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помітити, що не всі учасники задоволені заходами, які внесено до плану, з метою усунення
проблем, що виявлені під час аналізу роботи за минулий навчальний рік.
Аналіз змісту річного плану переконує про недостатній рівень творчої активності
педагогічного колективу та адміністрації в період його моделювання. Мають місце
порушення ієрархії цілепокладання між стратегічним, перспективним та річним планом. У
педагогічному аналізі більше констатуючих аспектів стану освітнього процессу, ніж
аналітичних обґрунтувань, виявлених проблем. Таким чином, завдання на новий навчальний
рік виходять не з аналітичного змісту, а носять абстрактний характер. Зміст окремих заходів
у розділах плану має декларативний характер. Вони, зачасту, не підпорядковані
цілепокладанню, що засвідчує певну безсистемність дій в реалізації визначеної мети.
Оцінка якості та результативності річного плану 0,87 – достатній рівень. Необхідно
посилити колегіальність при плануванні; розвивати компетентності працювати в команді;
аналітично підходити до зовнішніх і внутрішніх впливів, посилити контроль за виконанням
ухвалених рішень, залучати до планування замовників освітніх послуг (батьків,
громадськість).
Діагностика організації виконання річного плану – 0,88, що відповідає достатньому
рівню. Потребують удосконалення такі напрямки діяльності як мотивація і стимулювання
виконавців. Необхідно оптимізувати форми звітності підлеглих про виконання запланованих
заходів. Доцільно передбачати в системі науково-методичної роботи тренінги з педагогіки,
психології та менеджменту. Не надається належна увага своєчасності та обґрунтованості
корекції плану.
Практичне дослідження стану оновлення планування в ліцеї показало, що
управлінська діяльність керівника, спрямована на оновлення змісту планування, але ще не в
повній мірі раціонально використовується.
Враховуючи результати діагностування було розроблено оновлену модель річного
плану, яка оцінена експертною комісією і відповідає достатньому рівню (0,94), що на 0,1 не
досягає високого. Це значно вищий результат у порівнянні зі стартовим (0,86). З метою її
впровадження було розроблено методичний супровід та здійснено фінансово-економічне
забезпечення в сумі 1544,43 грн.
Удосконалена модель річного плану забезпечує не лише функціонування, а й розвиток
ліцею; ставить акцент не тільки на ЗУНи, але й на розвиток цілісного потенціалу особистості
випускника; передбачає законодавче делегування розробки нових критеріїв оцінки якості
знань, заснованих на кваліметричних, комплексних, рейтингових підходах; впровадження
лише тих технологій, які дійсно втілюють нові смисли управління, а не репродуктивне
засвоєння нових технологій. Зміст плану спрямований на забезпечення розвитку освітнього
процесу, а не прагнення перевести управління освітою з режиму функціонування в режим
розвитку при збереженні функціональної звітності.
ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
Манерко І. Ю.
PROBLEMS DIAGNOSIS OF PEDAGOGICAL CULTURE DEVELOPMENT
MANAGEMENT OF CLASS LEADERS
Manerko I. Yu.
Задля діагностики управління розвитком педагогічної культури класного керівника
нами було визначено такі завдання:
1) оцінити якість управлінської діяльності з розвитку педагогічної культури класного
керівника;
2) визначити сформованість професійно-особистісних якостей класних керівників;
3) проаналізувати професійну підготовку класних керівників;
4) провести експертизу стану організації науково-методичної роботи з класними
керівниками;
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5) дослідити взаємодію учнів і вчителів в освітньому процесі.
У ході експериментальної роботи встановлено таке. Було розроблено кваліметричну
модель як основний інструмент оцінювання якості управлінської діяльності. Визначено. Що
коефіцієнт якості управління розвитком педагогічної культури класного керівника дорівнює
0,73, що відповідає достатньому рівню. Однак оскільки базовий заклад освіти має високий
якісний склад педагогічних працівників, вважаємо, що управлінська діяльність потребує
вдосконалення, особливо такі складники, як психологічне забезпечення та результативність
управління розвитком педагогічної культури класного керівника.
Адаптувавши методику В. Семиченка, нами було визначено такі рівні сформованості :
професійно-особистісних якостей класних керівників: 7% – нижчий за середній; 31% –
середній; 40,5% – вищий за середній; 4,8% – високий; 16,7% – дуже високий.
Професійна підготовка класних керівників відповідає, за нашими даними, таким
рівням: високий – 12 % респондентів; достатній – 81 % опитаних, недостатній – 7 %
учителів.
Серед найважливіших умінь учителя респонденти зазначили дидактичні, методичні,
комунікативні вміння; найменше, на думку педагогів, важливі прикладні, прогностичні,
рефлексивні вміння вчителя.
Якість організації науково-методичної роботи з класними керівниками дорівнює 0,68,
що відповідає допустимому рівню.
Стосовно взаємодії учнів і вчителів в освітньому процесі, то треба щоразу
наголошувати на меті діяльності кожного з учнів, залучати їх до формулювання мети
виховних заходів, щоб вона була чіткою та зрозумілою кожному з учнів. Звертати більше
уваги на те, що потрібно учню саме на цьому етапі виховної діяльності (вид діяльності, роль
у заході – виконавець чи організатор тощо).
Отже, було визначено основні недоліки та прогалини в управлінні розвитком
педагогічної культури класного керівника, які мають бути покладені в основу розробляння
комплексно-цільової програми з удосконалення управлінської діяльності за цим напрямом, а
саме:
 недосконалість управлінської діяльності з розвитку педагогічної культури класних
керівників;
 невідповідність між реальним рівнем якості управлінської діяльності керівника та
необхідним для здійснення результативного управління розвитком педагогічної культури
класних керівників;
 нерозробленість механізму забезпечення класних керівників якісною своєчасною
інформацією, необхідною для підвищення рівня професійної діяльності та рівня розвитку
своєї особистості;
 необхідність розробляння тактичної й операціональної програм включення класних
керівників в процеси щодо оволодіння технологіями саморозвитку, сучасними
технологіями розвитку педагогічної культури.
Удосконалення управлінської діяльності плануємо зробити за рахунок реалізації
комплексно-цільової програми, метою якої є розроблення технології управлінської
діяльності з розвитку педагогічної культури класних керівників у закладі освіти.
ПРАКТИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ
АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Манерко Л. М.
PRACTICE OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS ON THE BASIS OF ACMEOLOGICAL APPROACH
Manerko L. M.
Із метою оцінювання якості управлінської діяльності керівника з позицій
акмеологічного підходу було проведено аналіз діяльності директора Харківської
загальноосвітньої школи I–III ступенів № 142. Узагальнивши роботи Г. Дмитренка, Г.
46

