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Анотація. Стаття висвітлює актуальні питання ефективного 

впровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховній діяльності 

та управлінні навчальним закладом освіти. У статті обґрунтовано необхідність 

формування у керівників навчальних закладів обізнаності із сучасними освітніми 

технологіями навчання, виховання та управління; доведено, що від уміння 

керівників організовувати надходження, обробку, аналіз і використання інформації 

залежить ефективність управління і функціонування навчально-виховного 

процесу; дано визначення поняттю «інформаційно-комунікаційні технології»; 

окреслено теоретичний аспект формування ІТ-середовища у сучасному закладі 

освіти; виокремлено потребу пошуку та розроблення нових шляхів та засобів в 

управлінні якістю освіти, що передбачають застосування хмарних технологій; 

виявлено основні чинники, що впливають на процес формування середовища 

інформаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі. 

Ключові слова: управління, навчальний заклад, керівник навчального закладу, 

якість освіти, інформаційно-комунікаційні технології, хмарні технології. 

 

Odainyk S. F.,  

candidate of pedagogical sciences, assistant 

professor,  

vice-rector on questions of external assessment 

and monitoring of quality of education,  

assistant professor of chair of pedagogy, 

management of education and innovative 

activity CHEE «Kherson academy of continuing 

education» Kherson 

 

THEORETICAL-METHODICAL BASES OF MANAGEMENT BY 

TEACHING ESTABLISHMENTS IN MODERN IT ENVIRONMENT 



НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО «ПЕДАГОГІКА»___ 

№ 1 (2016) 

 

2 

Summary. The article outlines actual questions of effective inculcation of new 

information technologies in teaching and upbringing activities and management by 

teaching establishment of education. In the article it is grounded the necessity of forming 

among leaders of teaching establishments awareness of modern educational technologies 

of training, upbringing and management; it is proved that from the level of skills of 

leaders to organize delivery, processing, analysis and use of information depends 

efficiency of management and functioning of educational and upbringing process; it is 

given the definition of "information and communication technologies"; it is outlined 

theoretical aspect of forming of IT environment in modern establishment of education; it 

is specified need for search and working out of new ways and means to manage quality of 

education, that would foresee use of cloud technologies; it is identified the main factors 

that influenced the process of forming of environment of information technologies at 

secondary educational establishment. 

Keywords: management, teaching establishment, manager of teaching 

establishment, quality of education, information and communication technologies, cloud 

technologies. 

 

Постановка проблеми. Підвищення якості освіти завжди було метою 

реформування більшості освітніх систем. Одним із провідних елементів 

забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах є 

ефективне управління їх діяльністю. На сучасному етапі розвитку держави 

відбувається переоцінка керівниками та менеджерами свого місця і ролі в 

системі управління, пред'являються нові вимоги до сучасних управлінців. У 

багатьох сучасних школах процес забезпечення кращих умов для підвищення 

управління якістю освіти ускладнюється відсутністю науково обґрунтованих 

управлінських рішень, спрямованих на пошук, виокремлення та створення 

відповідних педагогічно організаційних умов інформаційного освітнього 

середовища. Потребуються принципово нові теоретичні і технологічні 

підходи до управління навчальними закладами.  

Одним із стратегічних напрямів модернізації управлінської діяльності 

школи є її інформатизація. Йдеться про впровадження в процес управління 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості 

освіти. Застосування ІКТ в галузі освіти і безпосередньо в навчально-

виховній діяльності та управлінні навчальним закладом освіти стало вже 



НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО «ПЕДАГОГІКА»___ 

№ 1 (2016) 

 

3 

загальною необхідністю в діяльності освітніх навчальних закладів. В Україні 

протягом останніх років зроблено значні кроки у зазначеному напрямі – 

спостерігається формування, на основі ІКТ, інформаційного освітнього 

середовища в системі освіти в цілому і загальноосвітніх навчальних закладах 

зокрема [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління 

освітою та управління педагогічним процесом у навчальному закладі нині є 

пріоритетним напрямом вітчизняної науки та розглядаються у роботах 

учених: О. Ануфрієвої, Ю. Бабанського, В. Бондаря, М. Гриньової, 

Л. Даниленко, О. Єльникової, В. Маслова, М. Поташніка, В. Симонова, 

П. Третьякова, Н. Тализіної, І. Якиманської та інших. Найбільш важливі 

питання, пов’язані з основними особистісно-діловими та професійними 

якостями управлінців, розглядають у своїх працях такі зарубіжні та 

вітчизняні науковці: Л. Васильченко, Р. Вдовиченко, А. Гаврилюк, 

Б. Карлоф, А. Китов, М. Лагунова, Ф. Тейлор, В. Ургукін, А. Файоль та інші. 

У наукових роботах Л. Каращук, Н. Коломінського, Ю. Конаржевського, 

В. Коростельова, В. Крижка, Є. Павлютенкова розкривається сутність 

освітнього менеджменту та зміст діяльності менеджера освіти. Проблеми 

застосування інформаційних технологій в управлінні загальноосвітніми 

навчальними закладами розглядаються в наукових працях Л. Даниленко, 

Л. Калініної, В. Лапінського, В. Маслова та ін. Ґрунтовні дослідження, 

присвячені проблемі інноваційних підходів до педагогічного менеджменту, 

належать Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Г. Єльниковій, В. Пекельній та ін. 

Науковці В. Биков, К. Галасун, М. Жалдак, В. Кухаренко, С. Семеріков, 

О. Спірін, І. Теплицький, Ю. Триус, Г. Маклаков, Н. Морзе, О. Туравініна у 

своїх дослідженнях висвітлюють питання, пов’язані з тенденціями розвитку 

хмарних технологій, розробленням віртуальних навчальних середовищ, 

програмним забезпеченням хмарного середовища, безпеки хмарних 

технологій, соціальними мережами, застосуванням хмарних технологій у 
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відкритій освіті тощо. Проте, поза увагою дослідників залишилися важливі 

аспекти теоретико-методичних засад використання в управлінні навчальними 

закладами інформаційного освітнього середовища.  

Мета статті – визначення основних теоретичних і методичних засад 

управління навчальними закладами в сучасному ІТ-середовищі, що сприяють 

єдності педагогічних та управлінських цілей, взаємозв'язку педагогічних та 

виховних завдань, взаємодії учасників навчально-виховного процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення 

міжнародного рейтингу освіти України та її рівноправна інтеграція в 

світовий освітянський простір вимагає застосування нових інноваційних 

підходів в управлінні навчальним закладом, сучасного арсеналу 

управлінських механізмів та методик, інформаційно-комунікаційного 

інструментарію, розробки нормативних документів, положень, правил та 

процедур [2].  

В інформаційному суспільстві однією з важливих якостей керівника 

школи, умов успішності його як професіонала-менеджера освіти є готовність 

до використання сучасних освітніх технологій. Головним напрямом 

перебудови освітнього менеджменту і його радикального удосконалення, 

пристосування до сучасних умов стало впровадження високоефективних 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Сьогодні управління школою стає професійною діяльністю, зміст якої 

виходить за межі педагогіки. Його значення змінюється й розуміється як 

регулювання інформаційних потоків і комунікаційних процесів. 

Професіоналізм сучасного керівника школи визначається знаннями й 

уміннями обробки інформації [5]. Уміння працювати з інформацією стає 

одним із необхідних компонентів ефективної діяльності керівних кадрів 

освітян. 

Управлінська інформація повинна вчасно та в повному обсязі 

поповнювати базу даних, тому що вона необхідна керівнику навчального 
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закладу на всіх етапах управлінського циклу: на етапі аналізу, планування 

роботи, організації виконання, контролю та моніторингу. Від уміння 

організовувати надходження, обробку, аналіз і використання інформації 

залежать ефективність управління і функціонування навчально-виховного 

процесу. Управлінська інформація розрізняється за такими ознаками:  

- за часом – щоденна, щомісячна, четвертна, семестрова, щорічна;  

- за функціями управління – аналітична, оцінна, конструктивна, 

організаційна;  

- за джерелами надходження – внутрішньошкільна, відомча, 

позавідомча;  

- за цільовим призначенням – директивна, ознайомча, рекомендаційна.  

На думку І. Адамович, керівник повинен уміти управляти 

інформаційними ресурсами і комунікаційними технологіями, володіти 

сучасними засобами інформації й інформаційними технологіями та 

пов’язаним з цим пошуком, аналізом та відбором необхідної інформації, її 

перетворення, збереження та передачі 1. 

Інформаційно-комунікаційні технології – це широкий спектр цифрових 

технологій, що використовуються для створення, передачі, розповсюдження 

інформації та надання послуг: програмне забезпечення, комп’ютери, 

телефонні лінії, мобільний зв’язок, електронна пошта, мережі безпровідного і 

кабельного зв’язку, мультимедіа, Інтернет. Упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи забезпечує 

поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. ІКТ позитивно 

впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та 

організаційні форми, засоби. Тому підготовка керівників до сучасного 

управління школою за допомогою ІКТ є дієвим складником ефективного 

освітнього менеджменту. 

Процес формування ІТ-середовища загальноосвітнього навчального 

закладу проводиться за такими етапами:  
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- визначення кола учасників і формалізація вимог до рівня їх 

компетентності в галузі ІТ;  

- відбір програмного забезпечення (прикладного та електронних засобів 

навчального призначення);  

- забезпечення ІТ-оснащення робочих місць учасників навчально-

виховного процесу;  

- навчання учасників навчально-виховного процесу використанню 

інформаційних технологій;  

- оцінювання ефективності впровадження ІТ-середовища. 

Використання інформаційних технологій в управлінні сучасною 

школою повинно забезпечувати: управління процесами збору, зберігання і 

обробки інформації про стан об’єктів навчально-виховного процесу, пошуку 

та аналізу даних; компоненти інформатизації; забезпечення 

автоматизованого контролю виконання прийнятих рішень; вдосконалення 

планування управління навчальним закладом; підвищення якості обліку і 

ефективності використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів. 

З точки зору ефективності впровадження комп’ютерних систем у 

роботу керівників навчальних закладів поділяється на такі етапи: на першому 

етапі – створення системи інформаційного забезпечення – здійснюється 

моделювання та організація побудови інформаційного середовища; на 

другому етапі – подальша модернізація з використанням комп’ютерних 

технологій створення банку даних базової, оперативної та підсумкової 

інформації, на базі якої організовано форми звітності та проведення 

моніторингу педагогічного процесу. 

Одним із складників розвитку ІТ-середовища школи є хмарні 

технології. Фахівці вбачають можливість їх використання з метою 

підвищення рівня і якості освіти. Саме хмарні технології відкривають нові 

можливості управління навчально-виховним процесом, науково-методичною 

роботою та в загальному результаті управлінням навчальним закладом.  
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Хмарні технології – це технології, що надають користувачам Інтернету 

доступ до комп’ютерних ресурсів сервера з використанням програмного 

забезпечення як онлайн-сервісу. Останнім часом масштаби впровадження 

хмарних технологій стрімко зростають. За оцінками аналітиків хмарні 

обчислення вважаються найбільш перспективною стратегічною технологією 

майбутнього, прогнозується міграція більшої частини інформаційних 

технологій в хмари протягом найближчих 5–7 років [2].  

Переваги використання хмарних технологій: 

- не потрібні потужні комп’ютери;  

- зменшені економічні витрати на закупівлю;  

- не потрібне оновлення програмного забезпечення;  

- усе необхідне знаходиться у хмарі; 

- доступність з різних пристроїв;  

- необмежений обсяг збереження даних у хмарному сховищі; 

- зменшені ризики піратства; 

- не потрібна прив’язка до робочого місця;  

- захист даних від втрат;  

- відкритість освітнього середовища;  

- усі завдання по налаштуванню, усуненню несправностей, розширенню 

інфраструктури бере на себе сервіс-провайдер. 

Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітнього 

навчального закладу є важливою складовою розвитку єдиного 

інформаційного простору навчального закладу за умови чіткої організації 

роботи адміністрації школи. С. Литвинова визначає такі форми використання 

хмарних технологій в освіті: «віртуальні предметні спільноти», «віртуальні 

учительські», «віртуальні методичні кабінети», «віртуальні класи», 

«віртуальний документообіг», електронний щоденник і журнал, інтерактивна 

приймальня, тематичний форум, контентні сховища [6].  
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Забезпечення функціонування та управління ІТ-середовищем у 

загальноосвітньому навчальному закладі дозволяє створити систему, в якій 

можна ефективно узагальнити інформаційні потоки, класифікувати всю 

інформацію, забезпечити доступ до центральних баз даних, забезпечити 

обмін інформацією. Формування саме хмаро орієнтованого освітнього 

середовища найбільш позитивно вплине на організацію навчально-виховного 

процесу в освітньому закладі, створить оптимальні умови для підвищення 

мотивації учнів до їх навчально-дослідницької діяльності, забезпечить доступ 

до цього сервісу усіх шкіл, педагогічних працівників, учнів і батьків. 

Під час впровадження інформаційних технологій та використання 

програмного забезпечення в управління закладами освіти необхідно 

визначити оптимальні умови автоматизації робочих місць учасників 

управлінського процесу, що допоможе систематизувати та підняти на більш 

високий рівень роботу керівників закладів, їх заступників, секретарів, 

учителів, психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів.  

Формування ІТ-середовища у школі вбачається одним із шляхів 

покращання взаєморозуміння та співробітництва між всіма учасниками 

навчально-виховного процесу: адміністрацією, вчителями, учнями та 

батьками. Для адміністрації це: оперативна підтримка та узагальнення 

інформації про навчально-виховний процес школи з метою прийняття рішень 

та управління; створення та підтримка шкільного документообігу; 

моніторинг динаміки успішності учнів; створення автоматизованого банку 

даних; моніторинг змін у контингенті; створення розкладу уроків та контроль 

його дотримання; розроблювання планів шкільних та позашкільних заходів; 

ведення особових справ співробітників та учнів; формування особистих 

звітів педагогічних працівників та адміністрації. Для учнів та батьків доступ 

до: електронних баз даних і навчальних програм; електронного щоденника; 

розкладу уроків; відомостей про успішність учнів та відвідуваність ними 

занять. Для вчителів-предметників: створення електронних баз даних і 
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навчальних програм з предмета; доступ до електронних навчальних 

матеріалів з метою самоосвіти та підвищення кваліфікаційного рівня; 

автоматизація оцінювання рівня знань учнів; ведення електронного класного 

журналу, календарно-тематичних планів тощо.  

Основною метою використання новітніх технологій в управлінській 

діяльності закладом освіти є створення єдиного інформаційного середовища, 

у якому враховані всі необхідні та достатні вимоги для управління 

навчальним закладом. ІТ-середовище загальноосвітньої школи, повинно 

вписуватися в єдину схему інформаційного простору всієї системи освіти, 

відповідати всім вимогам та правилами побудови цього простору. Зв’язки 

між інформаційними середовищами систем різного підпорядкування повинні 

мати об’єкти інформаційного зв’язку у вигляді статистичних форм звітності 

на різних рівнях підпорядкування та доступу до необхідної інформації 7. 

Висновки. Розбудовуючи інформаційну та телекомунікаційну 

структуру в навчальному закладі, запроваджуючи сучасні інформаційні 

технології для його ефективного управління, необхідно звертати особливу 

увагу на системність, етапність та безперервність цього процесу, 

необхідність використання передового міжнародного та національного 

досвіду, залучення до процесу проектування, створення та експлуатації 

інформаційних систем фахівців різного профілю, включаючи кінцевих 

споживачів. Навчальні заклади, що суттєво у цьому відстають, ризикують 

повністю втратити конкурентоздатність. Цілісність та єдність ІТ-середовища 

школи визначається єдністю педагогічних та управлінських цілей, 

взаємозв'язком педагогічних та виховних завдань і взаємодією учасників 

навчально-виховного процесу (адміністрації, вчителів, учнів та батьків 

тощо). 

Подальші дослідження варто вести у напрямах пошуку впровадження 

ефективних сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

допоможуть адміністрації прийняти відповідні управлінські рішення для 
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покращення навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального 

закладу. 
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