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Анотація. У статті досліджено особливості стилів управління освітою, 

серед яких однією з основних є відповідність стилю управління фазі розвитку 

освітньої системи. Залежно від рівня взаємодії керуючої підсистеми з 

громадськими структурами освітньої системи запропоновано класифікувати 

стилі управління як директивний, консультативний, узгоджувальний, 

мережево-консультативний та інтеграційно-узгоджувальний. Проаналізовано 

основні характеристики стилів управління освітніми системами, що пов’язані з 

особливостями реалізації домінантних принципів, функцій і методів управління.  

Ключові слова: освітня система, фаза розвитку, стиль управління, 

домінантні принципи, функції, методи управління. 

 

 

ВСТУП/INTRODUCTION 

В умовах сучасних радикальних суспільно-економічних трансформацій у 

країні, динамічного реформування освітньої сфери важливим є розроблення 

ефективних моделей та стилів управління галуззю. Водночас особливості та 

характеристики стилів управління освітніми системами, на наш погляд, 

досліджено недостатньо.  
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Значна частина науковців та управлінців-практиків стилі управління 

пов’язують з особливостями керуючої підсистеми. Це зумовлює виокремлення 

таких стилів управління, як стиль ігнорування, потурання, невтручання тощо, що 

не враховують специфіку освіти і не спроможні забезпечити ефективне 

функціонування освітніх систем.  

Управлінці-практики нерідко здійснюють керівництво колективами, 

ґрунтуючись на притаманних їм схильностях до авторитарних, демократичних 

або ліберальних методів управління, недостатньо враховуючи при цьому рівень 

розвитку конкретних закладів освіти. Це знижує ефективність управлінського 

процесу. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ / AIM AND TASKS 

Метою статті є дослідити основні особливості та характеристики стилів 

управління освітніми системами та розробити типологію стилів управління з 

урахуванням рівня розвитку освітніх систем. 

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ / THE THEORETICAL 

BACKGROUNDS 

Стилі управління активно досліджуються, починаючи з 30-х років ХХ 

століття. Науковці виділяють чотири основні підходи до визначення стилів 

керівництва: характерологічний (Ч. Барнард, Р. Стогділ та ін.), поведінковий 

(К. Левін, Д. Мак-Грегор, В. Оучі, Р. Лайкерт, Р. Блейк, Дж. Моутон та ін.), 

ситуативний (Ф. Фідлер, Т. Мітчел, Р. Хаус, П. Херсі, К. Бланшар, В. Врум, 

Ф. Йєттон, Р. Танненбаум, У. Шмідт, К. Арджиріс та ін.), з позицій соціального 

обміну (А. Філліпс, А. Бедейан, К. Басу, Г. Юкл, Р. Хакмен, Ч. Манц, Г. Сімс та 

ін.) 0. У межах зазначених підходів розроблено десятки типологій стилів 

управління.  

Однак типології стилів управління освітніми системами розроблені 

недостатньо. 

Більшість дослідників у сфері освіти (О. Андреєв, О. Бодальов, 

А. Максаков, Т. Мальковська, Н. Маслова, П. Симонов та ін.) аналіз стилів 
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педагогічного керівництва здійснюють на основі відомої типології К. Левіна, 

який розглядав авторитарний, демократичний і ліберальний стилі управління. 

Зокрема Л. Столяренко визначає такі стилі педагогічного керівництва, як 

автократичний (самовладний), авторитарний (владний), демократичний, 

ігнорування, потурання (конформний), непослідовний (алогічний) [2].  

О. Тунік залежно від рівня участі працівників в управлінні освітою 

розглядає сім стилів управління: демократичний, кооперативний, обмеженої 

участі, бюрократичний, невтручання, доброзичливо-деспотичний, авторитарний 

3 тощо. 

Водночас нинішній стан розвитку освіти вимагає нових підходів до 

вирішення зазначеної проблеми. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ / RESEARCH RESULTS 

Будемо вважати, що освітня система (клас, навчальна група, заклад освіти, 

освітня галузь адміністративно-територіальної одиниці тощо) функціонує 

ефективно, якщо вона досягає визначених для неї державними стандартами 

освіти результатів. Ефективним управлінням назвемо таке управління, яке 

забезпечує ефективне функціонування і розвиток освітньої системи. Принципи, 

функції, методи управління, які є найбільш характерними, типовими в управлінні 

певною освітньою системою, вважатимемо домінантними. 

Проаналізуємо далі основні особливості та характеристики стилів 

управління освітніми системами.  

У сучасній науці є різні тлумачення поняття «стиль управління».  

Частина науковців під стилем правління розуміє характер принципів і 

прийомів, що використовує керівник для впливу на підлеглих [4, с. 416–417]. 

Деякі вчені визначають стиль управління як звичну манеру поведінки керівника 

щодо підлеглих з метою вплинути на них і спонукати їх до досягнення цілей 

організації [0, с. 198]. Немало дослідників вважають стилем управління стійку 

сукупність особистісних та індивідуально-психологічних характеристик 

керівника 5, с. 184 тощо. 
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Причому в значній частині випадків у процесі виокремлення стилів 

управління визначальним вважаються особисті риси керівника. Деякі дослідники 

вважають ці риси практично незмінними. Проте багато науковців підкреслюють, 

що для ефективного управління системою керівнику потрібно змінювати стилі 

управління залежно від ситуації [0; 6]. 

Ми пропонуємо стилем управління освітньою системою вважати 

систему домінантних принципів, функцій, методів управління тощо, 

спрямованих на вирішення управлінських завдань і досягнення визначених 

державними стандартами освіти результатів. 

Отже стиль управління розглядаємо не як манеру поведінки, властиву 

керівникові, а як сукупність принципів, функцій і методів управління, що мають 

бути домінантними в управлінні певною освітньою системою. При цьому, на наш 

погляд, важливо врахувати таке: 

– домінантні принципи, функції, методи управління завжди мають 

забезпечувати максимальну ефективність управління освітньою системою; 

– під час вирішення типових управлінських завдань важливо 

використовувати передусім саме домінантні для конкретної освітньої системи 

принципи, функції та методи управління; 

– у кожному конкретному випадку управлінські дії потрібно здійснювати, 

виходячи з особливостей ситуації, тобто під час вирішення окремих («не 

типових») управлінських проблем можуть використовуватися відмінні від 

домінантних принципи, функції й методи управління, що не суперечитиме 

обраному стилю управління. 

Нами обґрунтовано, що в умовах наростання збурень ефективне 

управління спрямовує освітні системи на розвиток за синергетичним сценарієм 

у чітко визначеній послідовності атракторів від жорсткої системи (СЖ) до 

системи з делегованими повноваженнями (СДП), «м’якої» системи (СМ), системи 

з мережевою взаємодією (СМВ) і синергетичної системи (СС): СЖ → СДП → СМ → 
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СМВ → СС [7]. Короткі характеристики фаз розвитку ефективних освітніх систем 

подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Короткі характеристики фаз розвитку ефективних освітніх систем 

Фази розвитку 

освітньої 

системи 

Характер взаємодії керуючої підсистеми  

з громадськими структурами освітньої системи 

Жорстка 

система (СЖ) 

Управління освітньою системою здійснюється лише 

керуючою підсистемою, інші підсистеми освітньої системи 

виконують прийняті нею управлінські рішення 

Система з 

делегованими 

управлінськими 

повноваженнями 

(СДП) 

Частина управлінських повноважень керуючою 

підсистемою делегується органам самоврядування 

освітньої системи (рада закладу, професійні об’єднання 

педагогів, батьківські й учнівські/студентські 

комітети/ради закладу тощо); у процесі прийняття 

управлінських рішень керуюча підсистема проводить 

консультації з органами самоврядування освітньої системи 

«М’яка» система 

(СМ) 

Значна частина управлінських повноважень керуючою 

підсистемою делегується органам самоврядування 

освітньої системи; основні управлінські рішення керуюча 

підсистема узгоджує з органами самоврядування  

Система з 

мережевою 

взаємодією  

(СМВ) 

У процесі прийняття управлінських рішень керуюча 

підсистема та органи самоврядування узгоджують свої дії 

на основі результатів відповідних мережевих консультацій 

з усіма зацікавленими громадськими структурами 

освітньої системи (школи молодого педагога/науковця, 

асоціації педагогів-новаторів, лідерів освіти, 

учнівські/студентські, батьківські комітети класів/груп, 
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школи молодих батьків, молодіжні, батьківські 

клуби/асоціації, об’єднання роботодавців, волонтерські, 

ветеранські організації, благодійні фонди, творчі спілки, 

громадські патріотичні об’єднання, групи експертів тощо) 

Синергетична 

система  

(СС) 

Активну участь в управлінні освітньою системою на основі 

визначеної системи процедур узгодження беруть всі 

зацікавлені громадські структури освітньої системи 

У попередніх наших дослідженнях проаналізовано особливості реалізації 

принципів, функцій і методів управління, управлінського циклу в різних фазах 

розвитку освітніх систем [8; 9; 10; 11]. 

Зокрема обґрунтовано, що залежно від фази розвитку освітніх систем 

домінантні принципи управління змінюються від таких, як централізація, 

субординація, контроль, дисципліна (жорсткі системи), до таких, як розподіл 

повноважень, демократичний централізм, поєднання колегіальності та 

єдиноначальності, відповідальність, оперативне регулювання (системи з 

делегованими повноваженнями); демократичність, гласність, колективізм, 

гуманізація, узгодження суперечностей («м’які» системи); децентралізація, 

відкритість, залучення працівників, участь громадськості, зворотний зв’язок 

(системи з мережевою взаємодією); субсидіарність, автономія та 

самоврядування, свобода й самодіяльність, активність, ініціативність, рівність 

(синергетичні системи) [8]. 

Нами також встановлено, що функції управління (наприклад, 

діагностувальна, моделювальна, організаційна, контрольна, коригувальна) у 

процесі розвитку освітніх систем змінюють свої характеристики, які 

визначаються рівнем взаємодії підсистеми управління освітою з громадськими 

структурами, від директивних до консультативних, узгоджувальних, мережево-

консультативних та інтеграційно-узгоджувальних [8].  
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Крім того, нами доведено, що для підвищення ефективності управління в 

освітніх системах з делегованими управлінськими повноваженнями 

громадським структурам доцільно передавати окремі фази загальних функцій 

управління в освітніх підсистемах, у «м’яких» системах – окремі фази загальних 

функцій управління в системах, у системах з мережевою взаємодією – загальні 

функції управління в освітніх підсистемах, у синергетичних системах – загальні 

функції управління 9. 

Нами також показано, що управлінський цикл залежно від фази розвитку 

освітніх систем еволюціонує від лінійного (жорсткі системи) до розгалуженого 

(освітні системи з делегованими управлінськими повноваженнями), 

розгалуженого з повтореннями («м’які» системи), мережевого (системи з 

мережевою взаємодією) і мережевого з повтореннями (синергетичні системи), 

змінюючи свої атрибути від директивних до консультативних, узгоджувальних, 

мережево-консультативних та інтеграційно-узгоджувальних [10]. 

Також у наших дослідженнях обґрунтовано, що залежно від рівня розвитку 

освітніх систем у визначених за традиційною класифікацією методах управління 

(організаційно-розпорядчі, економічні, психологічні, соціальні) зростає 

громадська складова, відбувається конверсія домінантних методів управління в 

межах окремих груп та їхнє зміщення від організаційно-розпорядчих (накази, 

розпорядження, резолюції, приписи, інструктажі, зауваження, догани, 

звільнення тощо) та економічних (преміювання, надбавки, доплати та ін.) до 

психологічних (порада, підтримка, похвала, комплімент тощо; «гарна ідея», 

«мозковий штурм», Дельфі, щоденники та ін.) і соціальних (обговорення 

проблем і перспективних цілей, громадська думка, колективні договори, 

досягнення компромісів, обмін досвідом, змагання, моральне стимулювання 

тощо) [11]. 

Отже, як показує аналіз, у кожній із зазначених фаз розвитку освітніх 

систем певні групи принципів, функцій, методів управління забезпечують вищу 
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ефективність управління і є домінантними. Тобто кожній фазі розвитку освітньої 

системи відповідає свій стиль управління, а значить стиль управління має 

визначатися насамперед рівнем розвитку освітньої системи (а не особливостями 

ситуації чи характеру керівника).  

Дійсно, якщо новопризначений керівник в освітній системі, яка тривалий 

час керувалася авторитарно, де не напрацьовано досвід прийняття узгоджених 

рішень та залучення до управління громадських структур, намагається 

застосовувати форми й методи демократичного управління, то колектив може 

сприйняти такого керівника як нерішучого, непрофесійного, як такого, що 

боїться приймати рішення, підстраховується тощо. До того ж, і делегування 

управлінських рішень не буде успішним, якщо громадськими структурами не 

напрацьовано досвід такої діяльності. Тому демократичний стиль в управлінні 

жорсткою системою може виявитися неефективними. 

І навпаки, якщо в освітній системі, управління якою тривалий час 

здійснювалося демократично, застосувати авторитарний стиль управління, між 

авторитарним керівництвом і активними членами громадських структур можуть 

виникати конфлікти через небажання керівника врахувати їхні позиції, що 

спричинятиме зниження активності та ініціативності працівників і врешті 

зумовить зниження ефективності освітньої системи. 

Тобто для забезпечення ефективності управління керівники повинні 

визначити рівень розвитку освітньої системи та застосовувати відповідні цьому 

рівню розвитку принципи, функції й методи управління 12, а не 

переформатовувати зазначену систему «під себе». Керівники-професіонали 

мають володіти всіма стилями управління і застосовувати той стиль, який 

забезпечує ефективне управління конкретною освітньою системою на певному 

рівні її розвитку. 



Електронний фаховий журнал 
«Теорія та методика управління освітою» том 1 (22) (2019) 

 
 

 

Отже, на нашу думку, однією з головних особливостей стилю управління 

в освіті є така: стиль управління освітньою системою має відповідати рівню її 

розвитку.  

Залежно від фази розвитку освітньої системи, відповідно до характеру 

взаємодії її керуючої підсистеми з громадськими структурами (див. табл. 1), ці 

стилі визначимо таким чином: жорстка система (СЖ) – директивний стиль 

управління; система з делегованими повноваженнями (СДП) – консультативний 

стиль; «м’яка» система (СМ) – узгоджувальний стиль; система з мережевою 

взаємодією (СМВ) – мережево-консультативний стиль; синергетична система (СС) 

– мережево-узгоджувальний стиль управління. 

Зв’язок фаз розвитку освітньої системи з характером взаємодії її підсистем 

в управлінській діяльності та відповідними стилями управління відображено в 

таблиці 2 (де до органів самоврядування відносимо ради закладів, професійні 

об’єднання педагогів, батьківські й учнівські/студентські комітети/ради закладів 

тощо, а до зацікавлених громадських структур – школи молодого 

вчителя/науковця, асоціації педагогів-новаторів, лідерів освіти, 

учнівські/студентські, батьківські комітети класів/груп, школи молодих батьків, 

молодіжні, батьківські клуби/асоціації, об’єднання роботодавців, волонтерські, 

ветеранські організації, благодійні фонди, творчі спілки, громадські патріотичні 

об’єднання, групи експертів тощо).  

Таблиця 2 

Зв’язок фаз розвитку освітньої системи з характером взаємодії її 

підсистем в управлінській діяльності та відповідними стилями управління 

 

Фаза розвитку 

освітньої системи 

Характер 

взаємодії 

управлінської 

підсистеми  

Характер 

взаємодії 

управлінської 

підсистеми із 

зацікавленими 

Стиль 

управління 
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з органами 

самоврядування 

ОС 

громадськими 

структурами 

Система жорстка 

(СЖ) 

Директиви  Директивний 

Система з 

делегованими 

управлінськими 

повноваженнями 

(СДП) 

Консультування   Консультативний 

Система «м’яка» 

(СМ) 

Узгодження 

рішень 

 Узгоджувальний  

Система з 

мережевою 

взаємодією (СМВ) 

Узгодження 

рішень 

Консультування  Мережево-

консультативний 

Система 

синергетична (СС) 

Узгодження 

рішень 

Узгодження 

рішень 

Інтеграційно-

узгоджувальний  

Наведене вище дає нам змогу коротко проаналізувати основні 

характеристики визначених нами стилів управління освітніми системами, що 

пов’язані з особливостями реалізації домінантних принципів, функцій і методів 

управління ними. 

Основні характеристики директивного стилю управління 

Домінантні принципи управління 

Централізація, дисципліна, субординація, контроль 

Характер реалізації функцій управління 

Директивний 

Функції управління, що делегуються громадським структурам 

Не делегуються 
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Особливості управлінського циклу 

Лінійний, директивний 

Домінантні методи управління 

Розпорядчі методи 

Накази, розпорядження, доручення, вказівки, резолюції, приписи, інструктажі 

Організаційні методи 

Закони, укази, постанови, положення, статути, інструкції, правила, вимоги, акти, 

протоколи тощо 

Дисциплінарні методи 

Догани, звільнення тощо 

Методи психологічного впливу 

Вимога, примушення, командування, заборона 

Основні характеристики консультативного стилю управління 

Домінантні принципи управління 

Розподіл повноважень, демократичний централізм, поєднання колегіальності та 

єдиноначальності, відповідальність, оперативне регулювання 

Характер реалізації функцій управління 

Консультативний 

Функції управління, що делегуються громадським структурам 

Окремі фази загальних функцій управління в освітніх підсистемах 

Особливості управлінського циклу 

Розгалужений, консультативний 

Домінантні методи управління 

Розпорядчі методи 

Рішення нарад при керівникові, узгодження рішень громадських об’єднань, 

рекомендації за результатами співбесід і консультацій тощо 

Економічні методи  

Преміювання, виплата грошової винагороди, надбавок, необов’язкових доплат, 

матеріальної допомоги тощо (характер реалізації – консультативний) 
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Методи психологічного впливу 

Прохання, переконання, підкріплення, погашення 

Основні характеристики узгоджувального стилю управління 

Домінантні принципи управління 

Демократичність, гласність, колективізм, гуманізація, узгодження 

суперечностей 

Характер реалізації функцій управління 

Узгоджувальний 

Функції управління, що делегуються громадським структурам 

Окремі фази загальних функцій управління в системах 

Особливості управлінського циклу 

Розгалужений з повтореннями, узгоджувальний 

Домінантні методи управління 

Розпорядчі методи  

Рішення педагогічних рад, резолюції педагогічних конференцій, рекомендації 

круглих столів, тематичних дискусій та ін. 

Методи психологічного впливу 

Порада, підтримка, похвала, комплімент, метод Сократа 

Психологічні методи розроблення управлінських рішень 

Методи «гарної ідеї», «мозкового штурму», «мозкового штурму навпаки», 

рольової гри тощо 

Основні характеристики мережево-консультативного стилю управління 

Домінантні принципи управління 

Децентралізація, відкритість, залучення працівників, участь громадськості, 

зворотний зв’язок 

Характер реалізації функцій управління 

Мережево-консультативний 

Функції управління, що делегуються громадським структурам 

Загальні функції управління в освітніх підсистемах 
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Особливості управлінського циклу 

Мережевий, мережево-консультативний 

Домінантні методи управління 

Розпорядчі методи  

Рішення конференцій колективу, рекомендації інтернет-форумів, висновки 

громадських експертиз, резолюції науково-практичних конференцій 

Методи психологічного впливу 

Спонукання, схвалення, навіювання, осуд, засудження 

Психологічні методи розроблення управлінських рішень 

Методи «гарної ідеї», «мозкового штурму», синектики, «мозкового штурму 

навпаки», Дельфі, щоденників, рольової гри та ін. 

Методи соціального регулювання 

Колективні договори, угоди, контракти, взаємні зобов’язання, розвиток 

традицій, досягнення компромісів, обмін досвідом, змагання, моральне 

стимулювання тощо 

Основні характеристики інтеграційно-узгоджувального стилю управління 

Домінантні принципи управління 

Субсидіарність, автономія та самоврядування, свобода й самодіяльність, 

ініціативність, активність, рівність 

Характер реалізації функцій управління 

Інтеграційно-узгоджувальний 

Функції управління, що делегуються громадським структурам 

Загальні функції управління  

Особливості управлінського циклу 

Мережевий з повтореннями, інтеграційно-узгоджувальний 

Домінантні методи управління 

Розпорядчі методи  

Рішення загальних зборів закладу, громадські доручення, рекомендації 

громадських слухань (обговорень) 
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Методи психологічного впливу 

Залучення, наслідування, зараження, визнання 

Методи соціального нормування 

Ціннісні орієнтири, громадська думка, кодекси поведінки та професійного 

етикету 

Методи соціального регулювання  

Колективні договори, угоди, контракти, взаємні зобов’язання, розвиток 

традицій, досягнення компромісів, обмін досвідом, змагання, моральне 

стимулювання тощо. 

Зауважимо, що жорсткі освітні системи можна поділити на абсолютно 

жорсткі (СЖа), де керівник лише консультується із своїми заступниками (членами 

управлінської підсистеми) щодо прийняття управлінських рішень, і відносно 

жорсткі (СЖв), де керівник узгоджує із заступниками управлінські рішення з 

основних питань діяльності закладу. Тоді стилі управління можна класифікувати 

таким чином: абсолютно директивний, відносно директивний, консультативний, 

узгоджувальний, мережево-консультативний, інтеграційно-узгоджувальний. 

Далі продовжимо розгляд основних особливостей стилів управління 

освітніми системами. 

Стиль управління, як зазначалося, має забезпечити розвиток освітньої 

системи. Однак він не може змінитися раптово, наприклад, з директивного на 

узгоджувальний. Більш демократичні принципи, функції й методи управління 

мають поступово запроваджуватися в процесі практичної управлінської 

діяльності впродовж певного часового проміжку (тижнів, місяців і навіть років). 

Отже стиль управління має забезпечувати поступовий і постійний розвиток 

функцій та методів управління. Тому ще однією властивістю стилів управління 

в освітній галузі є така: стиль управління освітніми системами має 

забезпечувати поступове й послідовне розширення використання принципів, 

функцій і методів управління, що є характерними для наступних, більш 

демократичних, стилів управління. 
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Наприклад, водночас з наказами й розпорядженнями у процесі розвитку 

жорсткої освітньої системи для підвищення ефективності управління нею 

доцільно все частіше використовувати рішення нарад при керівникові, 

узгодження рішень громадських об’єднань, у наступній фазі її розвитку – 

рішення педагогічних рад і конференцій згодом – рекомендації круглих столів і 

тематичних дискусій, висновки громадських експертиз, рекомендації 

громадських слухань тощо. 

Окрім того, зазначимо, що різні підсистеми освітньої системи можуть 

відрізнятися рівнями розвитку, тому в управлінні ними мають 

використовуватися відповідні їм стилі управління. Тобто в різних підсистемах 

освітньої системи мають використовуватися такі стилі управління, які 

відповідають фазам їхнього розвитку і забезпечують подальший розвиток цих 

підсистем. Тому ще однією важливою властивістю стилів управління в освітній 

галузі є така: у різних підсистемах освітньої системи залежно від рівня їхнього 

розвитку мають реалізовуватися відповідні їм стилі управління, спрямовуючи 

зазначені підсистеми в оптимальному для них темпі до наступних фаз розвитку. 

Зокрема в закладі освіти стиль управління для підсистеми педагогічних 

працівників може бути узгоджувальним, для підсистеми техпрацівників – 

консультативним, а для окремих груп здобувачів освіти – директивним. Ці стилі 

мають з часом зазнавати демократичних змін і спрямувати зазначені підсистеми 

в оптимальному для них темпі до наступних фаз їхнього розвитку.  

Причому, в окремих випадках унаслідок різкого оновлення кадрового 

складу освітньої підсистеми й неготовності нових працівників до демократичних 

стилів управління можливе навіть повернення до директивного стилю 

управління, але при цьому незмінним залишається спрямованість управління на 

розвиток підсистеми і поступове й послідовне розширення використання 

принципів, функцій і методів, що є характерними для більш демократичних 

стилів управління. 
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5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / 

CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCH 

Наведене вище дало підстави класифікувати стилі управління залежно від 

рівня розвитку освітніх систем таким чином: директивний, консультативний, 

узгоджувальний, мережево-консультативний, інтеграційно-узгоджувальний. 

Нами визначено особливості стилів управління освітніми системами, які 

полягають у тому, що: 

– стиль управління освітньою системою має відповідати рівню її розвитку; 

– стиль управління освітніми системами має забезпечувати поступове й 

послідовне розширення використання принципів, функцій, методів управління, 

що є характерними для наступних, більш демократичних, стилів управління; 

– у різних підсистемах освітньої системи залежно від рівня їхнього 

розвитку мають використовуватися відповідні їм стилі управління, спрямовуючи 

зазначені підсистеми в оптимальному для них темпі до наступних фаз розвитку. 

Крім того, в статті проаналізовано основні характеристики стилів 

управління, що пов’язані з особливостями реалізації домінантних принципів, 

функцій і методів управління. 

Водночас подальших наукових досліджень вимагають методики 

моніторингу рівнів розвитку освітніх систем, визначення готовності керуючих та 

керованих підсистем до розвитку та переходу до вищих рівнів тощо.  
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Oleksandr Pastovenskyi 

 

THE MAIN PECULIARITIES AND CHARACTERISTICS OF 

EDUCATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS STYLES 

 

Resume. The article contains the analysis of peculiarities of educational 

management styles, among which one of the main is the correspondence of the style of 

management to the phase of educational system development. It is proposed to classify 

management styles as directive, advisory, conciliative, network advisory and 

integration-conciliative ones depending on the level of interaction of the management 

subsystem with public structures of the educational system. The main characteristics 

of the styles of management of educational systems are analyzed, being connected with 

the peculiarities of realization of dominant principles, functions and methods of 

management. 

Key words: the educational system, the developmental phase, the management 

style, the dominant principles, functions, management methods. 
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