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У сучасному світі суспільство вимагає нових креативних підходів до
отримання знань [9]. У руслі цього змінюється й якісний підхід до освітнього
процесу. У педагогічній практиці триває пошук нових ефективних шляхів
удосконалення навчального процесу середньої освіти, одним із яких є
ефективне управління та якість надання освітніх послуг. Школа є частиною
сучасного суспільства, а отже, має змінюватися та реагувати на їх виклики.

Якою має бути сучасна школа для суспільства, що розвивається? Якою
буде школа через десятиліття? Яким має бути учень у сучасній школі?

Метою нової української школи є всебічно розвинена, здатна до
критичного мислення цілісна особистість, яка усвідомлює себе
громадянином України, готова до цивілізованого життя в суспільстві та
гармонічної взаємодії з природою. Сучасна особистість має прагнути
самовдосконалюватися і вчитися впродовж життя.

Важливе значення в сучасному освітньому процесі [5] набуває
формування в учнів системи загальнолюдських цінностей – морально-
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етичних, а саме гідність, чесність, справедливість, повага до себе та інших
людей; соціально-політичних, таких як демократія, культурне різноманіття,
відповідальність, патріотизм, шанобливе ставлення до рідної мови і
культури, до довкілля.

В освітньому процесі та управлінні закладом освіти [2] успіх
забезпечується завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям. Це має
бути системним процесом, який охоплює всі види діяльності, а не лише
проект для одного застосування. Інформаційно-комунікаційні технології
дають безліч нових можливостей для педагога, оптимізують процеси
управління, тим самим розвиваючи в учня важливі для сучасного світу
технологічні компетентності [8, 11].

На сьогодні знання та вміння формують життєві компетентності кожної
особистості, які так необхідні для самореалізації у житті [7]. Тому дуже
важливо навчитися користуватися отриманими знаннями.

У «Концептуальних засадах реформування середньої школи» дають
визначення: «Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для
особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної
інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та
життєвий успіх протягом усього життя» [12]. Тому ключові компетентності є
основою для успішного розвитку та самореалізації особистості.

У сучасній практиці управління навчальним закладом знаходимо
підтвердження значного розширення сфери управління. Таке розширення
залежить від галузі дослідження та зумовлює необхідність уточнення та
конкретизації об’єктів і суб’єктів управління, враховуючи чинники, які
впливають на розвиток явищ і процесів Нової української школи [4].

Серед важливих факторів, що складають основу розвитку навчального
закладу [10], відокремлюємо наявність стратегії інноваційного розвитку
школи, готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності, а
також сприятливі соціально-психологічні умови для інноваційних змін,
функціональну ефективність усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

У великому тлумачному словнику сучасної української мови слово
«управляти» пояснюється як «спрямувати діяльність, на роботу кого-, чого-
небудь; бути на чолі, керувати; спрямовувати хід процесу; впливати на
розвиток, стан чого-небудь» [1]. Управління – це процес впливу на будь-кого,
будь-що. Крім того, поняття «управління» поєднують з діяльністю органів
влади, керівних органів. В. Афанасьєв зазначав: «Управління – це передусім
усвідомлена діяльність людини, яка має певну мету. І не просто діяльність, а
той особливий її різновид, який пов'язаний із виробленням виконання, з
організацією, спрямованою на втілення виконання в життя, з регулюванням
системи відповідно до заданої мети, до підбиття підсумків діяльності, до
систематичного отримання, переробки та використання інформації» [4].

Одним з найважливіших принципів управління освітою є принцип
системності, який являє собою інтегративність різних рівнів освітнього
менеджменту [3].
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Вважаємо, що в сучасній системі управління навчальним закладом
мають використовуватися основи такого управління, яке засноване на
злагодженій роботі керуючої та керованої підсистем, а також гармонізує
потреби людини, суспільства і держави.

Отже, управління можна тлумачити як вид діяльності, що полягає у
керуванні людьми, процесами і елементами суспільства. Тобто це сукупність
скоординованих заходів, спрямованих на досягнення певної мети. Процес
управління навчальним закладом із наукової точки зору можна визначити, як
цілеспрямовану взаємодію керуючої та керованої підсистем щодо регулювання
освітнього процесу з метою переведення його на більш високий якісний рівень.
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