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ПЕРСПЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ 
Андрій Прокопенко 

Науковий консультант- доктор педагогічних наук, професор ТО. Дмитренко

Загальна постановка завдання управління включає такі основні етапи: 
збір інформації й оцінка ситуації, обґрунтування критеріїв оптимальності й 
обмежень, прийняття рішення про найбільш доцільні дії, виконання рішення, 
контроль, корекція отриманих результатів. Найпоширенішими засобами 
управління в соціальній системі е: концепція, план, програми, положення. 
Система засобів здійснює різні види управління: стратегічне, перспективне, 
пряме. У системі освіти діє два основні види управління: соціальне та 
педагогічне, що повинні перебувати в постійному зв’язку між собою. Види 
управління і відповідні засоби складають способи управління в соціальних 
системах. Системи соціального управління мають, як правило, ієрархічну 
структуру, тому виникає необхідність у діяльності керівництва, що спрямована 
на: визначення цілей соціальних систем та інститутів; обґрунтування шляхів 
досягнення цілей, а також методів, засобів, форм діяльності; вибір принципів 
функціонування і розвитку систем; прийняття рішень про найбільш 
раціональні дії в заданих умовах; виконання рішень, контроль, корекцію 
результатів. Управлінська діяльність -  системоутворюючий фактор, що 
забезпечує цілісне функціонування, збереження та розвиток організації, 
системи. Без управління організація (підприємство чи заклад) не може існувати. 
В теорії управління особливе місце займає педагогічний менеджмент - 
взаємодія учасників педагогічного процесу на основі пізнання його 
об’єктивних закономірностей з метою досягнення оптимального результату. 
Розкрити управлінський аспект педагогічного менеджменту допомагають 
прогнозування, програмування, планування, організація, регулювання, 
контроль, стимулювання, корекція, аналіз педагогічного процесу. Так 
багатопланово і потрібно уявляти управління освітніми процесами і 
системами. Тому постає актуальність визначення параметру ефективності 
управління освітніми системами.

МЕНЕДЖЕРСЬКА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 
ЙОГО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Ірина Прокопенко 
Науковий керівник -  доктор педагогічних наук, професор О.М. Іонова

Сучасний етап науково-технічного прогресу викликає підвищену увагу 
до управління підприємством на різних рівнях. Підприємства відчувають гостру
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Харківський національний педагогічний університет 
імені Г.С. Сковороди.

Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 29. 
Видавець СПДФО Прокопенко Г.С. 

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія ДК№ 1635 від 25.12.03 р.

Ліцезія№ 1413900866.
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