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Управління навчальним закладом, передусім, спрямовується на 

створення і забезпечення ефективної діяльності керованої і керівної систем, а 

також її розвиток. Основні зусилля органів управління освітою та організацій 

громадянського суспільства в галузі реформування освіти мають бути 

спрямовані на підвищення якості української освіти. 

Принципи управління навчальним закладом – це основні положення, що 

випливають із закономірностей управлінської діяльності у школах, гімназіях, 

ліцеях, колегіумах. До найголовніших із них належать: 

Принцип державотворення. Згідно з ним школа вважається важливою 

державною інституцією, від характеру функціонування якої залежить майбутнє 

суспільства і держави. З огляду на це, виховна та освітня діяльність 

спрямовується на утвердження та зміцнення державності України. 

Принцип науковості. Передбачає здійснення управління на основі 

сучасних досягнень його теорії та практики, врахування під час організації 

навчально-виховного процесу новітніх досягнень педагогіки та суміжних з нею 

наук. 

Принцип демократизації. Полягає у використанні адміністрацією 

освітнього закладу під час вирішення важливих питань його життя принципу 

доповнюваності Нільса Бора. Це означає, що керівники педагогічного колективу, 

з одного боку, намагаються визначити межі істинності позицій та суджень 

учнівського і вчительського колективів, а з іншого боку, в міру доцільності 

враховують їх під час вироблення важливих управлінських рішень. 

Принцип гуманізації. Потребує спрямування педагогічного процесу на 

розвиток вихованців та творче самовираження педагогів відповідно до 

внутрішньо закладених їхніх потенціалів, що зумовлює конгруентний характер 

взаємостосунків за схемами педагог – учень, адміністрація – педагог, педагог – 

педагог. 

Принцип перспективи. Спрямовує діяльність педагогічного колективу на 

досягнення близьких, середніх і далеких перспектив. 
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Принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю. 

Згідно з ним повнота відповідальності за навчально-виховний процес покладена 

на директора загальноосвітнього закладу. Однак найповніше реалізується вона в 

умовах демократичного стилю управління. 

Принцип системності. Передбачає розуміння системного характеру 

об’єктів управління, системна властивість яких не зводиться до суми 

властивостей складників. А також врахування того, що будь-яка система може 

включати в себе інші, нижчого порядку. Так, у системі будь-якого освітнього 

закладу, за умови застосування компонентно-структурного аналізу, можна 

виділити три підсистеми, які тісно пов’язані між собою і безпосередньо 

впливають на загальносистемну властивість. Це такі підсистеми: а) 

адміністративно-господарська; б) організаційно-управлінська; в) психолого-

педагогічна. Зважаючи на це адміністрації навчального закладу слід пам’ятати, 

що стійкість інтегративної властивості залежить не лише від цілісності загальної 

системи освітнього закладу, а й від цілісності всіх її підсистем [1, c. 6]. 

Отже, впровадження в освітньо-виховний процес закладу вищої освіти 

принципів управління – державотворення, науковості, демократизації, 

гуманізації, перспективи, системності, поєднання колегіальності з персональною 

відповідальністю – можливе лише за умов демократизації суспільства та 

використанням кращого досвіду провідних європейських країн.  
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