення банку моніторингових програм і підпрограм, а також системне використання інформаційних і телекомунікаційних управлінських технологій тощо.
Запропонована нами система моніторингу розвитку ЗНЗ на основі комп’ютерних технологій не вирішує на сьогодні всіх проблем у діяльності закладу освіти та учасників навчально-виховного процесу, але надає можливість ефективно виявляти, відслідковувати та шляхом цілеспрямованого впливу вчасно коригувати більшість із них.
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АНОТАЦІЯ
Сухович Г.А. Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій. Рукопис.
Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. – Державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти”, Київ, 2008.
Дисертаційне дослідження присвячене проблемі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій.
У результаті дослідження виявлено сутність поняття “розвиток ЗНЗ” та зміст практичної діяльності керівника з розвитку ЗНЗ, а також розроблено, науково обґрунтовано, апробовано й комп’ютеризовано моделі оцінки діяльності учня, педагогічного працівника, загальноосвітнього навчального закладу, впливу сім’ї на навчання учня та програму прогнозу розвитку ЗНЗ, розроблено відповідні методичні рекомендації щодо їх запровадження.
Результати дослідження засвідчили, що введення моніторингу розвитку ЗНЗ у діяльність закладів загальної середньої освіти здійснює позитивний вплив на розвиток усіх учасників навчально-виховного процесу зокрема та закладу освіти в цілому, дозволяє досягти сталого спрямованого його розвитку за рахунок підсилення критеріальності й цілеспрямованості управління, підвищення здатності керівника приймати рішення в умовах невизначеності й мінливості. 

Ключові слова: моніторинг, розвиток, загальноосвітній навчальний заклад, факторно-критеріальна модель, модуль адаптації, прогноз, позитивний вплив.

АННОТАЦИЯ
Сухович Г.А. Мониторинг развития общеобразовательного учебного заведения на основе компьютерных технологий. Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.06 – теория и методика управления образованием.– Государственное высшее учебное заведение “Университет менеджмента образования”, Киев, 2008.
Диссертационное исследование посвящено проблеме мониторинга развития общеобразовательного учебного заведения на основе компьютерных технологий.
В ходе проведенной теоретико-исследовательской работы была определена сущность понятия “развитие общеобразовательного учреждения” и содержание практической деятельности руководителя по развитию учебного заведения, а также доказано, что развитие школы – это целенаправленные изменения в деятельности заведения, которые приводят к необратимым новым, более качественным результатам по всем направлениям его деятельности, к совершенствованию механизмов самоуправления сложной педагогической системы. Переводу общеобразовательного учреждения из режима функционирования в режим развития способствуют такие факторы, как сплочение коллектива участников образовательного процесса общими целями, четкое видение руководством учебного заведения общей концепции и реальных путей развития, моделирования учебно-воспитательного процесса как системы саморазвития ученика, создания современной учебно-материальной базы, организация и поддержка действенной системы ученического самоуправления, качественная система научно методической работы, высокий уровень инновационной и исследовательской деятельности и обеспечения потребностей участников педагогического взаимодействия в альтернативных образовательных услугах.
Инструментарием мониторинга развития общеобразовательного учреждения являются квалиметрические| факторно-критериальные модели деятельности участников учебно-воспитательного процесса в частности и деятельности общеобразовательного учебного заведения в целом. Такие модели имеют квалиметрическую основу и таксономическую связь за счет их адаптации к местным условиям и собственным перспективным и локальным заданиям. Поэтому методологической основой исследования являются теоретические положения адаптивного управления.
В результате исследования разработаны, научно обоснованы и апробированы модели оценки деятельности ученика, всех типов педагогических работников, общеобразовательного учебного заведения, влияния семьи на учебу школьника и программа прогноза развития школы. Предложена структура системы мониторинга образовательного заведения на основе компьютерных технологий. С целью автоматизации| подсчетов в процессе экспертизы факторно-критериальные модели формализированы в табличном редакторе Excel. Для облегчения использования квалиметрических моделей в образовательном мониторинге разработаны соответствующие научно-методические рекомендации относительно их внедрения и создания банков данных, определенно их содержание.
Для внедрения мониторинга развития общеобразовательного учебного заведения на каждом управленческом уровне создан алгоритм проведения мониторинга на основе компьютерных технологий, предложен механизм его осуществления с помощью модулей адаптации, которые выполняют функции консалтинговых центров и координируют деятельность всех подсистем заведения. В процесс мониторинга исполнители вовлекаются путем организации управления через самоуправление. Исполнителям делегируется текущий анализ. Внешнее оценивание и общая коррекция остается за руководителем.
Полученные результаты демонстрируют необходимость повышения внимания руководителя общеобразовательного учебного заведения к критериальности деятельности и направленности ее на результат, к поиску диалога с исполнителями, развитию партнерства.
Результаты исследования свидетельствуют, что систематическое применение технологии самой коррекции на основе ученического мониторинга способствует системному, быстрому и качественному усвоению знаний при обеспечении их поэтапной регуляции со стороны учеников и включении механизмов саморазвития, малодоступных для внешнего наблюдения. 
Проведенное исследование доказывает, что внедрение разработанного мониторинга развития общеобразовательного учебного заведения на основе компьютерных технологий в деятельность школы оказывает положительное влияние на развитие как всех участников учебно-воспитательного процесса в частности, так и учебных заведений в целом, позволяет достичь устойчивого направленного развития исследуемых общеобразовательных учебных заведений за счет усиления критериальности и целенаправленности управления и повышения способности их руководителей принимать решения в условиях неопределенности и изменчивости.
Следовательно, в целом доказана практическая действенность разработанной модели мониторинга развития общеобразовательного учебного заведения на основе компьютерных технологий и целесообразность ее внедрения.
В последующих научных исследованиях в системе мониторинга на уровне общеобразовательного учебного заведения необходимо расширить банк мониторинговых программ и подпрограмм, обеспечить соответствующим методическим сопровождением, а также систематизировать использование информационных и телекоммуникационных управленческих технологий.
Предложенная система мониторинга развития общеобразовательного учебного заведения на основе компьютерных технологий не решает всех проблем в деятельности образовательного учреждения и участников учебно-воспитательного процесса, но предоставляет возможность обнаруживать, отслеживать и путем целеустремленного влияния корректировать большинство из них.
Ключевые слова: мониторинг, развитие общеобразовательного учебного заведения, факторно-критериальная модель, модуль адаптации, прогноз, положительное влияние.

ANNOTATION
G. Sukhovych. Monitoring of development of the secondary education establishment on the basis of computer technologies. – Typescript.
Dissertation for candidate of pedagogical science degree specialization at 13.00.06 – Theory and technique of educational management. – State higher educational Esteblishment “University of Educational Management”, Kyiv, 2008.
The thesis research is dedicated to the problem of monitoring the development of the institution of secondary education on the basis of computer technologies.
As the consequence of the research provided, the essence of the concept of “development of the establishment of secondary education” has been determined as well as the matter of the practical activity of the manager on development of the establishment of secondary education had been evaluated; the models of estimating the activity of the pupil, pedagogic staff, the establishment of secondary education, the influence of the family on the educational process of the pupil, and the program of forecasting the development of the establishment of secondary education have been worked out too. Also the respective methodological recommendations for their implementation have been elaborated.
The results of the research proved the fact, that the implementation of the monitoring process of the development of the establishment of secondary education into the activity of the establishments of secondary education provides the positive impact on the development of all the participants of the educational process in particular, and on the educational establishment in general. It makes possible the achievement of its steady growth as the result of improving the management’s criteriality and its purposefulness, improving the silks of the manager on taking right decisions under the influence of uncertainty and changeability.
Keywords: monitoring, development, secondary educational establishment, factor criterion model, module of adaptation, forecasting, positive influence.

