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АНОТАЦІЯ 

Бєлова В. В. Система управління середньою освітою в Англії. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Інститут 

педагогіки НАПН України, м. Київ; 2021. 

 

У дисертації з використанням компаративного аналізу на основі автентичної 

джерельної бази охарактеризовано систему управління середньою освітою в Англії 

у сукупності теоретичних засад, періодів розвитку, сутнісних характеристик 

організації та змісту. Визначено перспективи досвіду Англії з управління середньою 

освітою в умовах реформування освіти в Україні. 

Розкрито підходи до тлумачення базових термінів і понять. На основі 

термінологічного аналізу ключовими поняттями дисертаційного дослідження 

визначено «система освіти» та «управління» з синонімічним рядом стосовно терміна 

«управління» – «адміністрування», «керівництво», «менеджмент», який охоплює 

«педагогічний менеджмент», «освітній менеджмент», «менеджмент в освіті», 

«школобазований менеджмент», «шкільний менеджмент». В англійській мові 

аналогічними поняттями є «system of education», «education/al system», «governance», 

«education/al governance», «administration», «management», «school-based 

management» тощо. 

Охарактеризовано позицію міжнародних організацій (ЮНЕСКО, ПРООН, 

ОЕСР) щодо сутності понять «управління» і «менеджмент». Розгляд управлінського 

концепту у науковому просторі Великої Британії засвілчив акцентування таких 

підходів як системний і процесний, Грунтуючись на проведеному аналізі, 

управління шкільною освітою в Англії протрактовано як цілісну та відкриту 

систему, що динамічно розвивається. Її метою є формулювання, реалізація та 

оцінювання освітньої політики, а також управління на різних рівнях 

(національному, місцевому, рівні закладу освіти) через управлінські інституції. 
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Констатовано наявність ознак системи: наявність складових, які складають систему 

(інституції і структури, які функціонують у вертикальній і горизонтальній 

площинах); тісний взаємозв’язок і взаємодія складових; формування цілісності, що 

реалізується через імплементацію освітньої політики. 

Охарактеризовано стан розроблення проблеми управління освітою у 

зарубіжному та вітчизняному освітньому просторах на основі досліджень 

українських і зарубіжних науковців, а також напрацювань міжнародних організацій. 

Доведено актуальність дослідження проблеми управління освітою в умовах 

управлінських трансформацій (децентралізаційно-централізаційних процесів) під 

впливом глобалізації, яка збагатила традиційне ієрархічне державне регулювання 

наднаціональними та горизонтальними вимірами. Підкреслено важливість 

порівняльно-педагогічних розвідок українських компаративістів з проблеми 

управління освітою з огляду на запровадження зарубіжних інновацій: 

децентралізація в освіті, державно-громадське управління, автономний шкільний 

менеджмент, шкільне лідерство тощо. Констатовано розмаїття наукових поглядів на 

поняття, що визначають сектор управління освітою (управління, адміністрування, 

менеджмент). Розкрито, що ключовими ознаками управління у трактуванні 

міжнародної спільноти визначено динамічність, багаторівневість, взаємодію, 

підзвітність, мережування, соціальне партнерство, стандарти, моніторинг, лідерство.  

Розглянуто розвиток середньої освіти Англії під впливом політичних, 

економічних, релігійних, соціальних та інших чинників. Фокусування на генезі 

системи управління освітою в межах дослідження розвитку шкільництва в Англії 

уможливило розробити періодизацію розвитку системи управління середньою 

освітою в Англії у визначених хронологічних межах, які охоплюють три періоди 

початок реформи традиційної моделі управління середньою освітою (1980-і – 1990-і 

рр.); період удосконалення нової моделі управління середньою освітою (2000-і рр.); 

збагачення нової моделі управління середньою освітою новими характеристиками 

(починаючи з 2010 р.). 

Доведено, що система управління середньою освітою в Англії 
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характеризується широкою автономією шкіл стосовно центральної влади. 

Охарактеризовано систему управління освітою на центральному рівні, яка охоплює 

урядовий Департамент освіти (DfE) на чолі з Державним секретарем із питань 

освіти, агенції та позавідомчі державні органи, що забезпечують партисипативну 

участь в управлінні освітою і прийнятті рішень. Розкрито, що реформи системи 

управління середньою освітою, починаючи з прийняття Закону «Про реформу 

освіти» (1988), забезпечили посилення ролі центрального рівня управління освітою. 

Охарактеризовано функції центральної влади з управління освітою, що 

передбачають розроблення і реалізацію стратегії шкільної освіти засобами 

Національного курикулуму (National curriculum), яким визначено цілі і результати 

освіти, структуровано зміст, запропоновано інструменти оцінювання, визначено 

обов’язки учнів та батьків. Департамент освіти розробляє стандарти, вирішує 

питання з казначейством щодо державних витрат на освіту, надає фінансову 

підтримку навчальним закладам, затверджує прийняття змін в освітній політиці, 

окреслює рамки інспектування. 

Охарактеризовано особливості управління середньою освітою в Англії на 

місцевому рівні. Обґрунтовано еволюцію управлінських повноважень місцевої 

влади у напрямі послаблення функцій в умовах імплементації національної політики 

розбудови автономної, самовдосконалювальної шкільної системи. Констатовано, що 

на сучасному етапі до повноважень місцевої влади належать: забезпечення усіх 

дітей відповідного віку місцями у школах; забезпечення високих стандартів освіти; 

координація зарахування до школи за місцем проживання за визначеними 

правилами; фінансування та зарахування на роботу вчителів у школах, які 

знаходяться у підпорядкуванні місцевої влади; інспектування зазначених шкіл; 

підтримка дітей з особливими потребами. Підкреслено комплексний характер 

управління закладами середньої освіти на місцевому рівні з огляду на отримані 

повноваження центральної влади здійснювати управління академіями при 

збереженні функцій місцевої влади управляти школами, які залишаються в її 

підпорядкуванні. Констатовано збагачення повноважень місцевого рівня за рахунок 
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створення у 2014 р. регіональних уповноважених по школам (regional schools 

commissioners) з функціями моніторингу діяльності академій та розбудови 

мультиакадемічних трастів (multi-academy trusts) для підтримки мережування 

академій. 

Розкрито характер управління шкільною освітою в Англії на рівні закладу 

освіти. Мережа закладів середньої освіти складається з різних типів: школи, які 

утримуються місцевою владою, та академії, які підпорядковуються центральній 

владі, що передбачає різні формати управління (шкільні ради, академічні трасти). 

Спільним є застосування школобазованого менеджменту, який запроваджено 

Законом «Про реформу освіти» (1988) задля посилення фінансової спроможності 

шкіл з метою підвищення їхньої ефективності. Англійська модель школобазованого 

менеджменту характеризується гнучкістю, реалізованою за рахунок різних типів і 

структур управлінських рад та широкого представництва усіх зацікавлених сторін 

(директора і педагогів, батьків, місцевої влади тощо). Зазначене забезпечує 

перетворення школи на ключову ланку підвищення якості освітніх послуг завдяки 

перерозподілу рівня прийняття рішень, що забезпечує мотивацію до та стійкість 

інновацій. 

Доведено, що досвід Англії у секторі управління середньою освітою є 

перспективним для освіти України в умовах децентралізації влади і реалізації 

функції управління освітою об’єднаними територіальними громадами. До 

перспективних англійських ідей і практик віднесено: динамічність розбудови 

системи управління середньою освітою та відкритість до інновацій; комплексність 

сучасної структури управління середньою освітою, яка поєднує вертикальну 

(центральний, місцевий рівні і рівень закладу освіти) і горизонтальну 

(мультиакадемічні трасти) площини; партисипативну участь у прийнятті рішень; 

школобазований менеджмент як інструмент підвищення якості освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

- уперше у порівняльно-педагогічному аспекті охарактеризовано систему 

управління середньою освітою в Англії у сукупності теоретичних засад, періодів 



6 

 

розвитку, сутнісних характеристик організації та змісту; розроблено періодизацію 

розвитку системи управління середньою освітою в Англії у визначених 

хронологічних межах, у яких виокремлено три періоди (початок реформи 

традиційної моделі управління середньою освітою (1980-і – 1990-і рр.); період 

удосконалення нової моделі управління середньою освітою (2000-і рр.); збагачення 

нової моделі управління середньою освітою новими характеристиками (починаючи з 

2010 р.); обґрунтовано комплексність концепту управління освітою в Англії під 

впливом класичних управлінських теорій та інноваційних орієнтирів теорій 

мережування, соціального партнерства, автономії; розкрито структуру (поєднання 

вертикальної (центральний, місцевий рівні і рівень закладу освіти) і горизонтальної 

(мультиакадемічні трасти) площин) і зміст управління середньою освітою (який 

складає діяльність його суб’єктів з інтеграції таких напрямів діяльності, як 

оринковлення («квазіринкова» модель), посилення партисипативної участі в рамках 

започаткування шкільних органів управління освітою, посилення ролі закладу 

освіти в рамках школобазованого менеджменту); запропоновано рекомендації щодо 

врахування позитивного досвіду Англії з управління середньою освітою для 

України (на загальнодержавному, регіональному і внутрішньо шкільному рівнях). 

- конкретизовано базове поняття «система управління середньою освітою в 

Англії», яке трактується як цілісне та викрите утворення, що поєднує вертикальну і 

горизонтальну площини і динамічно розвивається, та складається з підсистем, які 

взаємодіють узгоджено та є взаємопов’язаними. Її метою є формулювання, 

реалізація та оцінювання ефективності освіти, а також управління на різних рівнях 

(національному, місцевому, рівні закладу) через управлінські інституції. 

- подальшого розвитку набули ідеї і зарубіжні практики з підготовки фахівців 

з управління освітою. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні рекомендацій щодо 

використання прогресивних ідей англійського досвіду для оптимізації розвитку 

системи управління середньою освітою в Україні на трьох рівнях: 

загальнодержавному, регіональному та на рівні навчального закладу. 
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The dissertation using comparative analysis based on an authentic source base 

describes the management system of secondary education in England in a set of theoretical 

principles, periods of development, essential characteristics of the organization and 

content. The prospects of the British experience in the management of secondary 

education in the context of education reform in Ukraine are identified. 

Approaches to the interpretation of basic terms and concepts are revealed. Based on 

terminological analysis, the key concepts of the dissertation research are defined as 

«education system» and «management» with a synonym for the term «management» – 

«administration», «leadership», «governance», which includes «pedagogical 

management», «educational management», «management in education», «school-based 

management», «school management». In English, similar concepts are «system of 

education», «educational system», «governance», «educational governance», 

«administration», «management», «school-based management» and so on. 

The position of international organizations (UNESCO, UNDP, OECD) on the 

essence of the concepts of «governance» and «management» is described. Consideration 

of the management concept in the scientific space of Great Britain has highlighted the 

emphasis on such approaches as systemic and process. Based on the analysis, school 

education management in England is interpreted as a holistic and open system that is 

developing dynamically. Its purpose is to formulate, implement and evaluate educational 

policy, as well as governance at various levels (national, local, educational institution 

level) through management institutions. The presence of features of the system is stated: 

the presence of components that make up the system (institutions and structures that 

function in the vertical and horizontal planes); close relationship and interaction of 
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components; formation of integrity, which is realized through the implementation of 

educational policy. 

The state of development of the problem of education management in foreign and 

domestic educational spaces on the basis of researches of the Ukrainian and foreign 

scientists, and also development of the international organizations is characterized. The 

relevance of the study of the problem of education management in the conditions of 

managerial transformations (decentralization-centralization processes) under the influence 

of globalization, which has enriched the traditional hierarchical state regulation with 

supranational and horizontal dimensions, is proved. The importance of comparative and 

pedagogical investigations of Ukrainian comparativists on the problem of education 

management in view of the introduction of foreign innovations: decentralization in 

education, state-public administration, autonomous school management, school leadership, 

etc. A variety of scientific views on the concepts that define the education management 

sector (governance, administration, management) is stated. It is revealed that the key 

features of management in the interpretation of the international community are defined as 

dynamism, multilevel, interaction, accountability, networking, social partnership, 

standards, monitoring, and leadership. 

The development of secondary education in England under the influence of 

political, economic, religious, social and other factors is considered. Focusing on the 

genesis of the education management system in the study of school development in 

England made it possible to develop a periodization of the development of the secondary 

education management system in England within certain chronological limits, covering 

three periods (beginning of the reform of the traditional model of secondary education 

management) (1980s-1990s); period of improvement of the new model of secondary 

education management (1990s - 2000s).  

It is proved that the system of management of secondary education in England is 

characterized by a wide autonomy of schools in relation to the central government. The 

education management system at the central level, which includes the government's 

Department of Education (DfE), headed by the Secretary of State for Education, agencies 
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and non-governmental bodies involved in participatory education management and 

decision-making, is described. It is revealed that the reforms of the secondary education 

management system, since the adoption of the Law on Education Reform (1988), have 

strengthened the role of the central level of education management. The functions of the 

central government in education management are described, which include the 

development and implementation of school education strategy through the National 

Curriculum, which defines the goals and results of education, the content is structured, 

assessment tools are proposed, responsibilities of pupils and parents are defined. The 

Department of Education develops standards, resolves issues with the Treasury regarding 

public spending on education, provides financial support to educational institutions, 

approves the adoption of changes in educational policy, and outlines the frames of 

inspections.   

Features of secondary education management in England at the local level are 

described. The evolution of managerial powers of local authorities in the direction of 

weakening functions in the conditions of implementation of the national policy of building 

an autonomous, self-improving school system has been substantiated. It is stated that at the 

present stage the powers of local authorities include: providing all children of the 

appropriate age with places in schools; ensuring high standards of education; coordination 

of enrollment in the school at the place of residence according to certain rules; funding and 

enrollment of teachers in schools that are subordinated to local authorities; inspection of 

these schools; support for children with special needs. The complex nature of the 

management of secondary education institutions at the local level has been emphasized, 

which gives the authority of the central government to manage the academies at the same 

time maintaining the functions of local government to manage the schools that remain 

under its authority. The enrichment of the powers of the local level was stated due to the 

creation (in 2014) of regional school commissioners with the functions of monitoring the 

activities of academies and the development of multi-academy trusts to support the 

networking of academies. 
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The nature of school education management in England at the level of an 

educational institution is revealed. The network of secondary education institutions 

consists of different types: schools maintained by local authorities and academies 

subordinated to the central government, which provides for different formats of 

government (school boards, academic trusts). The use of school-based management is 

common. It was introduced by the Education Reform Act (1988) to strengthen the 

financial capacity of schools in order to increase their efficiency. The English model of 

school-based management is characterized by flexibility implemented through different 

types and structures of governing boards and a wide representation of all stakeholders 

(principals and teachers, parents, local authorities, etc.). This ensures the transformation of 

the school into a key link in improving the quality of educational services through the 

redistribution of the level of decision-making, which provides motivation for and 

sustainability of innovation. 

It is proved that the experience of England in the sector of secondary education 

management is promising for the education of Ukraine in the conditions of 

decentralization of power and implementation of the function of education management by 

united territorial communities. Promising English ideas and practices include: the 

dynamics of building a management system of secondary education and openness to 

innovation; the complexity of the modern management structure of secondary education, 

which combines the vertical (central, local and educational level) and horizontal (multi-

academic trusts) planes; participation in decision-making; school-based management as a 

tool to improve the quality of education. 

The scientific novelty of the obtained results is that:  

- for the first time in the comparative-pedagogical aspect the management system of 

secondary education in England is characterized in a set of theoretical principles, periods 

of development, essential characteristics of organization and content; periodization of the 

development of secondary education management in England within certain chronological 

limits has been developed, which identified three periods (the beginning of the reform of 

the traditional model of secondary education management) (1980s - 1990s), the period of 
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improvement of a new model of secondary education management (2000s), enrichment of 

the new model of secondary education management with new characteristics (starting 

from 2010); the complexity of the concept of education management in England under the 

influence of classical management theories and innovative guidelines for theories of 

networking, social partnership, autonomy has been substantiated; the structure 

(combination of vertical (central, local level and level of educational institution) and 

horizontal (multi-academic trusts) planes) and the content of secondary education 

management (which is the activity of its subjects to integrate such activities as marketing 

(«quasi-market» model) , strengthening participatory participation in the framework of the 

establishment of school education governing bodies, strengthening the role of educational 

institutions in the framework of school-based management); recommendations have been 

offered to take into account the positive experience of England in the management of 

secondary education for Ukraine (at the national, regional and intra-school levels); 

- the basic concept of «secondary education management system in England» is 

specified, which is interpreted as a holistic and open entity that combines vertical and 

horizontal planes and is developing dynamically, and consists of subsystems that interact 

in harmony and are interconnected. Its purpose is to formulate, implement and evaluate the 

effectiveness of education, as well as management at various levels (national, local, 

institution level) through management institutions; 

- ideas and foreign practices for training education management specialists have 

been further developed. 

The practical significance of the study is to develop recommendations for the use of 

progressive ideas of the English experience to optimize the development of the 

management system of secondary education in Ukraine at three levels: national, regional 

and educational level. 

Keywords: management of education, educational management, school-based 

management, local education authorities, participatory management, network, 

communities, school board, England. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Зміна парадигми управління освітою в Україні, 

законодавчо закріплена у Законах України «Про освіту» (2017), «Про повну 

загальну середню освіту» (2020), нерозривно пов’язана з реформою децентралізації 

влади. Передача повноважень і фінансів від центральних органів місцевому 

самоврядуванню та посилення спроможності об’єднаних територіальних громад 

передбачає демократизацію системи управління освітою, посилення автономії 

закладів освіти, інтенсифікацію державно-громадського управління.  

Практична реалізація в Україні нової системи управління освітою, що 

корелюється з оновленими економічними та суспільними пріоритетами розвитку 

країни, відповідає європейським устремлінням, працює на подальшу інтеграцію до 

європейського освітнього простору. Важливим у цьому контексті є дослідження 

успішного досвіду зарубіжних країн, у переліку яких Англія посідає чільне місце. 

Урядові орієнтири розвитку британської освіти в умовах глобалізаційних викликів 

(White Paper «Industrial Strategy: building a Britain fit for the future» (2017); White 

Paper «Educational Excellence Everywhere», 2016; DfE strategy 2015-2020: World Class 

Education and Care, 2016; School Governance (Constitution) (England) Regulations 2012) 

та успішні практики розбудови інноваційної системи управління задля підвищення 

якості актуалізують осмислення перспективного досвіду Англії.  

Науковій проблемі управління освітою, освітнього менеджменту присвячено 

праці Р. Вдовиченко [36], Л. Даниленко [47; 48; 49], Г. Єльнікової [59], І. Жерносека 

[60], Л. Калініної [72; 73], Л. Карамушки [75], З. Курлянд [128], В. Лугового [100; 

101; 102], Т. Лукіної [104], В. Лунячека [103], О. Мармази [107;108], В. Маслова 

[109; 110], Л. Паращенко [127], Н. Островерхової [126], А. Семенової [147], 

Т. Сорочан [154; 155], Г. Тимошко [159] та ін. 

Зарубіжний досвід освітнього менеджменту та управління освітою 

представлено у працях українських компаративістів М. Бойченко [31; 32], 

М. Гаврилюк [38; 39], Л. Гриневич [45], С. Калашнікової [68; 69], О. Ковальчук [77; 

78; 79], З. Магдач [105], І. Миськів [119], А. Сбруєвої [144; 145; 146], В. Хоменко 
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[166], О. Ярової [179] та ін., які досліджують реформи управління освітою під 

впливом сучасних глобалізаційних та євроінтеграційних трансформацій, моделі 

управління якістю освітніх послуг, тенденції розвитку автономного шкільного 

менеджменту в країнах Європи та США. 

Важливими для осмислення інновацій в системі управління освітою в 

зарубіжжі є праці таких учених, як Дж. Аінлі [186], Т. Б’єрнса [213], Т. Буша [214], 

С. Горарда [275], К. Джеймса [299], С. О’Доннела [306], П. Друкера [251; 525; 253], 

Д. Еванса [261], Д. Кемпбела [217; 218; 219; 220], М. Конноллі [230], Ф. Костера 

[213], Г. Кунца [306], П. Маккензі [340], К. Мартенса [425], Т. Серджованні [371], 

А. Уест [422], М. Уіндзіо [425], М. Фазекаса [265], К. Фаррелла [230], М. Фуллана 

[267; 268], М. Фустера [213], М. Шарілл [372] та ін. 

Водночас аналіз наукової літератури засвідчив, що феномен управління 

середньою освітою в Англії не дістав об’єктивної оцінки у вітчизняній педагогічній 

компаративістиці. Нерозробленість зазначеної проблеми посилюється загостренням 

низки суперечностей у сучасній педагогічній теорії та практиці між:  

– запитом українського суспільства на ефективне функціонування системи 

управління освітою в умовах реформи децентралізації влади та відпрацювання 

функцій управління освітою територіальними громадами і нерозробленістю 

ефективних механізмів управління освітою на центральному, регіональному та 

локальному рівнях; 

– об’єктивною потребою науково-педагогічного аналізу успішного зарубіжного 

досвіду управління освітою в умовах децентралізації влади та недостатнім рівнем 

висвітлення цієї проблематики у педагогічній компаративістиці України.  

З огляду на потребу розв’язання окреслених суперечностей, актуальність для 

України проблеми управління освітою в умовах децентралізації і розбудови нової 

моделі адміністративного обслуговування освіти та її недостатня розробленість 

обумовили вибір теми дисертації: «Система управління середньою освітою в 

Англії». 



23 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи 

відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України і є складником 

тем: «Тенденції розвитку змісту і методів навчання і виховання у зарубіжних 

країнах» (державний реєстраційний № 0102U000256), «Тенденції реформування 

загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу” (державний 

реєстраційний № 0105U000280). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 06 від 16 червня 2005 р.) та 

погоджено Міжвідомчою радою з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки 

і психології (протокол № 7 від 27 вересня 2005 р.). 

Мета дослідження – розкрити теоретичні засади та організаційно-змістові 

складники системи управління середньою освітою в Англії з окресленням 

перспектив англійського досвіду в Україні в умовах реформування національної 

освіти. 

Відповідно до мети дослідження сформульовано такі завдання: 

1. Охарактеризувати стан розроблення проблеми управління освітою у 

зарубіжному та вітчизняному освітньому просторах. 

2. Висвітлити управління середньою освітою в Англії на центральному рівні. 

3. Розкрити особливості управління середньою освітою в Англії на місцевому 

рівні. 

4. Дати характеристику управлінню середньою освітою в Англії на рівні 

навчального закладу. 

5. Окреслити перспективність досвіду Англії у секторі управління середньою 

освітою в умовах реформування освіти в Україні. 

Об’єкт дослідження – управління середньою освітою в Англії. 

Предмет дослідження – теоретичні засади та організаційно-змістові складники 

системи управління середньою освітою в Англії. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період останньої чверті ХХ – 

початок ХХІ століття. Нижня хронологічна межа визначається прийняттям Закону 
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«Про реформу освіти» (1988), який поклав початок побудові нової системи 

управління системи освіти через запровадження інструменту перерозподілу 

повноважень між закладами освіти, місцевою владою і центральним урядом, 

посиленню впливу громадського сектору в умовах оринковлення освіти. Верхня 

хронологічна межа визначається 2020 роком: часом закінченням правління 

Консервативного уряду (2017-2019) і початком роботи нового Консервативного 

уряду (2020), що уможливило осмислення реалізації стратегічних орієнтирів 

урядової політики, орієнтованої на розбудову освіти і навчання світового рівня. 

Територіальні межі дослідження. У фокусі дослідницької уваги знаходиться 

Англія, яка разом з Уельсом, Шотландією та Північною Ірландією формує 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 

Теоретичною основою дисертації є: 

– філософські концепти щодо функціонування освітніх систем у контексті 

глобалізації та європеїзації (В. Андрущенко [5], Б. Гершунський [40; 41], 

С. Гончаренко [42; 43], В. Кремень [84], А. Маслоу [110], К. Роджерс [139], 

О. Савченко [140], О. Сухомлинська [156]); 

– концептуальні положення методології педагогічної компаративістики в 

аспекті дослідження розвитку систем освіти у світовому просторі (М. Брей [208], 

О. Заболотна [63], О. Локшина [96; 97; 98], О. Матвієнко [111], О. Огієнко [124], 

Л. Пуховська [138], А. Сбруєва [144; 145; 146], С. Сисоєва [151], І. Тараненко [157], 

М. Чепіль [168]); 

– положення теорії управління освітою (Г. Єльнікова [59], Л. Калініна [72; 73], 

В. Луговий [100; 101; 102], В. Лунячек [103], В. Олійник [125], А. Семенова [147], 

Т. Сорочан [154; 155]); 

– концептуальні ідеї управління освітою в європейському та світовому 

освітньому просторах (М. Бойченко [31; 32], О. Ковальчук [77; 78; 79], К. Джеймс 

[299], А. Сбруєва [144; 145; 146], Т. Серджованні [371], М. Фуллан [267; 268], 

М. Шарілл [372]). 
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Єдність зазначених методологічних підходів та ґрунтовність теоретичних основ 

забезпечує адекватне розв’язання завдань дослідження і досягнення його мети. 

Методи наукового дослідження: загальнонаукові – аналіз і синтез 

(використані для дослідження складових феномена управління середньою освітою в 

Англії, встановлення зв’язку між управлінськими рівнями для отримання цілісного 

уявлення про систему); узагальнення (забезпечив формулювання висновків, 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо можливостей упровадження 

прогресивних ідей британського досвіду з управління середньою освітою в 

освітньому просторі України); конкретно-наукові – описовий, який було 

використано для вивчення і опису офіційних документів (законів, постанов тощо), 

що визначали й визначають параметри функціонування системи управління освітою 

в Англії; порівняльно-історичний, який надав змогу прослідкувати процес 

становлення і розвитку шкільництва та системи управління освітою в Англії і 

Україні; діахронний, використаний для розроблення періодизації розвитку шкільної 

освіти в Англії; термінологічного аналізу, який забезпечив розкриття сутності 

управління/менеджменту засобом уточнення значення базового терміну 

дослідження; системного аналізу, застосування якого надало можливість 

виокремити основні складові системи управління в Англії та охарактеризувати 

особливості їх функціонування. 

Джерельною базою дослідження є матеріали: 

 законодавчі та урядові документи Великої Британії щодо реформ та інновацій 

середньої освіти (Парламент; Департамент освіти (DfE); Управління з питань 

кваліфікації та іспитів (Ofqual); Бюро стандартів у галузі освіти, обслуговування 

дітей та навичок (Ofsted), зокрема, закони «Про реформу освіти» (1988), «Про 

шкільну інспекцію» (1996), «Про шкільні стандарти» (1998), «Про освіту» (2005), 

«Про освіту» (2011), «Про освіту і шкільну інспекцію» (2006) тощо; 

 аналітичні матеріали та електронні бази міжнародних і британських 

національних, громадських та професійних організацій: ЮНЕСКО; ПРООН; ОЕСР; 

Світовий банк; Eurydice; ResearchGate; Teaching Regulation Agency, National 
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Governance Association; Association of School and College Leaders, National 

Association of Head Teachers; 

 наукові дослідження (монографічні праці і наукові статті) зарубіжних 

дослідників з питань теорії і практики управління/менеджменту в освіті, управління 

якістю освітніх послуг, автономного шкільного менеджменту, шкільного лідерства 

(Л. Больман [39], С. Горард [275], Т. Діл [304], К. Джейс [299], Р. Елмор [212], 

К. Лейтвуд [315], Т. Серджовані [371], М. Фуллан [267; 268]); 

 публікації та матеріали наукових конференцій з проблеми управління та 

менеджменту в освіті, що проводяться вітчизняними і зарубіжними національними 

та міжнародними науковими організаціями; 

 матеріали зарубіжної та вітчизняної педагогічної періодики «International 

Education Journal», «International Journal of Educational Management», «Local 

Covernment Studies», «Studies in Comparative Education», «Український педагогічний 

журнал», «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

 уперше у порівняльно-педагогічному аспекті охарактеризовано систему 

управління середньою освітою в Англії у сукупності теоретичних засад, періодів 

розвитку, сутнісних характеристик організації та змісту; розроблено періодизацію 

розвитку системи управління середньою освітою в Англії у визначених 

хронологічних межах, у яких виокремлено три періоди (початок реформи 

традиційної моделі управління середньою освітою (1980-і – 1990-і рр.); період 

удосконалення нової моделі управління середньою освітою (1990-і – 2000-і рр.); 

збагачення нової моделі управління середньою освітою новими характеристиками 

(починаючи з 2010 р.); обґрунтовано комплексність концепту управління освітою в 

Англії під впливом класичних управлінських теорій та інноваційних орієнтирів 

теорій мережування, соціального партнерства, автономії; розкрито структуру 

(поєднання вертикальної (центральний, місцевий рівні і рівень закладу освіти) і 

горизонтальної (мультиакадемічні трасти) площин) і зміст управління середньою 
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освітою (який складає діяльність його суб’єктів з інтеграції таких напрямів 

діяльності, як оринковлення («квазіринкова» модель), посилення партисипативної 

участі в рамках започаткування шкільних органів управління освітою, посилення 

ролі закладу освіти в рамках школобазованого менеджменту); запропоновано 

рекомендації щодо врахування позитивного досвіду Англії з управління середньою 

освітою для України (на загальнодержавному, регіональному і внутрішньо 

шкільному рівнях). 

конкретизовано базове поняття «система управління середньою освітою в 

Англії», яке трактується як цілісне та викрите утворення, що поєднує вертикальну і 

горизонтальну площини і динамічно розвивається, та складається з підсистем, які 

взаємодіють узгоджено та є взаємопов’язаними. Її метою є формулювання, 

реалізація та оцінювання ефективності освіти, а також управління на різних рівнях 

(національному, місцевому, рівні закладу) через управлінські інституції. 

подальшого розвитку набули ідеї і зарубіжні практики з підготовки фахівців з 

управління освітою. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні рекомендацій щодо 

використання прогресивних ідей англійського досвіду для оптимізації розвитку 

системи управління середньою освітою в Україні на трьох рівнях: 

загальнодержавному, регіональному та на рівні навчального закладу. 

Текст дисертації, висновки і рекомендації за результатами дослідження 

можуть бути використані закладами вищої освіти у процесі викладання дисциплін 

«Порівняльна педагогіка», «Історія педагогіки», «Управління закладом освіти», 

«Управління школою» для майбутніх соціальних педагогів, управлінців, підвищення 

кваліфікації директорів шкіл.  

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес 

Класичного приватного університету (довідка № 297 від 05.05.2021 р.); Управління 

освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (довідка 04-23/1540-

26 від 06.05.2021 р.); Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка МОН України (довідка № 15 від 08.06.2021 р.). спеціалізованої 
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школи І-ІІІ ступенів № 24 імені О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов 

Шевченківського району м. Києва) (довідка № 02-22/74 від 14.06.2021 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідалися на наукових і науково-практичних 

конференціях, симпозіумах та семінарах різних рівнів: міжнародних – 

«Образование и наука без границ» (Бєлгород – Дніпропетровськ, 2004), «Наука і 

освіта 2005» (Дніпропетровськ, 2005), «Wykszta cenie I nauka bez granic – 2005» 

(Прага, 2005), «Наука ХХІ века и вызовы современности» (Одеса, 2015), 

«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізації» (НАПН України, Інститут 

педагогіки, 2017), «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: 

трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі» (НАПН України, 

Інститут педагогіки, 2018), «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 

2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації» (НАПН України, 

Інститут педагогіки, 2021)); науково-практичних конференціях: «Наукова 

конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського 

національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-

дослідної роботи 2001-2002 рр.» (Київський національний торговельно-економічний 

університет, 2003); звітних наукових конференціях Інституту педагогіки НАПН 

України «Зміст і технології шкільної освіти» (2005-2008); науково-практичних 

семінарах – «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя 

та український контекст (2014); «Педагогічна компаративістика – 2015: 

трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» (2015). 

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях відділу порівняльної 

педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (2013 – 2021 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 20 одноосібних 

наукових публікаціях автора, із яких: 6 статей ‒ у наукових фахових виданнях 

України, 1 стаття ‒ у зарубіжному виданні, 1 – розділ у колективній монографії, 12 – 

апробаційного характеру. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел. 

Повний обсяг дисертації становить 238 сторінок. Робота містить 4 таблиці на 4 

сторінках, 6 додатків на 10 сторінках. Список використаних джерел на 45 сторінках 

охоплює 426 позицій, з них 246 – англійською мовою. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 

У розділі представлено аналіз стану дослідженості проблеми управління 

освітою, розкрито підходи до тлумачення базових термінів і понять, розглянуто 

теоретичні засади, які визначають орієнтири системи управління середньою освітою в 

Англії. 

1.1. Термінологічне поле дослідження 

Трансформаційні процеси в управлінській галузі освіти останньої чверті ХХ – 

початку ХХІ століть характеризуються рухом у напрямі до багатовимірності. В 

умовах боротьби за підвищення якості відбувається трансформація класичної моделі 

управління школами у багаторівневу, яка охоплює окрім локального/національного 

рівнів також елементи внутрішньо шкільного менеджменту та державно-

громадського партнерства. Зазначене активізує наукові пошуки дослідників у царині 

управління освітою, стимулюючи нові ідеї в умовах ринково-орієнтованої філософії 

освітніх послуг та відкритості освітнього простору у світі та в Україні. 

На основі проведеного аналізу наукових розвідок вітчизняних і зарубіжних 

вчених ключовими поняттями нашого дисертаційного дослідження визначено 

«система освіти» та «управління» з синонімічним рядом стосовно терміну 

«управління» – «адміністрування», «керівництво», «менеджмент», який охоплює 

«педагогічний менеджмент», «освітній менеджмент», «менеджмент в освіті», 

«школо-базований менеджмент». 

В англійській мові аналогічними поняттями є «system of education», 

«education/al system», «governance», «education/al governance», «administration», 

«management», «school-based management» тощо. 

Тлумачний словник термінів визначає систему як множину елементів, що 

знаходяться в певних співвідношеннях і зв’язках один з одним, взаємодоповнюють 

між собою, утворюють певну цілісність, і як ціле взаємодіють з навколишнім 

середовищем_[152].  
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В Академічному тлумачному словнику української мови «система» 

трактується як порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та 

взаємним зв’язком частин чого-небудь [152]. 

Співвідносяться з цими визначеннями і тлумачення системи, наведені в 

англомовних тлумачних словниках. Зокрема Merriam-Webster Dictionary визначає 

систему як регулярно взаємодіючу та взаємозалежну групу елементів, які формують 

єдине ціле [331].  

Cambridge Dictionary on-line визначає систему як комплекс взаємопов’язаних 

елементів, які функціонують разом [216].  

Отже, спільними у наведених вище та інших визначеннях системи вбачаємо 

взаємопов’язаність елементів, які функціонують як одне ціле. 

У Законі України «Про освіту» (2017) система освіти визначається як 

сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх 

програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів 

освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері 

освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними 

[132].  

У Glossary of Education Reform система освіти позиціонується як така, що 

охоплює все в освіті на центральному/федеральному, регіональному/рівні штату, 

місцевому рівнях, зокрема: законодавчо-нормативну базу, фінансування, 

управління, матеріально-технічну базу та шкільний транспорт, людські ресурси, 

підручники, інші навчальні матеріали [400]. 

Е. Штайнер у праці «Методологія побудови теорії» (1988) вважає, що система 

освіти як багатокомпонентна структура охоплює такі складові, як вчитель, учень, 

зміст та підсистеми контексту [382].  

Внесок у трактування системи в освітньому вимірі зроблено у докторській 

дисертації української дослідниці О. Мисечко «Формування системи професійної 

підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України 

(1900-1964 рр.)» (2011).На прикладі професійної підготовки вчителя іноземної мови 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%F3%EF%F0%E0%E2%EB%B3%ED%ED%FF#w12
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вчена трактує педагогічну систему, як цілісну, динамічну, нелінійну, функціонально 

активну, структурно впорядковану, здатну до саморозвитку, що характеризується 

специфічними закономірностями, єдністю змісту, цілей і засобів, у складі якої 

функціонують підсистеми [118, с. 16].  

Отже, ґрунтуючись на наведених та інших умовиводах у нашій дисертації 

розглядаємо систему як цілісне, динамічне та викрите утворення, що розвивається, 

та яке складається з підсистем, які взаємопов’язані і взаємодіють узгоджено як одне 

ціле. 

Науковій проблемі управління освітою, менеджменту в освіті присвячено праці 

Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Єльнікової [59], Л. Калініної, Л. Карамушки, 

З. Курлянд, В. Лугового, О. Мармази, В. Маслова, М. Поташника, А. Семенової, 

Г. Тимошко, Р. Хмелюк, Л. Шаповалової та ін.  

Слід зазначити, що до 1990 р. країни Радянського Союзу не визнавали ідею 

менеджменту, у тому числі й педагогічного. Натомість, у радянській ідеології 

існувало поняття «менеджеризм», що мало радше негативне значення. Філософська 

енциклопедія 1964 р так визначала його зміст: «Менеджеризм – сучасна буржуазна 

теорія управління. Менеджеризм проголошує своєю ціллю створення науки, що 

формує основні принципи управління, придатні для будь-якої людської організації. 

Практичне застосування цих принципів дозволить нібито усунути протиріччя 

капіталізму і забезпечить його процвітання» [165]. 

Характеризуючи поняття «менеджмент», варто послатися на О. Мармазу, яка 

акцентує розмаїття підходів до трактування цього поняття з посиланням на 

І. Юргутіса та І. Кравчук. Вчені, проаналізувавши походження дефініції 

«менеджмент» (англ. management), пишуть, що вона походить від дієслова «to 

manage» – керувати, яка, у свою чергу, виникла від лат «manus» – рука. У США 

менеджерами називали тих, хто, відповідно до законодавства, брав на себе 

відповідальність, обов’язки щодо здійснення влади на людьми, майном, 

корпоративним бізнесом [107, с. 40]. 
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У. Штайн у праці «Порівняльний аналіз утворення та вживання терміну 

«менеджмент» в англійській та українській мовах» (2010) погоджується з позицією 

І. Юргутісом та І. Кравчук щодо латинського коріння терміну. У. Штайн, 

проаналізувавши англійські словники, стверджує, що поняття «менеджмент» в 

управлінському аспекті давно існує в англійській мові – воно зафіксоване ще у 

словнику S. Johnson Dictionary of the English language 1755 року, а у Longman 

Dictionary of Contemporary English (2003) представлено такі основні трактування 

менеджменту, як контроль, управління; керівництво; спосіб життя [178, У. Штайн; 

179, c. 344]. 

Що ж стосується поняття «менеджмент» в українській мові, то У. Штайн 

зазначає, що тут спостерігаються різні підходи до його трактування. Важливим для 

нашого дослідження є думка А. Шегди у поясненні У. Штайн щодо більш ширшого 

розуміння поняття «менеджмент» в англомовних країнах, а ніж в Україні – там він є 

синонімом а іноді охоплює вживані в українській мові терміни «управління» та 

«керування» [178, У. Штайн; 180, c. 344]. 

Ґрунтовний аналіз педагогічного менеджменту представлено у навчальному 

посібнику «Педагогіка вищої школи» (2007) авторства З. Курлянд, Р. Хмелюк, 

А. Семенової, І. Бартєнєвої, І. Богданової. Автори зазначають, що поняття 

«педагогічний менеджмент» у термінологічному полі вітчизняної педагогічної 

науки є відносно новим, набувши поширення на початку ХХ ст. Водночас, 

традиційними поняттями завжди виступали «управління», «керівництво» та 

«адміністрування».  

Науковці, посилаючись на словники, наводять такі визначення: 

– «адміністрування» розуміється як управління будь-чим бюрократично, 

формально, не входячи в сутність справи;  

– «керівництво» — як цілеспрямована діяльність керівника або діяльність 

особи, котра очолює керівництво, дає принципові вказівки чи накази;  

– «управління» — як підпорядковане поєднання, за якого здійснюється 

керівництво будь-чиєю діяльністю, спрямування ходи чого-небудь. 
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Зазначений авторський колектив пише, що в умовах відкритості національної 

освіти глобальним тенденціям поняття «управління», «керівництво», 

«адміністрування», «менеджмент» є предметом інтересу та гострих дискусій у 

науковому просторі України. В рамках теорії управління освітою науковці займають 

різні позиції щодо трактування цих понять.  

З. Курлянд, Р. Хмелюк, А. Семенова, І. Бартєнєва, І. Богданова пишуть про 

існування трьох позицій щодо трактування понять «управління» і «менеджмент». 

Прихильники  першої – Л. Веретеннікова, Н. Коломінський, П. Одинцов – 

вважають, що поняття «управління» є ширшим ніж поняття «педагогічний 

менеджмент», наголошуючи, що менеджмент в освіті є складовою управління, 

спрямований на досягнення управлінської мети. Зокрема Н. Коломінський, 

розглядаючи науково-педагогічні засади менеджменту в освіті, вважає, що – це 

усвідомлена взаємодія керівника навчально-виховного закладу з іншими людьми – 

підлеглими, партнерами, співробітниками, батьками, дітьми, спрямована на 

забезпечення активно і скоординовано участі їх у досягненні поставленої мети. 

На думку автора, менеджмент в освіті – це частина управління, яка є впливом 

на інших людей, у процесі й у наслідок якого в них з’являються або актуалізуються 

психічні стани, якості, властивості, що стають психологічним підґрунтям для їхньої 

ефективної діяльності, спрямованої на досягнення поставленої управлінської мети 

[80]. 

Прихильники другої позиції – В. Лазарев, М. Поташник, В. Симонов – 

ототожнюють зазначені поняття у контексті внутрішньошкільного керівництва та 

педагогічної практики навчальних закладів. П. Симонов, виходячи з того, що 

менеджмент доцільно розуміти як уміння керівника досягати поставлених цілей, 

використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей, тобто як сплав 

науки та мистецтва управління людьми й соціальними процесами, формулює таке 

визначання: «Педагогічний менеджмент – це комплекс принципів, методів, 

організаційних форм і технологічних прийомів управління педагогічними 
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системами, спрямований на підвищення ефективності їх функціонування і 

розвитку» [150]. 

Науковці, які віддають перевагу третій позиції – А. Ньомов, Т. Шамова – 

вважають, що поняття «менеджмент» є глибшим і ширшим, наголошуючи на 

важливості збагачення теорії управління зарубіжними підходами в умовах 

оринковлення освіти. Означена позиція зводиться до визнання факту, що зміст 

поняття «менеджмент» значно глибший і ширший за обсягом, аніж зміст поняття 

«управління», традиційно використовуваного в педагогічній теорії та практиці 

внутрішньо шкільного керівництва. Автори, наголошують на кардинальні зміни 

соціально-економічних умов функціонування закладів освіти, тобто переході їх із 

системи планового централізованого господарювання у простір ринкової економіки, 

обґрунтовують необхідність збагачення теорії керівництва елементами теорії 

менеджменту [122]. 

Українська дослідниця С. Тарасова визначає такі технології «педагогічного 

менеджменту» [158]: 

• поєднувати технологію навчального закладу з державним устроєм, 

соціально-економічними процесами в державі, з демократичним стилем управління; 

• застосовувати сучасні технології педагогічного менеджменту у 

навчально-виховному процесі навчального закладу та його контролю; 

• аналізувати зібрану інформацію для прийняття оперативного коригую 

чого управлінського рішення; 

• здійснювати педагогічну діагностику навчально-виховного процесу для 

визначення кваліфікаційної категорії; 

• визначати стратегічні педагогічні дії розвитку навчального закладу; 

• планувати роботу навчального закладу: перспективні та річні плани, 

роботу підрозділів навчального закладу, визначати перспективні напрями роботи 

Ради навчального закладу; 

• складати стратегічні програми, проекти розвитку навчального закладу. 
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У таблиці 1.1, ґрунтуючись на дослідженні О. Мармази, представлено 

трактування понять «управління» та «менеджмент» у порівнянні [108, с. 45-47]. 

Таблиця 1.1 

Порівняльний аналіз понять «управління» та «менеджмент» 

Управління Менеджмент 

Елемент, функція організованих 

систем різної природи (біологічних, 

соціальних, технічних, що забезпечує 

збереження їх певної структури, 

підтримку діяльності, реалізацію їх 

програм і мети (Філософський 

словник) 

Таке керівництво людьми і таке 

використання засобів, яке дозволяє 

виконати поставлені задачі гуманним, 

економічним і раціональним шляхом 

(Німецька енциклопедія з управління) 

Цілеспрямована дія на об’єкт з метою 

змінити його стан або поведінку у 

зв’язку із зміною обставин 

(Б. Андрушків, О. Кузьмін) 

Сукупність методів, принципів, 

засобів і форм управління 

організаціями з метою підвищення 

ефективності їх діяльності 

(А. Большаков) 

Процес управління є впорядкуванням 

системи (Б. Гаєвський) 

Складова процесу управління, яка 

забезпечує координацію дій персоналу 

підприємства (організації) на всіх його 

рівнях щодо раціонального 

використання ним наявних ресурсів із 

застосуванням наукового підходу, 

психологічних та етичних норм 

керівництва (О. Гірняк, 

П. Лазановський) 

Діяльність, спрямована на вироблення 

рішень, організацію, контроль, 

регулювання об’єкта управління 

відповідно до заданої мети, аналіз і 

підбиття підсумків на основі 

дострокової інформації (І. Ісаєв) 

Система організації колективної праці, 

ефективного використання ресурсів, 

концентрації зусиль на 

безпосередньому підвищенні якості 

роботи персоналу підприємства 

(організації) (Ф. Хміль)  

Вплив на процеси, об’єкти, системи з 

метою збереження їхньої сталості або 

переведення з одного стану в інший 

згідно з поставленими цілями 

(В. Жигалов, Л. Шимановська) 

Є складовою частиною управлінської 

діяльності, яка реалізує теорію і 

практику ефективного управління 

колективами підприємств; охоплює 

методи і техніку управління 

підприємствами, спрямовані на 

досягнення поставленої мети за умов 

оптимального використання трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів 
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(В. Жигалов, Л. Шимановська) 

Особливий вид людської діяльності в 

умовах постійних змін внутрішнього 

та зовнішнього середовища, який 

забезпечує цілеспрямований вплив на 

керовану систему для збереження і 

впорядкування її в межах заданих 

параметрів на основі закономірностей 

її розвитку та дії механізмів 

самоуправління (Г. Єльнікова) 

Вид професійної діяльності людей, 

робота яких спрямована на досягнення 

закладом (організацією, що працює в 

умовах ринку, конкретних цілей 

управління шляхом раціонального та 

оптимального використання ресурсів: 

матеріальних, матеріально-технічних, 

кадрових, фінансових, а також 

соціально-психологічних чинників та 

особливостей ринку та ситуації                  

(Г. Федоров) 

Неперервна  послідовність дій, що 

здійснюється суб’єктом управління, у 

результаті яких формується і 

змінюється образ керованого об’єкта, 

встановлюються цілі спільної 

діяльності, визначаються способи їх 

досягнення, розділяються  види роботи 

між її учасниками та інтегруються їх 

зусилля (В. Лазарєв) 

 

Сутність управління полягає в тому, 

що воно орієнтовано на забезпечення  

об’єктивних та суб’єктивних умов у  

такій пропорції і такому поєднанні, що 

дозволяє досягнути поставлених цілей 

(В. Шепель) 

 

Слід наголосити на існуванні в термінологічному полі різних словосполучень 

в рамках поняття «менеджмент» у сфері освіти – «шкільний менеджмент», 

«менеджмент в освіті», «педагогічний менеджмент», «освітній менеджмент».  

Вітчизняна дослідниця В. Шаркунова пише про «педагогічний менеджмент», 

який характеризує як специфічний вид управлінської діяльності, який передбачає 

інтегрування теоретичних положень і досвіду діяльності у таких галузях, як 

філософія, економіка, соціологія, право, психологія, педагогіка, фізіологія, соціальне 

управління, їх перенесення в управління освітніми установами з урахуванням 

деяких особливостей, що забезпечує функціонування освітніх систем на сучасному 

рівні [172]. 
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Педагогічний менеджмент, зазначають З. Курлянд, Р. Хмелюк, А. Семенова, 

І. Бартєнєва і І. Богданова, виявляє свою сутність як наука про управління 

педагогічними системами, завданням якої є пошук і розробка засобів та методів, що 

сприяють найефективнішому досягненню цілей сучасних закладів освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Консолідована характеристика менеджменту в освіті представлена в 

Енциклопедії освіти (2008). Автор статті Л. Даниленко пише, що менеджмент                    

в освіті є складовою загального менеджменту за професійною ознакою і 

характеризується впливом суб’єкта управління (керівник закладу чи установи 

освіти) на об’єкт управління (навчально-виховний чи управлінський процеси, які 

здійснюються в закладах освіти, що знаходяться в стані постійного розвитку, у 

результаті якого відбувається якісна зміна об’єкта управління і підвищується рівень 

його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.  

Важливим для нашого дисертаційного дослідження є позиція вченої щодо того, що 

менеджмент є однією з головних функцій управління. 

Л. Даниленко є солідарною з З. Курлянд, Р. Хмелюк, А. Семеновою, 

І. Бартєнєвою і І. Богдановою щодо системності управління. Вона підкреслює, що 

будь-яке управління характеризується двома підсистемами – керуючою і керованою 

в межах єдиної самокерованої системи: цілеспрямованістю процесів впливу однієї 

підсистеми на іншу: наявністю програми як сигнально-інформаційного носія, за 

допомогою якого одна підсистема впливає на іншу; наявністю зворотних зв’язків 

між ними; ентропійним («спрямованим на зміну») характером процесів впливу. 

Керуюча система видає відповідні команди (розпорядження, накази тощо), які 

приймає до виконання керована підсистема за відповідними закономірностями [57]. 

Отже, терміни «педагогічний менеджмент», «менеджмент в освіті», «освітній 

менеджмент» як похідні від менеджменту вживаються у вітчизняній педагогічній і 

психологічний літературі у різних комбінаціях та є багатоаспектними, 

характеризуючи управління педагогічною системою на різних рівнях – від рівня 

навчального закладу до рівня національної системи освіти (макрорівень). 
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Дослідження українського науковця С. Калашнікової присвячено питанню 

розвитку управління на засадах лідерства. Зокрема, у монографії «Освітня 

парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства» (2010) вчена 

пропонує класичне розуміння управління як впливу суб'єкта управління на об'єкт 

управління задля досягнення визначеної мети у формі конкретних результатів [68, с. 

14].  

Науковець проводить порівняння між адмініструванням, менеджментом і 

лідерством: якщо адміністрування і менеджмент — це управління на основі влади 

(формальне визнання), то лідерство – це управління на основі впливу (фактичне 

визнання). Цінним є констатація (за Д. Хенною) переходу в рамках управління від 

парадигми підлеглості, яка є «нервовим центром нашого бюрократичного світу» до 

парадигми відповідальності [68, с. 22]. 

Проблемі педагогічного/освітнього менеджменту, управління освітою у 

зарубіжжі присвячено праці українських компаративістів М. Бойченко, 

М. Гаврилюк, Л. Гриневич, С. Калашнікова, О. Ковальчук, З.Магдач, І. Миськів, 

А. Сбруєва, В. Хоменко та ін., які досліджують реформи управління освітою в 

країнах зарубіжжя під впливом сучасних глобалізаційних та євроінтеграційних 

трансформацій, тенденції розвитку автономного шкільного менеджменту в країнах 

Європи та США. 

Важливим для нашого дослідження є висновок, зроблений С. Калашніковою у 

кандидатській дисертації «Управління державним сектором вищої освіти у США» 

(1999) що визначення цілей управління (на прикладі вищої школи) включає 

виділення головної мети, заради якої створюється система управління, та 

допоміжних цілей, досягнення яких сприяє досягненню головної. При управлінні 

багаторівневими системами, до яких належить і вища освіта, цілі вищих рівнів 

управління формулюються ширше, ніж нижчих. Поряд із цим має місце 

ієрархічність (підпорядкованість цілей нижчого рівня вищим) і взаємозв'язок цілей 

(необхідність їх взаємної підтримки). При виявленні та здійсненні аналізу функцій 

управління вищою освітою слід враховувати, що відповідно до змісту, характеру й 
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обсягу дій функції управління вищою освітою поділяються на загальні та 

специфічні; відповідно до направленості й змісту реалізації – на внутрішні та 

зовнішні. Зовнішні функції спрямовані на задоволення потреб об'єкта управління – 

системи вищої освіти; внутрішні – на забезпечення потреб самої системи управління 

в самовдосконаленні, підвищенні своєї дієвості, ефективності, узгодженості, 

адаптивності. Аналіз структури управління вищою освітою включає визначення 

основних підсистем та елементів даної системи по вертикалі та горизонталі. По 

вертикалі такими підсистемами в системі управління вищою освітою є рівні 

адміністрування, а елементами – відповідні їм органи, які здійснюють управління 

вищою школою на цих рівнях. Поділ по горизонталі пов'язаний з участю в 

управлінні вищою освітою органів різного походження (державних, громадських, 

самоврядування). З'ясування цілей, функцій і структури управління вищою освітою 

дає можливість для означення моделі управління досліджуваного об'єкта. 

Продуктивним також є висновок щодо існування двох історично сформованих 

– централізованої та децентралізованої – моделей управління вищою освітою у світі. 

Дослідницею визначено, що управління (на прикладі вищої школи) освітою в межах 

країни є децентралізованим, якщо більша частина владних повноважень у освіти 

належить до компетенції органів управління навчальними закладами регіонального 

або місцевого рівня. За централізованого управління більша частина владних 

повноважень у сфері освіти належить до компетенції органів управління 

навчальними закладами центрального рівня. Завдяки своїм позитивним рисам кожна 

з моделей управління освітою знаходить місце в сучасному світі. Водночас 

С. Калашнікова підкреслює, що під впливом нових соціально-економічних умов, 

процесу інтернаціоналізації суспільного життя, інтеграції освітньої сфери ці дві 

моделі управління (централізована й децентралізована) виявляють тенденцію до 

конвергенції – у світі триває пошук оптимальної моделі управління освітою, в 

основі якої має бути діалектичне поєднання позитивних централізованих та 

децентралізованих засад [69, с. 8]. 
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Централізація управління освітою у докторській монографії А. Сбруєвої 

«Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в 

контексті глобалізації (90-і рр. ХХ – початок ХХІ с.)» (2004) визначається, з 

посиланням на американських дослідників Т. Вельш та Н. МакГінн, як концентрація 

владних повноважень в освіті в руках центральних органів державної влади. 

А. Сбруєва пише, що основним мотивом централізації освіти в контексті реформ 

розвинених англомовних країн кінця ХХ – початку ХХІ ст. стало забезпечення 

підготовки конкурентоспроможної робочої сили та економія державного бюджету. 

Головними проявами централізації стало запровадження стандартів змісту освіти, 

стандартизованих показників запланованих навчальних досягнень, передача 

повноважень місцевих освітніх адміністрацій національним структурам, укрупнення 

управлінських структур мезорівня. Також вчена виcловлює надзвичайно актуальну 

думку щодо того, що в умовах глобалізації процес централізації освіти набув 

принципово нових, а саме наднаціональних вимірів під впливом таких міжнародних 

організацій, як ЮНЕСКО, ОЕСР, Світового Банку, СОТ тощо [146, с. 101]. 

Л. Гриневич у кандидатській дисертації «Тенденції децентралізації управління 

базовою освітою у сучасній Польщі» (2005), базуючись на теорії управління, 

запропонувала трактування децентралізації як способу територіальної організації 

влади, за яким держава передає право на прийняття рішень з певних питань або в 

певній сфері структурам локального чи регіонального рівня, що перебувають поза 

системою виконавчої влади і є відносно незалежними від неї.  

Науковець зазначає, що при аналізі процесів децентралізації в освіті повинні 

розглядатися чотири рівні управління: центральний уряд (центральний); державні 

регіональні органи влади (регіональний); муніципальні або інші місцеві самоврядні 

органи влади (місцевий); школи. 

Цінним доробком вважаємо виявлення основних тенденцій децентралізації 

управління освітою, до яких Л. Гриневич віднесено: делегування повноважень і 

відповідальності з вищого рівня на нижчий щодо рішень у таких сферах як 

створення і ліквідації дошкільних установ та шкіл, фінансування, кадрової політики, 
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підвищення кваліфікації вчителів, програмно-методичного забезпечення; зростання 

централізованого контролю за якістю освіти (зміна системи педагогічного нагляду; 

впровадження зовнішніх екзаменів на етапі завершення початкової школи, гімназії 

та ліцею (матура); усуспільнення освіти (поширення нових інструментів впливу 

громадськості на систему освіти, зростання автономії навчальних закладів і їх ролі 

як громадських інституцій, створення суспільних шкіл, зокрема інноваційних, або ж 

з метою збереження  малої школи на селі) [45, с. 18]. 

Важливим для нашого дослідження є висновки, отримані М. Бойченко у 

кандидатській дисертації «Тенденції реформування управління сучасною загальною 

середньою освітою США» (2010) про необхідність системного підходу до розгляду 

управління середньою освітою у США, який у дисертації ґрунтується на засадах 

теорії систем. Зазначений підхід передбачав з’ясування сутності цільових, 

контекстуальних, процесуальних, змістових та результативних характеристик змін в 

управлінні середньою освітою, виявлення суперечностей і недоліків запровадження 

досліджуваних процесів, шляхів забезпечення зворотного зв’язку між результатами 

реформ та стратегіями подальших освітніх змін. Провідною ідеєю системного 

підходу в дисертації є оптимізація взаємозв’язків між різними ланками освітньої 

системи з метою підвищення ефективності її діяльності. 

Організаційний підхід, основою якого виступає теорія організаційного 

розвитку, надав М. Бойченко змогу виявити зміни, що відбуваються всередині 

організацій (навчальних закладів) у процесі запровадження інновацій культури 

школи. Виявом організаційного підходу як методології реформ стало запровадження 

в управлінську практику в контексті реалізації стратегій автономного шкільного 

менеджменту широкого кола інноваційних підходів, узагальнених у дослідженнях 

американських освітніх теоретиків Т. Буша (формальна, колегіальна, суб’єктивна, 

політична, двозначна та культурна модель), Т. Серджіованні (модель ефективності, 

людська, політична, культурна), Л. Больмана і Т. Діла (структурна, політична, 

символічна й модель людських ресурсів) та М. Генсона (класична ієрархічна модель, 

модель соціальної системи, модель відкритої системи) [32, c. 9]. 
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А. Сбруєва у вже цитованій монографії «Тенденції реформування середньої 

освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-і рр. ХХ – початок 

ХХІ с.)» узагальнила визначення поняття «автономний шкільний менеджмент», 

запропоновані американськими, австралійськими і канадськими дослідниками. 

Б. Мален, Р Огава, Д. Кранц, пише А. Сбруєва, визначають «автономний шкільний 

менеджмент» як формальну альтернативу традиційній структурі управління, форму 

децентралізації, в рамках якої школа перетворюється на головну ланку 

удосконалення освітньої системи [146, с. 122]. 

О. Ковальчук у докторській дисертації «Тенденції розвитку автономного 

шкільного менеджменту в країнах Західної і Північної Європи» (2015) під шкільним 

менеджментом розуміє сукупність принципів, методів, управлінських рішень, 

технологічних прийомів управління навчально-виховним, навчально-пізнавальним 

та самоосвітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі з метою 

забезпечення його оптимального функціонування і розвитку. «Автономний 

шкільний менеджмент» трактується нею як стратегія покращення освіти шляхом 

делегування значної частини повноважень щодо прийняття рішень від державних і 

районних відділень освіти на рівень окремих шкіл [78, с.14]. 

І. Миськів у кандидатській дисертації «Розвиток шкільного лідерства у 

Великій Британії» (2009) визначає шкільне лідерство як компонент системи 

управління загальноосвітньою школою Великої Британії, спрямований на 

задоволення активної участі вчителів загальноосвітньої школи у здійснення 

управління шкільною освітою та її реформування з метою задоволення якістю 

освіти. З`ясовано, що шкільні лідери функціонують не тільки на рівні 

загальноосвітньої школи та місцевих органів управління освітою, але й на рівні 

системи шкільної освіти Великої Британії [119].  

М. Гаврилюк у кандидатській дисертації «Феномен лідерства в 

університетській освіті Англії та Уельсу» (2012) сформулювала основні функції 

лідерства, а також подала класифікацію моделей лідерства, характерних освітньому 

сектору, а саме: лідерство у педагогічній діяльності, трансформаційне лідерство, 
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моральне лідерство, партисипативне лідерство, управлінське та стратегічне 

лідерство. Автор проаналізувала вплив тенденцій міжнародного простору вищої 

освіти на розвиток лідерства науково-педагогічних працівників англійських та 

уельських університетів та охарактеризувала організацію формування якостей 

лідера у науково-педагогічних працівників та управлінців в університетській освіті 

Англії та Уельсу. Також М. Гаврилюк наголошує, що сьогодні освітній менеджмент 

розглядається як специфічний вид і мистецтво управлінської діяльності, що 

охоплює комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних 

прийомів управління освітніми системами різних типів і видів, спрямованих на їхнє 

становлення, ефективне функціонування і розвиток. Автор зазначає, що традиційні 

методи управління, які застосовувалися в освітніх організаціях у ХХ столітті 

сьогодні є недостатніми і потребують удосконалення [39].  

В. Хоменко в кандидатській дисертації «Підготовка майбутніх менеджерів 

освіти у вищих навчальних закладах Франції» (2012) досліджує сучасні тенденції 

підготовки майбутніх менеджерів освіти, аналізує кваліфікаційний стандарт для 

керівників загальноосвітніх шкіл, описує французьку модель підготовки керівних 

педагогічних кадрів, виявляє та аналізує сучасні тенденції в розробці цілей і змісту 

підготовки керівників шкіл у Франції, а також характеризує форми і методи 

професійної підготовки менеджерів освіти [166]. 

Цікавим, на нашу думку, є дослідження системи управління шкільною освітою 

З. Магдач у форматі кандидатської дисертації «Розвиток системи управління 

шкільною освітою в Канаді» (2013). Автор представила класифікацію видів 

управлінської діяльності в галузі шкільної освіти за функціональною ознакою: 

виробничий, інноваційний, маркетинговий, фінансовий менеджмент та менеджмент 

персоналу. 

З. Магдач запропонувала періодизацію розвитку системи управління 

шкільною освітою та виокремила сучасні тенденції, що є характерними для 

розвитку управління освітою у міжнародному освітньому просторі та їх вплив на 

розвиток системи управління шкільною освітою в Канаді. Автор зазначає, що 
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учасники управління шкільною освітою різних структурно-функціональних рівнів 

співпрацюють між собою не лише на відповідному макро-, мезо- та мікрорівні, але й 

у системі вертикальних зв`язків, забезпечуючи високий рівень демократизму та 

егалітарності системи управління шкільною освітою Канади [105].   

Особливо цінними для нашого дослідження є ідеї, розроблені українською 

дослідницею Д. Медведовською, яка зосереджує свою увагу на проблемі 

реформування системи управління освітою у Великій Британії в умовах глобалізації. 

Д. Медведовська зазначає, що реформа управління освіти Великої Британії мала 

суперечливий характер, оскільки передбачала як централізацію влади в освіті 

(запровадження Національного навчального плану та Національного тестування), 

так і децентралізацію (суттєве звуження функцій місцевої освітньої адміністрації та 

розвиток шкільного самоуправління). Автор наголошує, що важливим і 

стратегічним є напрям на децентралізацію освіти, оскільки контрольні функції 

передаються в руки споживача та включаються ринкові механізми діяльності 

освітньої системи [113, c. 122-128] 

В англійській мові широко вживаними в рамках теорії управління в освіті є 

такі терміни як «менеджмент» (management), «управління» (governance), 

«адміністрування» (administration).  

Проводячи термінологічний аналіз, наведемо визначення у словниках. 

Зокрема,  

– English Cambridge Dictionary on-line трактує «governance» як спосіб, у який 

управляються організації чи країни на вищому рівні [216];  

– English Oxford Dictionary on-line – як дія або спосіб управління державою, 

організацією [350]; 

– English Business Dictionary on-line – як запровадження процедур та 

моніторинг їх належного упровадження членами управлінської 

структури/організації [329]. 

Важливим для нашого дослідження є термінологічний аналіз, проведений 

Д. Кембеллом та Е. Караяннісом у праці «Епістеміологічне (Epistemic) управління в 
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вищій освіті» (2013). Вчені пишуть, що термін «управління/governance» походить 

від старогрецького «kybernein» (ініціатива) або «kybernao» (перша особа), що 

означало рух, керування, маневрування і був використаний вперше Платоном 

метафорично для зображення управління людьми [217, c. 3].  

У концепті управління, що розроблений ЮНЕСКО, «управління» відноситься 

до структур і процесів, які покликані забезпечити підзвітність, прозорість, 

верховенство закону, стабільність, справедливість і всеосяжність, розширення прав і 

можливостей та широку участь. Управління також охоплює норми, цінності і 

правила гри, за допомогою яких управління суспільними справами здійснюється 

прозоро, базується на участі. У широкому розумінні управління – це культура і 

інституційне середовище, в якому громадяни та зацікавлені сторони взаємодіють 

між собою і беруть участь в громадських справах [229].  

Міжнародні агенції, такі як ПРООН, Світовий банк, Організація економічного 

співробітництва та розвитку та ін., визначають управління як здійснення 

повноважень або влади для управління економічними, політичними і 

адміністративними справами країни.  

Зокрема, ОЕСР визначає управління як «реалізацію політичних, економічних 

та адміністративних повноважень, необхідних для управління справами нації» [347]. 

Світовий Банк трактує управління як спосіб, у який здійснюється влада в 

управлінні економічними та соціальними ресурсами країни для її розвитку» [279]. 

У Глобальному моніторинговому звіті 2009 (Global Monitoring Report 2009) 

управління розглядається як «управлінські відносини», «формальні і неформальні 

процеси формулювання політики і розподілу ресурсів», «процеси прийняття 

рішень» та «механізми залучення урядів до відповідальності» [229]. 

 ЮНЕСКО запропонувала чітке розмежування двох зазначених понять. У 

трактуванні ЮНЕСКО «управління» є ширшим аніж «менеджмент»: система 

управління визначає параметри, в рамках яких функціонують системи менеджменту. 

У порівняльній таблиці, розробленій експертами ЮНЕСКО, узагальнено ключові 

характеристики обох термінів: 
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Таблиця 1.2 

Ключові характеристики понять «управління» та «менеджмент» [229] 

Управління Менеджмент 

– Встановлює норми, визначає 

стратегічне бачення, формулює 

загальні цілі та політику найвищого 

рівня 

– Реалізує загальний менеджмент, 

забезпечуючи, щоб організація 

працювала в інтересах громадськості, 

а точніше зацікавлених сторін 

– Контролює менеджмент, щоб 

забезпечити досягнення організацією 

бажаних результатів і, щоб організація 

діяла обачно, етично і юридично 

– Керує організацією відповідно до 

визначених загальних цілей/політики і 

напрямів, визначених керівним 

органом 

– Впроваджує рішення в контексті 

місії і стратегічного бачення 

– Приймає оперативні рішення і 

інформує управлінські органи 

– Відповідає на запити щодо 

додаткової інформації 

 

 

М. Шарілл (Masitah Shahrill) у праці «Досліджуючи адміністрування в освіті: 

зв’язок між лідерством і менеджментом» (2014) на основі трактування Серджованні, 

Берлінгейма, Кумбса і Торстона визначає адміністрування в освіті як мистецтво 

досягнення організаційних цілей у формі, яка є економічно-ефективною та 

відповідно забезпечує задоволеність вчителів як і їхню участь і підтримку [325, c. 

531] 

Там же М. Шарілл наводить трактування Серджованні, Берлінгейма, Кумбса 

та Торстона, які трактують управління як процес взаємодії з людьми з метою 

досягнення організаційних цілей [325]. 

У таблиці 1.2 наведено ключові елементи системи управління освітою у США 

з урахуванням факторів ефективного адміністрування М. Шарілл, Каннінгема та 

Кордейра [325]. 

Таблиця 1.3 

Ключові елементи системи управління освітою у США 

Адміністративні 

функції 

Завдання Структури/ 

організації 

Операційні 

напрями 

Планувати 

Організовувати 

Координувати 

Приймати 

рішення 

Сприяти лідерству 

Президент 

Департамент 

освіти 

Фінансування 

Зміст та освітні 

стандарти 



48 

 

Контролювати, 

Оцінювати 

Упроваджувати 

Делегувати 

Наглядати 

Спілкуватися 

Досліджувати 

Секретар з освіти 

Губернатор 

Шкільні ради 

Суперінтенданти 

Відділу освіти 

Адміністратори 

Людські ресурси 

Логістика 

Матеріальна база 

Т. Буш, аналізуючи теорії менеджменту/управління в освіті, пише про три 

ключові поняття – «менеджмент», «управління/адміністрування» та «лідерство», 

наголошуючи, що термін «менеджмент» більш вживаний у Європі та Британії 

зокрема, у той час, як «управління/адміністрування» – набув популярності у США, 

Канаді та Австралії [214]. 

У дослідженні ОЕСР «Education Governance in Action. Lessons from Case 

Studies» авторства T. Burns, F. Koster та M.Fuster (2016) управління визначається як 

процес управління суспільствами в ситуації, коли жодний окремий актор не має 

домінуючого впливу. Управління асоціюється з динамічними процесами, що 

охоплюють імплементацію політики, її моніторинг та процес прийняття рішень. 

Акцентується на тому, що зростаюча комплексність обумовлює необхідність 

застосування нового підходу до управління, оскільки комплексні системи не можуть 

управлятися простими та лінійними механізмами. Наразі управлінські стратегії на 

сучасному етапі мають базуватися на динамічності і взаємозалежності системи [213, 

с. 18]. 

Розглядаючи управлінський концепт у науковому просторі Великої Британії, 

наведемо визначення управління в освіті, що запропоновано у документі «Рамка 

управління в освіті Шотландії» (2012), де управління розглядається як системи та 

стандарти, за допомогою яких організації контролюють їхню освітню діяльність та 

демонструють постійне покращання їхньої роботи  [346]. 

Що стосується Англії, то тут також «управління/governance» трактується як 

управління на різних рівнях (національному, регіональному, місцевому) через 

управлінські інституції. Так, «управління/governance» у документі Уряду Англії 

«Посібник з управління. Для академій та шкіл» (2017) визначається як процес 
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здійснення стратегічного управління та запровадження розумної підзвітності щодо 

освітніх та фінансових результатів [278, с. 9]. 

T. Burns, F. Koster та M.Fuster у дослідженні ОЕСР «Education Governance in 

Action. Lessons from Case Studies» визначають такі рівні прийняття рішень в 

системах управління освітою в країнах ОЕСР як національний уряд/ уряд штату, 

регіональний уряд/уряд провінції, суб-регіональний уряд, муніципальний уряд, 

місцевий уряд, керівництво навчальним закладом, громада Education Governance in 

Action. Lessons from Case Studies» авторства T. Burns, F. Koster та M.Fuster (2016)  

[213, с. 19]. 

Проектуючи таку узагальнену модель на систему управління Великої Британії, 

А. Сбруєва пише про національний рівень, рівень місцевих органів освітою, рівень 

навчального закладу [146, с. 100]. 

Проведений аналіз засвідчив в умовах існування вищезазначеного 

багаторівневого підходу до досліджуваної педагогічної реалії посилення 

вертикального управлінського блоку при збереженні традиційного управління на 

рівні місцевих органів освіти в Англії. Зокрема, у дослідженні Eurydice 

презентовано управління на центральному/регіональному, так і місцевому рівнях, а 

також рівні навчального закладу.  

Отже, ключові поняття дослідження – «система», управління», «менеджмент» 

в проекції на сферу освіти є предметом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 

учених. Необхідно відзначити відкритість наукових поглядів до змін під впливом 

зовнішніх впливів, спричинених глобалізаційними трансформаціями. 

Ґрунтуючись на проведеному аналізі у дисертації систему управління 

шкільною освітою в Англії ми трактуватимемо як цілісне та викрите утворення, що 

поєднує вертикальну і горизонтальну площини і динамічно розвивається, та 

складається з підсистем, які взаємодіють узгоджено та є взаємопов’язаними. Її 

метою є формулювання, реалізація та оцінювання освітньої політики, а також 

управління на різних рівнях (національному, місцевому, рівні закладу) через 

управлінські інституції. 
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1.2. Концепт управління освітою у рецепціях зарубіжних та вітчизняних учених 

Управління є невід’ємною складовою людської діяльності та розвивається в 

процесі еволюції суспільства. Українська вчена Ю. Бех розглядає цей розвиток крізь 

призму проблеми фундаментальної раціоналізації суспільного життя, 

виокремлюючи у цьому процесі чотири етапи:  

– перший – це обґрунтування пріоритету ролі особистості в історії і земного 

походження суспільства та держави (епоха Відродження);  

– другий – пов’язаний зі становленням соціальної доктрини марксизму, що 

розкриває суть суспільного життя на основі первинності матеріального над 

духовним при зростанні творчої ролі народних мас як суб’єкта соціальної чинності 

(кінець ХVIII – середина ХХ століть);  

– третій – є пошуком «філософської єдності» серед безлічі відносно 

самостійних і взаємовиключних засобів пояснення ліній розвитку соціального світу 

– теологічного, матеріалістичного, технократичного, феноменологічного 

екзистенціалістичного та інших (з середини ХХ – до початку ХХІ століть);  

– четвертий –відбувається становлення інформаційної і організаційної єдності 

соціального світу, що супроводжується розгортанням глобальних комунікацій і 

матеріалізується у соціальне тіло Світового мережевого суспільства (перша чверть 

ХХІ ст.) [29, с. 10]. 

Державне управління як вид діяльності держави із здійснення управлінського 

впливу шляхом застосування повноважень з метою розбудови держави 

трансформувалося, живлячись концептуальними ідеями на різних етапах 

історичного розвитку. До найбільш поширених концептів, які визначали цей 

розвиток, слід віднести: концепцію наукового управління/класичного менеджменту 

Ф. Тейлора, адміністративну теорію А. Файоля, «класичну» теорію організацій, 

концепцію управління М. Фоллєта, теорію «людських відносин» Е. Мейо, ієрархічну 

теорію потреб А. Маслоу, двофакторну теорію мотивації Ф. Херцберга, теорію 
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стилів керівництва Д. Макгрегора, теорію стилів керівництва Р. Лайкерта, 

концепцію довготривалої ефективності Р. Лайкерта, теорію ефективної організації 

Б. Басса, комплексний підхід до управління Г. Лівітта, школу соціальних систем 

Г. Саймона та ін. 

Концепція наукового управління отримала розвиток у США на початку ХХ ст. 

Підвалини школи наукового управління найтісніше пов'язані з фундаментальними 

працями класиків менеджменту Ф. Тейлора (Frederick Winslow Taylor), Ф. Гілберта 

(Frank Bunker Gilbreth Sr.), Л. Гілберт (Lillian Moller Gilbreth), Г. Ганта (Henry 

Laurence Gantt) [271].  

Ф. Тейлор у праці «Принципи наукового управління» (2011) підкреслював, що 

менеджмент є наукою, яка базується на фундаменті точних законів, правил, 

принципів відокремлення планування від фактичного виконання самостійної 

роботи. Ф. Тейлор сформулював важливий висновок про те, що робота з управління 

– це певна спеціальність, і що організація у кінцевому результаті виграє, якщо 

кожна група працівників зосередиться на тому, що вона робить з найбільшою 

ефективністю. Свої дослідження автор присвятив, в основному, проблемам 

управління виробництвом, але теоретичні положення його ідей актуальні й для 

педагогічного менеджменту. В працях представників цієї школи простежується 

поява наукового менеджменту як «інтелектуальної революції», яка поклала кінець 

застарілим авторитарним методам управління. Проте, це ще не був менеджмент у 

сучасному розумінні, оскільки він мав яскраво промисловий характер. Управління 

зводилося до організації спільної діяльності керівників і безпосередніх виконавців, 

заснованої на спільності інтересів, об'єднанні матеріальних ресурсів виробництва з 

людським потенціалом, перенесенні ідей інженерних наук на управлінські дії. 

Творці школи наукового управління вважали, що, використовуючи спостереження, 

заміри, логіку та аналіз, можна вдосконалити операції ручної праці, домогтися їх 

ефективнішого виконання [44].  

В основу методології наукового управління було закладено такі положення, як 

використання наукового аналізу для визначення кращих засобів виконання завдань; 
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добір працівників, найбільш здатних для виконання конкретних видів робіт і їх 

навчання; забезпечення робітників ресурсами, необхідними для ефективного 

виконання завдань; систематичне та доцільне використання матеріальних стимулів 

для підвищення продуктивності; відокремлення планування і прийняття рішень від 

самої роботи. 

Логічним наслідком зміцнення позиції вищезгаданої школи управління стало 

те, що управління вперше було визнано особливим видом діяльності, яка потребує 

спеціальної підготовки. Також управління визнавалось самостійною галуззю 

наукових досліджень, в якій, для більш ефективного досягнення мети і завдань 

організації діяльності, можуть бути застосовані методи та підходи, використані в 

науці і техніці. 

Виникнення класичної та адміністративної школи управління пов'язують з 

ім'ям французького економіста А. Файоля (Henri Fayol), який у праці «Загальне та 

промислове управління» (1916) запропонував нову систему організаційної 

раціоналізації управління крізь призму концепту «людських ресурсів». Науковець 

охарактеризував сутність процесу та функції управління, розробив низку загальних 

принципів адміністрування [163, с. 5-6]. Представниками класичної та 

адміністративної школи управління також є О. Шелдон (Oliver Sheldon), Л. Урвік 

(Lyndal Urwick), Д. Муні (James Mooney) та ін. 

Ґрунтовний внесок у розвиток управлінського концепту було зроблено 

американськими соціологами М.  Фоллет (Mary Parker Follett) та Е. Мейо (Elton 

Mayo) в рамках концепції партнерства, співробітництва між робітниками та 

підприємцями (40-60-ті рр. ХХ ст.). Соціальна практика доктрини людських 

відносин ґрунтувалася на проголошеному Е. Мейо принципі заміни індивідуальної 

винагороди груповою, економічної – соціально-психологічною (сприятливий 

моральний клімат, задоволеність працею, демократичний стиль керівництва). Саме 

від цієї доктрини бере початок розробка нових засобів підвищення продуктивності 

праці (гуманізація праці, групові рішення, освіта службовців і т.д.), мотивації 

трудової поведінки та особистісно-орієнтованого навчання [268, с. 4]. Її колега                
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Е. Мейо перший довів, що чітко розроблені робочі операції і гідна заробітна плата 

не завжди приводять до підвищення продуктивності праці. Інколи працівники 

набагато гостріше реагують на думку колег, ніж на матеріальні стимули чи вимоги 

керівництва [327, с. 23-45].  

Американський психолог А. Маслоу (Abraham Maslow) мотиви вчинків людей 

не обмежував лише економічними аспектами, які можна задовольнити лише 

грошовим вираженням. У його розумінні продуктивність праці робітників могла 

підвищуватися не стільки від збільшення заробітної плати, як від зміни виробничих 

відносин між робітниками і менеджерами, отримання задоволення від своєї праці та 

стосунків у колективі. Мотиваційну концепцію А. Маслоу було засновано на 

найважливішій тезі про те, що застосування прийомів управління міжособистісними 

відносинами для підвищення ступеня задоволеності працівників результатами своєї 

праці є основою підвищення його продуктивності. Концепція отримала поширення у 

30-50-ті рр. ХХ ст.  

З 1950 рр. ХХ ст. у зарубіжних країнах з’явився новий напрям у вивченні 

управлінських ідей. Він отримав назву «школи науки управління» (кількісний підхід 

до управлінського процесу) і був результатом поширення математики і комп'ютерів 

в управлінні. Теорія управління збагатилась знаннями в галузі математики, 

статистики, інженерних наук. У менеджменті з'явились такі поняття, як «модель», 

«операція», «кількісні методи для прийняття рішень», завдяки чому стала можлива 

заміна загальних міркувань описового аналізу моделями, символами та кількісними 

знаками. Значний розвиток отримало застосування комп'ютерів та оргтехніки. 

Вісімдесяті роки ХХ ст. відзначились відкриттям ролі «організаційної 

культури», як могутності інструменту управління, який особливо ефективно 

застосовували на підприємствах Японії. Сьогодні багато американських теоретиків 

менеджменту ставлять культуру організації взаємодії людей на один рівень з 

загальною організацією як управлінським інструментом. Створені і впроваджуються 

у практику навчальні програми з оволодіння культурою організації управління. 

Вчені у галузі управління, які вивчали колектив як складну систему, прийшли до 
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висновку, що головний потенціал і, у той же час, головна небезпека для 

прогресивних трансформацій в структурі організації знаходиться в людині, її 

свідомості, культурі, стереотипах поведінки.  

Серед сучасних впливових управлінських доктрин слід виокремлюють 

концепцію нового державного менеджменту (New Public Management), яка 

характеризується орієнтацією на економіку, ефективність і результативність, 

ринковими принципами розвитку підприємницької поведінки, переносом методів 

управління приватним сектором в державне управління.  

Базова модель у державному управлінні, пишуть І. Шавкун та Я. Дибчинська, 

це класична бюрократична форма організації, описана Максом Вебером як 

ідеальний тип раціональної форми правління на основі принципу правотворчості. До 

характерних особливостей бюрократичної організації відносяться, насамперед такі, 

як: поділ праці за принципом функціональної спеціалізації; чітко зафіксована 

ієрархія авторитетності; система правил встановлення прав і обов'язків посадових 

осіб; система способів забезпечення робочих ситуацій (стандартизовані процеси); 

знеособлений характер відносин між людьми; заохочення або кар’єрне просування 

на основі професійної компетентності на засадах принципів службової кар'єри; 

принцип відповідності вимогам ділової документації [170]. 

Концепція нового державного менеджменту стала відповіддю на критику 

суспільств щодо забюрократизованості систем державного управління, відповідно 

інноваціями стали такі ідеї, які професіональна команда управлінців, які працюють 

не в жорсткій ієрархії, як разом для виконання завдання, спільне прийняття рішень 

усіма членами команди та спільний контроль. 

Інша доктрина, яка має великий вплив, це – добре врядування (Good 

Governance), яке акумулювала теоретичні положення класичної теорії управління та 

нового державного менеджменту. Концепт доброго врядування переорієнтовує 

управління з одноосібного врядування на процес взаємодії та співробітництва з 

суспільними інститутами, бізнесом, громадянським суспільством, тобто, з усіма 

зацікавленими сторонами. 
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Отже, сьогодні в умовах глобалізації та цифрової революції, підкреслює 

Ю. Бех, сучасний стан справ у сфері управління супроводжується вибухом 

концепцій управління, що спрямовані на узагальнення світоглядних засад загальної 

теорії управління, оскільки технічні, біологічні і соціальні системи є породженням 

одного суб’єкта – людини [29, с. 206]. 

Державне управління освітою, наголошує С. Крисюк, є особливим видом 

професійної діяльності, що спрямований на систему освіти з метою забезпечення її 

життєдіяльності, динамічного розвитку у зв'язку із зміною обставин. Суттю 

управління освітою є цілеспрямована діяльність щодо створення соціально-

прогностичних, організаційних, правових, кадрових, педагогічних, матеріально-

фінансових та інших умов, необхідних для оптимального функціонування і розвитку 

галузі, реалізації її мети, переходу в якісно новий стан [86, c. 56].  

До основних якостей, що характеризують державне управління освітою, 

С. Крисюк відносить: 

– наявність органів управління, наділених певними повноваженнями, 

діяльність яких спрямована на певні об'єкти освітянської галузі; 

– існування управлінських зв’язків, відносин і організації як суб'єктів, так і 

об'єктів управління; 

– наявність управлінських функцій, пов'язаних із забезпеченням існування та 

розвитку галузі [86].  

Проблема управління освітою є предметом дослідження великої когорти 

вітчизняних науковців. Розвиток теорії управління освітою в Україні ґрунтовно 

розглянуто у працях В. Лунячека, який пише про вагомий внесок таких українських 

дослідників, як Л. Ващенко, Л. Даниленко, М. Дарманський, Г. Дмитренко, 

Г. Єльникова, І. Жерносек, О. Зайченко, Л. Калініна, О. Касьянова, В. Луговий, 

Т. Лукіна, О. Мармаза, Н. Островерхова, Г. Тимошко.  

Різні аспекти освітньої політики розглянуто такими вітчизняними 

дослідниками, як В. Андрущенко, В. Грабовський, І. Осадчий, С. Павлюк, 

Г. Тодосова та ін. Проблемі автономії присвячено праці С. Дичковського, 
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Н. Колосової, Л. Шаповалової та ін. 

Генезу розвитку теорії управління в радянський період представлено у 

дослідженнях Г. Єльникової, де, зокрема відмічається, що тривалий час процеси 

управління педагогічними системами були відокремлені від розвитку загальної 

теорії менеджменту. Після незалежності України в умовах відкритості світу теорія 

управління освітою збагатилася ідеями таких зарубіжних розробників концепції 

менеджменту, як М. Альберт, С. О’Доннел, П. Друкер, Д. Еванс, Д. Кемпбел, 

Г. Кунц, М. Мескон, У. Оучі, М. Румізен, Дж. Стоунхаус, Ф. Хедоури, Б. Хьюстон та 

ін. [103].  

У зарубіжжі ідеї засновника наукової організації праці та управління 

Ф. Тейлора (Frederick Taylor) та його послідовників щодо управління соціальними 

організаціями стали основою для наукової розробки проблеми управління у сфері 

освіти – педагогічного менеджменту. Через два роки після публікації у 1911 р. праці 

Ф. Тейлора «Принципи наукового менеджменту» [392], викладач Чікагського 

університету з адміністрування освіти Дж. Ф. Боббітт застосував науковий 

менеджмент Ф. Тейлора у педагогічному менеджменті. Так, у 1913 р. було 

опубліковано статтю «Деякі загальні принципи менеджменту, які застосовуються до 

міських шкільних систем», в якій Дж. Ф. Боббітт розповідав про свій досвід 

використання ідей наукового управління у застосуванні до шкільних систем [373]. 

У 20-30-ті рр. ХХ ст. у США, а потім і у Європі (Великій Британії, Німеччині, 

Франції та Швейцарії), значно розширилися досліди з використання наукових 

методів. У цей час центральним напрям, що виражав ідеали виховання і освіти в 

інтересах особистості, була реформаторська педагогіка (“гуманістичне виховання”, 

особистісно-орієнтована освіта, “гуманістична педагогіка”), яка базувалася на анти 

авторитарному та емансипованому вихованні. З’являлися інноваційні ідеї, проекти 

експериментальних шкіл і моделі освітніх закладів. 

Яскравим проявом таких ідей у першій половині ХХ ст. стала педагогіка і 

філософія Дж. Дьюї (John Dewey), що лежала у руслі філософії прагматизму, 

орієнтованого на сутність людини у процесі діяльності. Для Дьюї характерним було 
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ставлення до дитини як до рівного партнера, а освітній процес розглядався як 

ситуація взаємодії. Звідси й нова роль школи – співтовариства, де ніхто нікому 

нічого не нав’язує, школа, яка виховує вільну особистість. Не випадково багато 

праць Дж. Дьюї присвячено проблемам демократії у школі. Із демократичними 

процесами, які відбуваються у школі, Дж. Дьюї пов’язував концепцію цінностей: 

якщо знання не тягне за собою діяльності, то таке знання не має цінності; 

обов’язково включення учня у соціальну практику. 

Отже, на початку ХХ ст. педагогічний менеджмент знаходився під впливом 

класичної теорії управління, багато принципів якої і досі відіграють важливу роль. 

Вплив на педагогічний менеджмент у зарубіжжі зроблено також теорією 

«людських відносин» в аспекті демократичного управління, посилення уваги до 

людського фактору [46]. Відхід від жорсткої адміністративно-бюрократичної 

системи управління був пов'язаний з проникненням ідей сучасного менеджменту до 

педагогіки, з людино-центристським підходом до управління та розробкою 

поведінкового підходу, який реалізується не лише у процесі навчання, але й у 

процесі управління. Такий поворот у бік людського фактору відбувся завдяки низці 

наукових праць. Так, зокрема, у 1943 р. американський соціолог Дж. Купман                  

(G. Robert Coopman) видає книгу «Демократія у шкільному управлінні», у якій 

детально описує тенденції розвитку педагогічного менеджменту 40-х рр. ХХ ст. У 

праці йдеться про те, як задля більш ефективного управління адміністратори школи 

запозичили із галузі промисловості організаційні прийоми, що характеризувалися 

стандартизацією, дисципліною, централізацією, єдиноначальністю і контролем. 

Особливо велику увагу автор приділяє проблемі демократизації в управлінні 

школою й розробці ідеї двосторонньої  участі учителів і учнів у прийнятті 

управлінських рішень [307]. 

Ще однією працею того ж часу, яка вплинула на розвиток педагогічного 

менеджменту, була книга У. Йоха «Покращення людських відносин в управлінні 

освітою», яка приділяла достатньо уваги ідеї участі вчителів в управлінні [161]. 

Важливу роль у розвитку педагогічного менеджменту відіграв австрійський 
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учений-педагог Р. Штайнер (Rudolf Joseph Lorenz Steiner), автор концепції 

«вальдорфських шкіл». У цих школах управління здійснювалося колегіальним 

органом управління, без директора (20-ті рр.  ХХ ст.). Штайнер і його прибічники – 

антропософи вважали, що школа, яка знаходилася під впливом політичних або 

економічних інтересів, не може у повній мірі врахувати закони розвитку людської 

особистості. Вони вважали, що тогочасна школа була відображенням авторитарно 

управляючої держави, яка її створила; учитель був посадовим функціонером, який 

практично не приймав самостійних рішень; результатом освіти стала 

“конформістська невинахідлива людина”. Тому створили альтернативні недержавні 

школи [91].  

Зарубіжні і вітчизняні дослідники історії педагогічного менеджменту 

відмічають, що центральне місце в теорії менеджменту 1930-50-х рр. відводилося 

ролі людини в організації, а також гуманізації відносин між керівником і 

підлеглими. Школи «людських відносин» і «поведінкових наук» у менеджменті 

заклали основи сучасних уявлень про управління персоналом як обов’язкової 

функції управління організацією і особливої галузі теорії управління.  

Починаючи з другої половини 50-х рр. ХХ ст. педагогічний менеджмент 

обґрунтовувався з позицій соціальних наук – соціології, психології, філософії – 

освітні установи і управління ними стали розглядатися з позицій соціологічної теорії 

організації. У 50-70-ті рр. з’явилися праці, які популяризували теорію управління 

освітніми установами і аналізували освітні структури як соціальні системи, зокрема, 

праці Дж. Берона і В. Тейлора «Управління освітою і шкільне середовище» (Англія, 

1969) та Р. Глеттера «Розвиток менеджменту для освітньої професії» (США, 1972) 

[46]. 

З питань використання соціологічних теорій в освітніх системах на Заході і 

дотепер існують різні точки зору. Якщо одні науковці вважали, що управління, по 

суті, є однаковим процесом для всіх організацій, незалежно від галузі – освітньої, 

промислової або церковної. Інші дотримувалися протилежної точки зору і 

запевняли, що існують специфічні характеристики освітніх систем, які 
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виокремлюють їх серед інших організацій. До числа цих специфічних характеристик 

відносили: 

– більш складне визначення задач і цілей освітньої організації через їх 

спеціальний сервісний  характер; 

– відсутність єдиного джерела формування політики; 

– труднощі з оцінкою кінцевих результатів обстеження; 

– існування особливих відносин між педагогами і учнями як  первинними 

клієнтами [46]. 

Разом з впливом соціальних наук на освітній менеджмент, популярною течією 

у 60-70 рр. ХХ ст. стала концепція управління за цілями (MBO – management by 

objectives). Її основні ідеї були сформульовані найбільшим авторитетом у галузі 

соціального управління – американським вченим П. Друкером (Peter Ferdinand 

Drucker). Їхня суть полягала у тому, що управління завжди повинно бути 

орієнтовано на результат. Дана теорія передбачає, що керівник повинен 

сконцентруватися на виробленні узгоджених на різних рівнях організації цілях і 

спільному із підлеглими пошуку шляхів їх реалізації. 

Праця П. Друкера «Практика менеджменту» визначала нові тенденції в 

управлінні протягом десятиліть, і до тепер багатьма науковцями вважається 

ключовим варіантом теорії управління [252]. У своїй праці автор визначив сім задач 

для майбутнього менеджера, а саме: 

– управляти цілями; 

– ризикувати та дозволяти траплятися ризикованим рішенням на більш 

низьких рівнях організації; 

– вміти приймати стратегічні рішення; 

– вміти побудувати інтегровану команду із членами, здатними керувати і 

вимірювати власну діяльність і результати щодо загальних цілей; 

– вміти спілкуватися швидко і чітко, а також вмотивовувати співробітників до 

отримання обов’язків та участі у діяльності; 
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– вміти бачити бізнес у цілому та інтегрувати їх функції співробітників у його 

межах;  

– вміти співвідносити продукт і галузь щодо загального середовища для того, 

щоб з’ясувати що є важливим, а що повинно бути прийнято до уваги. Така позиція 

повинна охоплювати розвиток за межами конкретного ринку компанії або країни, а 

керівник повинен бачити економічний, політичний і соціальний розвиток у 

світовому масштабі [253]. 

Слід зазначити, що застосування концепції МВО широко практикувалося у 70-

80-х рр. у Канаді, США та Великій Британії, передусім у внутрішкільному 

управлінні і плануванні, а також в процесі підготовки педагогічних кадрів.  

Дослідження вчених у галузі педагогічного менеджменту – американського 

науковці Д. Орлоскі (D. Orlosky), канадського вченого Л. Ге (L. Gue), французького 

вченого Р. Перьє (R. Perier) – присвячено основним функціям і процесам управління 

на всіх рівнях освіти [173]. 

У 70-х роках розвиток педагогічного менеджменту визначали ідеї системного 

підходу, який застосовувався для аналізу та розв’язання управлінських проблем на 

різноманітних рівнях управління. М. Джонсон (M. Johnson) (США, 1974) 

запропонував використовувати загальну модель управління освітою, а Д. Хааг 

(Haag D) (Швейцарія, 1976) – системний підхід для аналізу управління шкільною 

освітою [282].  

Слід зазначити, що хоча системний підхід у сфері управління освітніми 

закладами не став масовим, у 80-90-ті рр. ХХ ст. він достатньо активно 

обговорювався в рамках наукових досліджень з педагогічного менеджменту, 

зокрема у праці голландських учених Л. Де Калуве, Е. Маркса та М. Петрі 

«Розвиток школи: моделі і зміни» (1993). де розкрито основний принцип системного 

підходу – взаємодія і взаємопов’язаності всіх компонентів освітньої організації в 

умовах розвитку [50]. 

У 80-х рр. ХХ ст. через зацікавленість теорією і практикою управління взагалі, 

відмічається підвищення інтересу і до шкільного менеджменту зокрема. У цей час 
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помітно змістилися акценти у державній освітній політиці: кількісне розширення 

освітніх систем 60-70-х рр. змінилося на підвищення якості освіти відповідно до 

вимог постіндустріального суспільства. Вдосконалення професійного рівня 

внутрішкільного керівництва та демократизація школи знайшли своє відображення 

у шкільному законодавстві багатьох країн. 

Наразі розвиток освітніх установ призвів до появи великих навчальних 

закладів, які нараховували тисячі учнів, сотні персоналу та величезні суми річного 

бюджету. У цих умовах традиційні методи управління освітою виявилися 

недостатніми для вирішення завдань підвищення якості освіти. 

Вісімдесяті роки ХХ ст. відзначилися проведенням значних освітніх реформ в 

ряді країн. В багатьох країнах відбувалася децентралізація управління та посилення 

автономії освітніх установ за принципом партисипативності: в нових умовах школи 

не могли більше обходитися авторитарними системами управління, їм потрібні були 

більш досконалі структури й механізми управління. Все це привело до 

інтенсифікації наукових досліджень з управління освітою як теоретичного, так і 

прикладного характеру. Одночасно проводилися дослідження і розробки, які 

базувалися на класичному, людському, поведінковому, системному і ситуативному 

підходах. Було характерним використання найрізноманітніших філософських шкіл, 

течій і концепцій від позитивізму до суб’єктивізму і неомарксизму. 

У другій половині 80-х – на початку 90-х рр. було опубліковано низку 

теоретичних праць, які орієнтовано на розвиток самої теорії управління освітою,  на 

узагальнення її стану і популяризацію вже напрацьованого досвіду для практичних 

робітників. Наприклад, праці Т. Буша «Теорії менеджменту в освіті» (Англія, 1986) 

[214], П. Сілвера «Управління освітою: теоретичні перспективи на практиці і 

дослідженні» (США, 1983) [375], К та ін. [46]. У ці ж роки виділилися в окремий 

напрямок дослідження в області оцінки кадрів освіти і управління розвитком освіти. 

До середини 80-х рр. дослідження в галузі управління освітою торкалися, 

головним чином, управління функціонуванням освітніх організацій. Проте, через 

постійні та іноді різкі зміни в соціально-економічній сфері, що відбувалися у 



62 

 

суспільстві, дослідники і освітні організації 90-х рр. ХХ ст. почали звертатися до 

методів стратегічного планування і управління розвитком. 

М. Курдюмова у загальному плані називає деякі передумови розвитку 

педагогічного менеджменту, серед яких є соціально-політичні, соціально-

психологічні, матеріальні, кадрові й ін. [91]. 

До важливих соціально-політичних умов розвитку педагогічного 

менеджменту дослідниця відносить наступні: 

– розширення кола осіб, які отримують освіту («освіта для всіх», у тому числі 

професійна освіта, яка дає молоді можливість отримати роботу відразу після 

закінчення навчального закладу);  

– освіта впродовж життя – необхідність і можливість отримання нової 

професії; 

– освіта в умовах мультикультурного середовища (збільшується кількість 

мігрантів, виникають проблеми етнічного характеру і серед корінних жителів); 

– глобалізація, яка впливає на усереднення вимог до результатів навчання (як 

результат розширення ринку праці) і на підвищення якості цих результатів. 

Соціально-психологічні умови відображують готовність суспільства і його 

членів, взяти на себе частину відповідальності за результати освіти молодого 

покоління своєї країни. Ця готовність формується у руслі загального розвитку 

неурядових організацій (Ріо-де-Жанейро, 1992), одним із неформальних лозунгів 

яких є вираз: «Ніщо не росте згори до низу», який характеризує створення так 

званих “кореневих” громадських організацій, покликаних впливати на вищестоящі 

органи управління. 

Матеріальні й кадрові умови відображують постійну потребу освітньої галузі 

у додатковому фінансуванні, у долучені до справи батьків, членів громади, 

представників бізнесу. 

В умовах постмодернізму окрім теорії педагогічного менеджменту сьогодні 

вплив на управління освітою у зарубіжжі мають інші концепти, серед яких теорія 

агентства, теорія хаосу, теорія складності, критична теорія, теорія участі тощо. 
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Зокрема, теорія агентства, або теорія агентських відносин (Jensen and 

Meckling, 1976; Moe, 1984; Ross, 1973), яка ґрунтується на формальному 

моделюванні контрактних відносин. Ця теорія описує взаємозв'язок між двома або 

більше сторонами, в якій одна сторона, що є головною, залучає іншу сторону для 

виконання певного завдання від імені керівника. Ця теорія передбачає, що як тільки 

керівники делегують повноваження агентам, вони часто мають проблеми з їх 

контролем, оскільки цілі агентів часто відрізняються від власних, і тому, що агенти 

часто мають кращу інформацію про їхній потенціал та діяльність [304]. 

Ґрунтуючись на ідеях фізики, біології, хімії та економіки, теорії складності 

виникає з теорії хаосу в тому, що він поділяє фокус теорії хаосу. Теорія складності 

стосується комплексу середовищ, організацій чи систем у єдності окремих 

елементів, які пов'язані та взаємодіють один з одним різними способами. У вимірі 

навчального середовища безліч відповідних складових включають учителів, 

студентів, батьків, лідерів громад, управлінські структури на центральному, 

регіональному та місцевому рівнях, бізнес, неурядові організації тощо [326].  

Теорія участі впливає на освіту в аспекті децентралізації – місцева автономія 

за участі усіх стейкхолдерів має велике значення у контексті реформ в освіті.  

У Великій Британії у контексті управління особливе місце посів Закон про 

реформу освіти 1988 р. (Education Reform Act 1988) [246]. Він торкався тих 

важливих моментів, які свідчили про посилення централізації управління. Для 

школи – це, перш за все, було впровадження національних навчальних планів для 

дітей віком від 5 до 16 років у всіх державних школах Англії та Уельсу за 

допомогою таких органів, як Національна Рада з програм, Рада з програм для 

Уельсу. Також було введено обов’язкові іспити для оцінки досягнень учнів на 

національному рівні, створено Раду з оцінювання та іспитів. 

Почала проводитися політика «відкритого набору» учнів до школи: школи 

отримали право набирати стільки учнів, скільки дозволяють їх фізичні можливості. 

Така установка полегшила можливості вибору школи батьками. Закон 1988 р. 

покладав на всі середні школи відповідальність за управління більшої частини 
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бюджету, включаючи оплату персоналу. Закон дав право школам вийти з-під опіки 

місцевих органів і отримувати фінансування (гранти) безпосередньо від уряду 

Англії. По суті, відбулося послаблення впливу місцевих органів на школи і 

посилився вплив урядових органів. Місцеву владу зобов’язали надавати державному 

секретарю схеми фінансування шкіл і бюджет, розроблений спільно із шкільними 

радами. 

Згідно Закону 1988 р. було внесено зміни до структури і фінансування 

професійної та вищої освіти задля посилення звітності і допомоги в області 

планування і управління. Ця система, на думку авторів закону про реформу, повинна 

була стати більш гнучкою і більшою мірою відповідати економічним і соціальним 

вимогам суспільства. Була реформована система фінансування освіти в Англії, 

Уельсі й Шотландії. 

Окрім того, через прагнення уряду Великої Британії більш повно враховувати 

інтереси промисловості, у вищому і професійному навчанні намітився поворот від 

гуманітарних дисциплін до технічних [184]. 

У 1993 р. опублікована доповідь Національної комісії з освіти «Учитися 

досягати успіху», у якій було зроблено аналіз стану освіти, вказано стратегічні 

напрями її розвитку і зазначено сім цілей : 

1. Високоякісне дошкільне виховання у віці 3–4 роки. 

2. Навчальні курси повинні розвивати в дітях все краще; замість 10 

обов’язкових предметів ввести 5 основних галузей знань (мова, математика, 

природничі науки і технологія, виразні мистецтва і фізкультура, гуманітарна сфера). 

Впровадити новий диплом після 11-річної обов'язкової школи і 13-річної повної 

середньої школи замість сертифікатів про неповну, повну загальну середню освіту і 

професійну кваліфікацію. 

3. Кожен учень на кожному уроці має право на хороше викладання і відповідні 

умови навчання. Цей розділ стосується вчителя, його підготовки, підвищення 

кваліфікації. Кожен учитель повинен мати план особистого розвитку і два робочі дні 

на рік на підвищення кваліфікації на професійних курсах. 
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4. Кожен повинен учитися впродовж всього життя, і це потрібно заохочувати. 

Освіта повинна бути неперервною. 

5. Управління освіти і підготовки кадрів повинні бути об’єднані, а 

департамент  освіти об’єднаний з департаментом зайнятості. 

6. Слід збільшити інвестиції (суспільні і приватні) в освіту і підготовку кадрів. 

7. Досягнення повинні зростати, і зрушення в освіті і підготовці кадрів 

повинні бути відкриті для оцінки кожному члену суспільства [106]. 

Таким чином, з цього документу можна зробити висновок, що в 90-ті рр. ХХ 

ст. педагогічному менеджменту у Великій Британії надавалося більше значення, ніж 

раніше, оскільки країна потребувала «кваліфікованих» професіоналів у галузі 

управління освітою. 

Науковці і дослідники з питань управління освітою успішно застосовували 

ідеї шкіл певного історичного етапу (наукового і адміністративного управління, 

людських відносин, поведінкових і соціальних наук) до педагогічного менеджменту. 

У своїх працях вони піднімали питання щодо запозичення керівниками шкіл 

організаційних прийомів із галузей промисловості, проблем демократизації в 

управлінні школами, участі вчителів та учнів у прийнятті управлінських рішень 

тощо. 

Слід зазначити, що у системі освіти Великої Британії важливу роль у розвитку 

педагогічного менеджменту відігравало законодавство, яке сприяло динамічному 

проведенню реформ і адаптації педагогічного менеджменту до загальнополітичних 

умов. Так, законодавчою основою діяльності педагогічного менеджменту в цій 

країні стали Закон про освіту 1944 р. та Закон про реформу освіти 1988 р. 

Британська науковиця А. Уест, аналізуючи концептуальне підґрунтя 

управління освітою у Великій Британії пише про різні підходи до цього питання, 

зокрема, називає Rhodes (1996) та Jakobi et al. (2009), які трактують управління як 

«безліч» формальних та неформальних механізмів управління та координації, 

спрямованих на досягнення певної політики; Windzio et al. (2005) які розглядають 

його як «специфічну форму координації соціальних дій, що характеризуються за 
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інституціоналізованими, обов'язковими правилами та постійними моделями 

взаємодії». На відміну від традиційних так званих ієрархічні форм управління, 

називаються такі нові, як мережування суб'єктів, партнерство, тощо [422]. 

Здійснений аналіз надає можливість зробити такі висновки. Хоча практика 

управління має багатовікову історію, управління стало самостійною і 

загальновизнаною науковою дисципліною лише на початку XX ст.  

Теорію і практику управління в різних соціальних системах істотно збагатили 

чотири головних підходи до управління:  

– підхід до менеджменту в освіті з позицій різних шкіл управління;  

– процесуальний підхід, який розглядає управління як неперервний ланцюг 

взаємопов'язаних управлінських функцій;  

– системний підхід, що полягає в розумінні організації як сукупності 

взаємопов'язаних елементів (люди, структура, завдання і технологія), орієнтованих 

на досягнення різних цілей в умовах динамічного середовища;  

– ситуаційний підхід, який наголошує, що придатність різних методів 

управління визначається ситуацією. 

Оскільки існує велика кількість факторів як у самій організації, так і в 

навколишньому середовищі, немає єдиного «універсального» засобу управління 

організацією.  

Одним з головних положень у методології сучасного менеджменту є те, що 

управління установами і закладами освіти – це адаптування і розвиток 

управлінського досвіду. Оскільки всім управлінським процесам властиві причинно-

наслідкові зв'язки, взаємовплив зовнішніх і внутрішніх факторів, то менеджмент в 

освіті являє собою інтегративний процес, який базується на конкретно історичних і 

педагогічних передумовах, що адаптують досвід, знання та специфіку 

функціонування галузі. 

Вивчення історичного розвитку менеджменту, як специфічної галузі науки 

управління, дає змогу виділити такі основні школи управлінської думки: школу 
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наукового управління; адміністративну (класичну) школу; біхевіористичну школу; 

поведінську школу; кількісну школу. 

Концепція управлінського процесу, яка застосовувалась до всіх типів 

організації, виникла в рамках класичної школи, і її вплив на теорію і практику 

різних підходів до управління не втратив свого значення й дотепер. 

Системний підхід у менеджменті розглядає навчальний заклад як відкриту 

систему, яка складається із кількох взаємопов'язаних підсистем. Теорія систем 

допомагає менеджерам зрозуміти взаємозв'язок між окремими частинами в середині 

установи, а також між самою установою і оточуючим середовищем. 

Підсумовуючи відзначимо, що на формування теоретичних засад управління 

освітою в Англії ґрунтовний вплив мали такі концепти, як  теорія управління                   

Ф. Тейлора, людських відносин Дж. Купмана і У. Йоха, соціальних систем                     

Дж. Берона і Р. Глеттера, управління за цілями (management by objectives)                         

П. Друкера, системного підходу М. Джонсона, Д. Хаага, Л. Де Калуве, Е. Маркса,   

М. Петрі, стратегічного планування і управління розвитком, участі. В умовах 

глобалізації концепт управління освітою збагачується ідеями теорій мережування, 

соціального партнерства, автономії. 

 В економічних координатах система управління в Англії має ознаки «квазі-

ринкової» (Green, Wolf and Leney 1999; Crouch 2001, 2003), оскільки управління 

ґрунтується на ринкових засадах – вибір батьками школи, Національний курикулум, 

комерційні організації, які опікуються оцінюванням роботи шкіл характерирують 

таку модель. 

 

Висновки до першого розділу  

У першому розділі дисертації проаналізовано праці українських і зарубіжних 

дослідників з проблеми управління освітою, менеджменту в освіті. 

Охарактеризовано внесок Л. Даниленко, Г. Єльнікової, Л. Калініної, Л. Карамушки, 

З. Курлянд, В. Лугового, О. Мармази, В. Маслова, А. Семенової, Л. Шаповалової та 

ін. Доведено, що поняття «педагогічний менеджмент» у термінологічному полі 
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вітчизняної педагогічної науки є відносно новим, яке набуло поширення на початку 

ХХ ст. Водночас, традиційними поняття завжди виступали «управління», 

«керівництво» та «адміністрування». Констатовано, що в умовах відкритості 

національної освіти глобальним тенденціям поняття «управління», «керівництво», 

«адміністрування», «менеджмент» є предметом інтересу та гострих дискусій у 

науковому просторі України.  

Розкрито, що проблемі педагогічного/освітнього менеджменту, управління 

освітою у зарубіжжі присвячено праці українських компаративістів М. Бойченко, 

М. Гаврилюк, Л. Гриневич, С. Калашнікової, О. Ковальчук, З. Магдач, І. Миськів, 

А. Сбруєвої, В. Хоменко та ін., які досліджують реформи управління освітою в 

країнах зарубіжжя під впливом сучасних глобалізаційних та євроінтеграційних 

трансформацій, тенденції розвитку автономного шкільного менеджменту в країнах 

Європи та США. 

Обґрунтовано комплексність концепту управління освітою в Англії під 

впливом класичних управлінських теорій та інноваційних орієнтирів теорій 

мережування, соціального партнерства, автономії. Розгляд управлінського концепту 

у науковому просторі Великої Британії уможливив протрактувати управління в 

освіті як системи і стандарти, за допомогою яких організації контролюють їхню 

освітню діяльність та демонструють постійне покращання їхньої роботи 

(Шотландія); процес здійснення стратегічного управління та запровадження 

розумної підзвітності щодо освітніх та фінансових результатів (Англія).  

Розкрито, що на формування теоретичних засад управління освітою в Англії 

ґрунтовний вплив мали такі концепти, як  теорія управління Ф. Тейлора, людських 

відносин Дж. Купмана і У. Йоха, соціальних систем Дж. Берона і Р. Глеттера, 

управління за цілями (management by objectives) П. Друкера, системного підходу 

М. Джонсона, Д. Хаага, Л. Де Калуве, Е. Маркса, М. Петрі, стратегічного 

планування і управління розвитком, участі. В умовах глобалізації концепт 

управління освітою збагачується ідеями теорій мережування, соціального 

партнерства, автономії. 
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В економічних координатах система управління в Англії має ознаки 

«квазіринкової» (Green, Wolf and Leney 1999; Crouch 2001, 2003), оскільки 

управління ґрунтується на ринкових засадах – вибір батьками школи, Національний 

курикулум, комерційні організації, які опікуються оцінюванням роботи шкіл 

характерирують таку модель. 

Основні наукові положення розділу висвітлено в опублікованих працях автора 

[7; 9; 16; 17]. 
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РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В 

АНГЛІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

У розділі охарактеризовано розвиток середньої освіти в Англії, розкрито 

особливості змісту та структури управління на центральному, місцевому рівнях та 

рівні закладу освіти, охарактеризовано формат підготовки педагогічних кадрів до 

управлінської діяльності. 

 

2.1. Ґенеза шкільної освіти в Англії: управлінський аспект  

Розвиток шкільної освіти Англії відбувався під впливом політичних, 

економічних, релігійних, соціальних та інтелектуальних чинників. Перші згадки про 

шкільну освіту в Англії пов'язані з ім'ям «Альфреда Великого» (Alfred the Great) 

(849–901) – першого короля західних саксів, який розглядав освіту з позиції системи 

для підготовки громадян до служіння Батьківщині і консолідації нації. Метою 

Альфреда було об'єднання безграмотного народу відсталої та роздробленої країни у 

боротьбі проти іноземних загарбників. Задля цього він відкривав школи по всій 

Англії і змушував еліту країни відправляти в них для навчання своїх синів. 

Усвідомлюючи важливість знання рідної мови, він всіляко сприяв розширенню сфер 

її використання, за його часів було перекладено англійською мовою художні твори 

та підручники. Як зазначає англійський дослідник історії освіти Дж. Адамсон, 

Великий Альфред керувався наступним принципом: «Держава та Церква мають 

право на використання кращих умів суспільства на благо країни, до того ж, весь 

англійський народ (а не просто окремий клас чи прошарок) повинен мати одну, 

єдину культуру, перспективу і загальну ціль» [182]. 

Переживши нормандське завоювання у XI ст., нація повільно формувалася в 

союз із англосаксонських, датських та нормандських племен, що актуалізувало 

створення системи освіти. 

Шкільною метою середньовічної Англії, наголошує Р. Альдріч, була підготовка 

лицарів і чиновників, солдат та адміністраторів великих феодальних маєтків, 
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державних діячів, духівництва, фінансистів. У тогочасній школі було втілено ідеал 

лицарства: учні проходили тривалий курс навчання майстерності верхової їзди, 

полювання та користування зброєю. Також у навчальному процесі велика увага 

приділялася спортивним іграм на свіжому повітрі, що включали двобої на арені для 

турнірів та відтворювали реалії війни. У школах панували ідеали дворянства щодо 

норм шляхетної поведінки, таких як, віддане, з чистими помислами служіння одній 

леді, або, наприклад, служба за кордоном (в одній із колоній Англії) задля 

«виправлення людських пороків». Всі ці ідеальні уявлення про благородство 

людини не пройшли безслідно і поступово кристалізувалися в еталон поведінки – 

англійського джентльмена. І в епоху Тюдорів (1485–1603 рр.) – період реформації, 

посилення англійського абсолютизму і централізованої влади, і пізніше, такі якості 

як фізична витривалість та тілесне молодецтво, краса та служіння красі, мужність та 

самопожертва, честь та чесність були освітніми ідеалами, що надихали на велику 

кількість благородних вчинків [188]. 

Історично склалося, що всі найстарші школи Англії було засновано у тих 

місцях, де знаходилися собори. На думку англійських дослідників, заснування шкіл 

в Англії за часом збігається з прийняттям християнства1. Вони зазначають, що 

перша англійська  школа була заснована у 597 році (рік заснування собору) 

св. Августином і відома як Королівська школа у Кентербері (The King's School, 

Canterbury). Ті історики, які намагалися прослідкувати витоки шкільної історії 

Англії, дійшли висновку, що перші школи, засновані у Кентербері, Йорку2, 

Рочестері3 були продовженням тих шкіл, які, можливо, існували в період римського 

завоювання Британії (I–IV ст.) [191]. 

Освіта була невід'ємною сферою діяльності церкви, але у школах викладали не 

ченці, а світське духівництво. Велика кількість шкіл з'явилася за англосаксонських 

часів (VII–X ст.), відкривалися вони і датчанами (перша половина ХІ ст.). 

Нормандське завоювання (друга половина  ХІ ст. – середина ХІІ ст.) не мало 

                                         
1 Англія прийняла християнство у 597 році. 
2 Приватну школу Сент-Пітерз у Йорку (St. Peter’s School, York) було засновано у 627 р.  
3 Королівський Коледж, Рочестер (The King's School, Rochester) було засновано у 604 р. 
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особливо руйнівної дії на школи, а, отже, у XII ст. практично усі школи залишалися 

класичними школами під контролем світського духівництва. 

Наприкінці XII – початку XIII ст. управління школами перейшло до монастирів, 

проте школи лишалися винятково світськими навчальними закладами, хоча 

монастир, що контролював ту або іншу школу, мав право призначати шкільних 

учителів. Було розповсюджено два типи шкіл: школа для хористів (song school) і 

класична школа (grammar school). В обох школах особлива увага приділялася 

вивченню латині, оскільки церковна служба правилася латинською мовою. Хорова і 

класична школи різнилися за своїми функціями, процесом викладання і, головним 

чином, управлінням. Хорові школи готували до церковної чи соборної служби і, у 

якійсь мірі, відігравали роль елементарної початкової школи. Але школи 

Середньовіччя не були просто інститутами граматичного зубріння, якими вони 

стали пізніше.  

Наприкінці XIV ст., у 1379 р., епіскоп Вінчестера Вільям Уайкхем (William of 

Wykeham) (1324–1404) заснував коледж Св. Марії в Оксфорді. Майже відразу він 

став називатися Н`ю-Коледж (New College) для того, щоб відрізнити його від іншого 

коледжу, названого на честь Діві Марії і збудованому у 1326 р. Новий коледж було 

засновано для прославлення Бога, священної віри, для молитов за души Засновника, 

його родичів та інших благодійників, а також для забезпечення духівництва вищою 

освітою. У 1382 р. Вільям Уайкхем засновує новий навчальний заклад незалежну 

школу (independent school) – підготовчу школу цивільного типу у Вінчестері 

(Winchester College). Оскільки це був кардинально новий навчальний заклад, його 

можна назвати першим прототипом сучасного коледжу [281]. 

При створенні своїх навчальних закладів Вільям Уайкхем керувався кількома 

принципами. По-перше, школа повинна бути місцем підготовки учнів до подальшої 

університетської освіти. По-друге, старші учні повинні допомагати молодшим, для 

цього обиралися вісімнадцять найкращих старшокласників, які надавали інструкції 

молодшим учням та контролювали їхнє навчання. По-третє, він вважав, що життя в 

школі повинне бути корпоративним, причому корпоративний характер повинен 
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поширюватися не лише на процес навчання, а й на ігри (тобто на урочний і 

позаурочний час). На думку Вільяма, у такий спосіб було легше простежити за 

формуванням характеру особистості та моральних цінностей. Великого значення він 

надавав нормам поведінки, про що свідчить його виречення: «Манери формують 

людину» (Manners Makyth Man) [334, с. 44]. Епіскоп Вінчестерский також вважав, 

що його школа має допомагати розкриттю таланта, якщо такий є від природи [1, с. 

17]. Статутом школи передбачалася посада директора, вчителя, помічника вчителя, 

трьох священиків і трьох світських службовців, а також 70 учнів та 10 стипендіатів 

(синів дворян). Учнів повинна була обирати виборча рада, спеціально створена для 

цього. Привілеї надавалися, у першу чергу, родичам засновника школи, потім дітям 

парафіян тих церковних приходів, що давали гроші на утримання школи, а вже 

потім, дітям одинадцяти південних графств Англії у певному порядку. Діти повинні 

були бути слухняними, ввічливими, з гарними манерами. Крім того вони повинні 

були мати хист до навчання, знати основи латинської граматики, читання та 

хорового церковного співу. Школа у Вінчестері була більш схожа на академічний 

навчальний заклад у сучасному розумінні, аніж усі інші школи-попередниці. Н`ю-

Коледж та Вінчестерський коледж надихнули на створення багатьох інших шкіл 

подібного типу [232]. 

На молодого англійського короля Генріха VI (1421–1471) велике враження 

справила звістка про створення таких навчальних закладів як Вінчестер та Оксфорд. 

Генріх VI обрав для свого навчального закладу містечко Ітон, розташоване 

неподалік від Віндзорського замка – місця його народження й улюбленої заміської 

резиденції. 

У вересні 1440 р. король офіційно заявив про свій намір створити новий коледж 

при парафіяльній школі Ітона (Eton College) та Королівський коледж у Кембриджі 

(King's College, Cambridge). Він не тільки перейняв ідею Вільяма Уайкхема про 

подвійні заклади (духовний та світський), але й у значній мірі зберіг статут його 

шкіл. Таким чином, школи у Вінчестері та Ітоні об'єднали у собі характерні риси 

коледжу для світських священиків, школу для хлопчиків і богодільню для бідняків.  
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Генріх VI залишив заповіт, одна з копій якого зберігається у бібліотеці 

Ітонського коледжу. Документ цікавий тим, що демонструє вимоги щодо навчання 

та благочестивої поведінки хлопчиків-учнів. Ця система ідеалів, розроблена для 

англійського приватного навчального закладу, пройшла довгі століття освітнього 

поступу Англії і залишилася майже в незмінному стані [232]. 

На кінець середньовіччя в Англії вже було закладено основи національної 

освіти. Союз Церкви і Держави ще не був зруйнований. Приватна освіта, яку 

аристократія здебільшого отримувала вдома, вже почала відповідати визначеним 

ідеалам суспільного служіння. По всій країні існували школи, які виховували синів 

дрібних землевласників та купців у дусі служіння благородним  ідеалам.  

Слід зазначити, що у період правління Єлизавети (1558–1603), нові відкриття 

привели до розвитку торгівлі, країна багатіла, що не могло не позначитися на 

освітній сфері. І хоча Єлизавета не вважалася патроном освіти, як, наприклад, 

Генріх VIII та Эдвард IV, у період її царювання прелатами, купцями, дворянами 

було відкрито чимало навчальних закладів. Було засновано цілий ряд нових шкіл: 

Вестмінстер – у 1560 р., Харроу – у 1571 р., Рагбі – у 1567 р. Усі ці навчальні 

заклади, як і їхні попередники, були призначені для дітей середнього класу. Хоча, 

наприклад, у Елизаветинському пансіоні Вестмінстер (Westminister School), за 

шкільним статутом із 120 учнів було 40 стипендіатів королеви, які навчалися 

безкоштовно. Знать своїм синам винаймала приватних вчителів. 

Період Реформації і занепад монастирів відкрив нову епоху в історії шкіл 

Англії. Тимчасово перестали діяти старі ідеали, частина старих шкіл переживала 

жахливі часи, інші взагалі призупинили своє існування на деякий час. Проте занепад 

монастирів уможливив постійний дохід новим освітнім закладам із монастирських 

фондів. 

Англійські дослідники констатують, що XVII–XVIII ст. були важким періодом 

в історії англійської освіти. Навчальну програму було зведено до мінімуму, вона 

складалася з великої кількості латині та грецької мови, які викладалися вчителями-

священиками найнижчого рангу. Багато хто з цих учителів не мали на меті 
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прищепити ідеали моральної поведінки та служіння нації, а лише вчили граматиці, 

іноді змушуючи повторювати навчальний матеріал за допомогою різок. Заробітна 

платня була мізерною, учнів у класах було багато, тож увага вчителів жодним чином 

не зосереджувалася на формуванні особистості учня [180]. 

У XVII ст. англійська знать потроху почала відправляти синів до шкіл і 

університетів, хоча майже до початку XVIIІ ст. це ще не стало нормою. Відомо, що 

у 1693 році британський педагог і філософ Дж. Локк (1632–1704) у своєму 

знаменитому трактаті “Думки про виховання” відстоює систему приватних учителів, 

які виховують джентльмена вдома, а англійський письменник Д. Дефо (1660–1731) у 

1729 р. для виховання істинно англійського джентльмена розробляє свою систему 

навчання, яку можливо було впровадити лише поза університетами. Дворянство, 

однак, починає цікавитись шкільною освітою, а середній клас поступово втрачати 

свої позиції. Школи і університети стають опорою Англіканської церкви.  

На кінець XVII ст. в Англії з’являється кілька типів шкіл: класичні, місцеві і 

публічні. Репутація деяких місцевих шкіл поширилася за межі їх безпосередніх 

територій, вони почали брати учнів, чиї батьки могли сплатити навчання і 

проживання. Такі школи не залежали від державного фінансування та 

адміністрування. Їх стали називати публічними, або громадськими школами (public 

school). Популяризації таких шкіл сприяв ще і розвиток залізничних шляхів 

сполучення, оскільки діти заможних батьків могли залишити свої місцеві середні 

школи і відправитись на навчання хоч і до віддалених, проте кращих шкіл. Місцеві 

школи приходили у жалюгідний стан, деякі з них взагалі залишалися без учнів. 

Ситуація змінилася пізніше, коли наприкінці XVIII ст. у публічних школах 

погіршилася дисципліна, і багато навчальних закладів (серед них і Харроу, Ітон, 

Уінчестер, Рагбі) пережили ряд заколотів Тож, майже до середини XIX ст. такі 

школи переживали важкі часи [195]. 

У другій половині XIX ст. почав набирати силу рух реформаторів. Серед 

учителів шкіл з'явилося багато прогресивно мислячих молодих людей. До цього 

періоду відноситься створення низки шкіл, які і сьогодні залишаються досить 
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відомими. Так, у 40-ті рр. з'явилися школи в Мальборо (Marlborough College), 

Челтенхемі (Cheltenham College), Радлеї (Radley College); у 50-ті рр. – у Веллінгтоні 

(Wellington College) та Бредфілді (Bradfield College); у 60-ті рр. – у Кліфтоні (Clifton 

College). 

З середини ХІХ ст. педагогічне новаторство Англії почало розвиватися у 

чотирьох основних напрямах. Перший, пов`язаний із ідеями європейської освіти і 

теорією французького педагога-просвітителя Ж.-Ж. Руссо. Одним із представників 

цього напряму був Д. Вільямс. Він вважав, якщо “дитина буде зростати відповідно 

до своїх природних схильностей у природному оточенні, то вона виросте здоровою, 

у неї буде активний розум” [385, с. 15]. Проте він не в усьому наслідував 

Ж.Ж. Руссо, зокрема, вважав, що «освіта – це мистецтво формування людини на 

раціональних принципах для того, щоб вона була готова стати членом суспільства, а 

також корисним і хорошим громадянином» [383, с. 24]. 

Другим напрямом стали ідеї та діяльність англійського філософа і педагога 

Р. Оуена (Robert Owen) щодо виховання та навчання дітей робітників. Серед 

виокремлених ним важливих положень щодо вдосконалення навчання у школі були 

такі: відсутність тілесних покарань, добре відношення з боку вчителя до учнів, 

навчання у процесі бесіди й обговорення, чергування уроків та ігор, проведення 

екскурсій, розвиток мислення дітей. Слід підкреслити, що Р. Оуен вважав важливим 

здійснення такого навчання, яке було би виправданим і цікавим для дітей, 

привертало їхню увагу. 

Третій напрям був пов'язаний з ідеями англійських філософів Дж. Бэнтема 

(Jeremy Bentham) та Дж. Стюарт Мілла (John Stuart Mill) і знайшов своє 

відображення у діяльності родини Хілз щодо створення школи для дітей міської 

інтелігенції. Школа Хілз була альтернативою класичної школи, її метою було 

забезпечення такої мотивації навчання, яка дозволяла б кожній дитині максимально 

використовувати свої здібності. Увага, що приділялася кожному предмету з 

навчальної програми вимірялася «тим ефектом, за допомогою якого він впливав на 

добробут і щастя індивіда та суспільство в цілому» [383, с. 58]. 
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І, нарешті, четвертий напрям, що простежується від видатних швейцарських 

педагогів Песталоцці (Johann Heinrich Pestalozzi)  та Ф. Фелленберга (Philipp 

Emanuel von Fellenberg) до філантропічно налаштованих педагогів-новаторів 

леді Байрон та К. Шатлворт. Їхня діяльність у школах для бідних дітей міста та села 

зробила ці школи набагато ліберальнішими і освіченішими ніж це було у загальній 

практиці. Вони вважали за необхідне створення у школі умов для прояву навчальної 

ініціативи з боку учнів, надавали значення самостійній діяльності школярів у 

навчальному процесі.  

У 1864 р. під головуванням герцога Н`юкаслського було засновано Комісію з 

дослідження стану народної освіти (Schools Inquiry Commission). За даними комісії 

було встановлено, що рівень шкільної освіти був занадто низьким. Стало 

очевидним, якщо не вжити термінових заходів для реорганізації державної системи 

освіти, британській промисловості через нестачу кваліфікованої робочої сили буде 

усе важче конкурувати з промисловістю інших прогресивних країн.  

Потреба англійської економіки у кваліфікованих кадрах та боротьба, що 

розгорнулася у той період навколо питань народної освіти, привели до прийняття у 

1870 р. першого закону про освіту, або Закону Форстера (Elementary Education Act, 

Forster Act), яким було уведено загальне обов’язкове початкове навчання дітей у віці 

від 5 до 12 років [273]. Країна була поділена на шкільні округи, було з'ясовано, 

скільки шкіл та дітей шкільного віку є в кожному з них, і, таким чином, визначити 

потребу населення у початкових школах. Англійський уряд прийняв на себе 

зобов'язання не тільки підтримувати добровільні організації, які утримують школи, 

але й сам почав фінансувати нові школи. 

Закон Форстера також заснував початкові школи-пансіони, або борд-скулс 

(board school), які утримувалися за рахунок місцевих податків, урядових субсидій та 

плати за навчання. Борд-скулс проіснували до 1902 р. 

Початкова школа останньої чверті XIX ст. складалася з: початкової школи, де 

навчалися діти з 7 до 12 років та вищої початкової школи (Higher grade school), де 

навчалися діти з 12 до 14 років. Діти бідних верств населення, у кращому випадку, 
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навчалися до 11 років. Відповідно до законів наступних років, що уточнювали Закон 

Форстера, обов'язковим визнавалося навчання лише до 11 років. 

Впродовж 70-х рр. XIX ст. в рамках Закону Форстера в Англії створювались 

шкільні комітети, що підпорядковувалися місцевій владі. Шкільні комітети 

одержали право відкривати нові школи та контролювати їх, визначати зміст 

навчання, розміри необхідних субсидій та вирішувати інші питання. У 1890 р. були 

засновані педагогічні коледжі при університетах для підготовки вчителів 

початкових шкіл. У 1891 р. початкове навчання було оголошено безкоштовним, 

хоча фактичне скасування плати за навчання було  відбулося у 1918 р. 

У другій половині ХІХ ст. провідна роль Англії на світовому ринку та нагальна 

потреба в освічених кадрах вимагали корінних перетворень в освітній сфері. 

Середня освіта на той час була представлена двома типами шкіл: публічними 

(public schools) – платні школи, де здобували освіту діти заможних верств 

населення, і школами для середнього класу (middle-class schools), до яких можна 

віднести найрізноманітніші види приватних та заснованих на пожертвування шкіл. 

Слід зазначити, що середня освіта для дітей робочого класу на той час була 

недоступною. 

Головне завдання «паблік скулз» полягало у підготовці учнів до університету. 

Велика увага в цих школах приділялася вихованню. Зміст освіти носив сугубо 

класичний характер. В основі навчального курсу лежало вивчення латинської та 

грецької мов. Дослідники англійської школи І. Деможо і Г. Монтуччі у 1870 р. 

зазначали: “На думку англійців навчання у ранньому віці переважно повинно 

полягати в гімнастиці розуму; голова учня повинна бути скоріше знаряддям, ніж 

складовим магазином. А з усіх засобів, що ведуть до цієї мети, навчання мовам, саме 

класичним, на їхню думку, найбільш продуктивне. Науки математичні займають 

лише друге місце, науки фізичні та природничі – останнє” [51, с. 7; 51, с. 73]. Такий 

зміст освіти зазнавав жорстокої критики з боку найбільш далекоглядних 

представників нового пануючого класу. 

Термін навчання у «паблік скулз» не регламентувався. Він залежав від 
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старанності учня, його успіхів, бажання учнів та їхніх батьків. Ті, хто збирався 

вступати до  університету, навчалися в школі 5 – 6 років (до 17-18 років), деякі учні 

проходили весь курс навчання іноді і за 4 роки. 

Узагальнюючи характеристику «паблік скулз» XIX ст., слід сказати, що 

незважаючи на окремі спроби якось пристосувати школу до вимог економіки та 

промисловості, що бурхливо розвивалися, вони залишалися виключно становими 

(аристократичними) школами з класичним спрямуванням [51, с. 83]. Проте вони 

були найкращими серед представлених середніх навчальних закладів на 

тогочасному англійському освітньому просторі.  

Школи для дітей середнього класу (middle-class schools) були дуже неоднорідні 

за своїми цілями, задачами, організацією навчального процесу та характером освіти. 

Навчання в них носило більш ремісничий характер. Були і такі, де рівень підготовки 

учнів виявлявся нижчим, ніж у початкових (елементарних) школах [360, с. 37]. 

Більшість цих шкіл не готували учнів до вступу в університети. У той же час вони 

не давали і реальних знань для практичного життя. 

Склад учнів цих шкіл був найрізноманітнішим: діти із заможних родин, із 

родин ремісників, із родин заможних фермерів тощо. Вибір батьками тієї чи іншої 

“мидл-клас скулз” для своїх дітей залежав лише від приватних рекомендацій, від 

самореклами школи та  доходів батьків. 

На початок першої половини XIX ст. найстаріші англійські університети 

провели реорганізацію системи іспитів на здобуття ступенів на основі принципу 

“відкритого конкурсу”. Власне сама реорганізація екзаменаційної системи 

безпосередньо не торкнулася середньої школи, але вплинула на подальші дві 

реформи, які поширювали впроваджений  університетами принцип «відкритого 

конкурсу» на середню школу. До цих реформ відносяться: реформа державної 

служби (Civil Service Reform), яка полягала у встановленні обов'язкових конкурсних 

відкритих іспитів для всіх державних службовців; запровадження Оксфордським та 

Кембріджським університетами конкурсних іспитів у середній школі (Oxford and 

Cambridge Schools Examinations). 
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Реформа державної служби стала прогресивною подією у житті англійського 

суспільства XIX ст. Доповідь Норткота-Тревел’яна щодо реформи державної 

служби (1853) започаткувала її практичну реалізацію. Основні рекомендації 

полягали у тому, щоб усі бажаючі вступити до державної служби проходили 

відкриті конкурсні іспити з загальноосвітньої підготовки  та одному з спецпредметів 

[360, с. 4]. 

Поширення цих конкурсних іспитів по всій  країні проходило досить повільно. 

Лише у 1870 р. було остаточно оголошено, що для обіймання майже всіх посад на 

державній службі необхідно скласти  конкурсні іспити. 

Результати перших конкурсних іспитів показали, що більшість учнів (навіть з 

«паблік скулз») не можуть їх витримати [220, с. 22-28]. Для складання цих іспитів 

учні повинні були додатково займатися з приватним репетитором, або відвідувати, 

так звану, «школу репетиторства». В опублікованій у 1864 р. Доповіді лорда 

Кларендона про роботу «паблік скулз» вказувалося, що «конкурсні іспити до 

військово-інженерних училищ Сендхерст та Вуллич витрнимала лише незначна 

кількість учнів публічних шкіл, які займалися з репетитором» [183, с. 236]. Відомий 

британський політичний діяч У. Черчилль (1874–1965) вступив до Сендхерсту у 

1894р. лише з третьої спроби, додатково займаючись у «школі репетиторства» на 

Кромвель Роуд [226, с. 42-43]. 

Така ситуація змусила середні школи у значній мірі перебудувати свою роботу. 

Було підвищено рівень вимог, розширено навчальний курс, в деяких школах 

з'явилися природничі  науки та сучасні мови. 

У цілому, історично та економічно детермінована реформа державної служби, 

стала одним із факторів освітнього та соціального значення, що зрушила у XIX ст. з 

«мертвої точки» середню освіту Англії. 

У 60–70-ті рр. ХІХ ст., для перевірки ситуації в англійській середній освіті, 

було створено дві Королівські Комісії (Royal Commission on the Public Schools), які, 

після докладного вивчення стану середніх шкіл, представили детальні звіти до 

Парламенту. Згодом, на основі цих звітів, було видано два закони про середню 
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освіту. 

Перша комісія на чолі з лордом Кларендоном (The Clarendon Commission) 

розпочала свою роботу у 1861 р. Вона дослідила роботу семи найстаріших «паблік 

скулз»: Итон, Чартерхаус, Харроу, Регбі, Шрусбері, Вестмінстер, Вінчестер, а також 

двох денних шкіл Сент-Пол (St. Paul's) та Мерхант Тайлорс (Merchant Taylors'). 

Перевірка проходила у важких умовах, оскільки школи ревно ставилися до своєї 

автономії і всіляко перешкоджали роботі комісії. Фактично, лише дві школи 

дозволили комісії безпосередньо відвідувати свої заклади, бути присутніми на 

заняттях, переглядати звіти вчителів, роботи учнів. В інших школах комісія 

отримувала інформацію шляхом приватних бесід з директорами, вчителями та 

іншими співробітниками шкіл [117, с.152]. 

Другу комісію на чолі з лордом Таунтоном (Schools Inquiry Commission), було 

сформовано у 1864 р. Ця комісія займалася моніторингом шкіл для середнього класу 

(middle-class schools) і виявила цілу низку серйозних прогалин в освіті дітей. З 

доповіді стало зрозуміло, що школи для середнього класу було розподілено по 

країні вкрай нерівномірно; в нових індустріальних районах кількість шкіл явно не 

відповідала потребам та запитам населення; в деяких школах навчання було 

організовано гірше, ніж у хороших початкових (елементарних) школах. Із трьох 

тисяч заснованих на пожертвування середніх шкіл (endowed schools), що існували на  

той час в Англії, до тих, які відповідали вимогам середніх шкіл, комісія знайшла 

можливим віднести лише 800 шкіл [195, с. 152]. Ці школи і стали предметом 

ретельного дослідження. 

Комісія внесла цілу низку рекомендацій з метою поліпшення викладання в 

школах для дітей середнього класу. Найбільш важливими з них стосувалися 

заснування державного контролю над школами і створення Центральної ради з 

питань освіти (Council of Education) та місцевих органів народної освіти. 

Комісія також займалася вивченням питання організації та проведення 

випускних іспитів у середній школі. У її звіті було підкреслено, що «за наявності 

такої кількості різнорідних середніх шкіл, створення єдиної системи зовнішніх 
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випускних іспитів стало би тим засобом, який сприяв координації роботи середніх 

шкіл. Відсутність регулярних іспитів – одна з головних причин неналежної 

організації навчання в середніх школах» [195, с. 314]. 

Разом з тим комісія винесла на обговорення громадськості пропозицію про 

запровадження нових іспитів, які стали би першою централізованою системою 

випускних іспитів.   

Більша частина рекомендацій комісії Таунтона була спрямована на поліпшення 

середньої освіти. Однак у жодній із  пропозицій комісії нічого не було сказано про 

розширення рамок середньої освіти, наданні можливості одержання середньої освіти 

дітям робітників. Більш того, комісія запропонувала провести соціальну 

диференціацію середніх шкіл таким чином: 

 – школи для дітей найбільш заможних батьків, навчання в яких 

продовжувалося до 18–19-літнього віку; основу змісту освіти в цих школах складала 

широка загальна освіта з класичним ухилом; 

 – школи для дітей батьків із середнім статком, навчання в яких 

продовжувалося лише до 14 років; учнів таких шкіл готували до професійної 

діяльності, або до продовження освіти у військових, інженерних, медичних вищих 

навчальних закладах; 

 – школи для дітей дрібних фермерів, торговців, ремісників з навчанням до 

14-літнього віку [195, с. 49]. 

Ці пропозиції було покладено в основу законів про середню освіту 1868 та 1869 

рр. (Public School Act 1868, Endowed Schools Act 1869).  

Рекомендації комісій про установлення державного контролю над середньою 

школою, яку можна розглядати як першу спробу створити державну систему 

середньої освіти, у законі не знайшла жодного реального відображення. Потрібно 

було ще 30 років, щоб в Англії щільно підійшли до цього питання [203, с. 155].  

Щодо централізованої системи випускних іспитів, то ця пропозиція також була 

відхилена, оскільки «ця ідея випереджала рівень суспільної думки того часу» [336, с. 

54]. 
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У перші десятиліття XX ст. в Англії почали поширюватися теорії і 

експерименти Д. Д’юі, В.Х. Кіллпатрика, С. Холла, Є. Торндайка та інших 

філософів і психологів, які  вплинули на педагогічну думку та шкільну практику 

країни. Стали популярними ідеї підвищення активності та самостійності школярів у 

навчанні. 

Англійський педагог Р. Селлек у книзі «Нове виховання» дав змістовний аналіз 

різних педагогічних напрямів, які почали набирати силу на рубежі XIX – XX ст. 

[370]. У своїй праці він розглядав різноманітні підходи до виховання і навчання, 

виокремлюючи окремі групи представників педагогічної думки (педагогів-

практиків, соціальних реформаторів, натуралістів, гербартіанців, представників так 

названої наукової педагогіки, прихильників морального виховання). Досліджуючи 

походження цих теорій, він дійшов висновку, що у своїй основі вони були 

запозичені з-за кордону. Разом з тим Р. Селлек відзначав, що теорії ці зіграли роль 

діючого каталізатора й у розробці англійських концепцій з питань активізації 

навчальної діяльності школярів. 

У 1893 р. в Оксфордському університеті проходив з'їзд з питань середньої 

освіти. Велику роль в організації з'їзду відіграв М. Седлер (M.Sadler) – видатний 

англійський педагог, викладач Оксфордського університету, праці якого мали 

велике значення на розвиток педагогічної думки Англії. На з'їзді було висловлено 

наполегливе побажання уряду щодо організації контролю над середньою освітою та 

необхідності призначення нової комісії з метою вивчення стану середньої освіти та 

внесення рекомендацій для її реформи. 

У 1894 р. було створено комісію на чолі з Джеймсом Брайсом, який свого часу 

брав участь у роботі комісії Таунтона. Рекомендації комісії стали важливим 

документом у розвитку середньої освіти Англії, оскільки «охоплювали основні 

шляхи розвитку освіти Англії у XX ст.» [203, с. 243]. Комісія Брайса порушила 

питання необхідності централізації всіх середніх навчальних закладів, для 

управління цими закладами комісія рекомендувала заснувати у кожному графстві і в 

кожному місті місцеві адміністративні органи, які, в свою чергу, повинні були 
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отримувати вказівки і контролюватися Центральним адміністративним органом, що 

входив до складу Міністерства освіти і підпорядковувався міністрові освіти. 

У звіті Комісії зазначено: «Ми жодним чином не прагнемо встановити 

однаковість у шкільній освіті і вважаємо, що необхідно надати широкий простір для 

розвитку різних типів шкіл за життєвими потребами... Звичайно, в області середньої 

освіти центральна влада потрібна, але не для того, щоб скеровувати її у заданому 

напрямі, а  для того, щоб спостерігати за нею; не для того, щоб владно направляти 

місцеву ініціативу, або намагатися її замінити, а для того, щоб сприяти 

встановленню єдності, гармонії між діяльністю різних установ, які служать справі 

освіти» [188, с. 257-259; 189]. 

По закінченню роботи комісії Брайса, урядом було зроблено ряд кроків, 

спрямованих на подальше поліпшення стану народної освіти. З метою єдиного 

управління в галузі народної освіти у 1899 р. було засновано Відомство освіти 

(Board of Education). До його обов'язків входило управління початковою, середньою 

та спеціальною освітою і, зокрема, розподіл державних субсидій та інспектування 

субсидованих шкіл. Відомство освіти не відкривало нові школи (це ставилося в 

обов'язок місцевій владі), і не ставило собі на меті виробити єдиний навчальний 

план. Кожній школі надавалося право розробляти навчальний план на власний 

розсуд, відштовхуючись від завдань практичної підготовки дітей, урахування 

місцевих потреб та наявності в школі вчителів [232, с. 320]. 

Наступним кроком у розвитку системи освіти Англії став Закон про освіту 

(Education Act) (1902), або відомий ще як закон Бальфура (Balfour Act), Згідно 

закону було створено не державну початкову освіту, середню освіту, відкриті 

державні граматичні школи. Закон сприяв включенню до системи освіти великої 

кількості приватних граматичних шкіл, що сприяло  збільшенню загальної кількості 

середніх шкіл. Проте навчання в середніх школах залишалося платним, що, як і 

раніше, обмежувало доступ до середньої освіти широким масам населення [313]. 

Законом Бальфура було скасовано місцеві шкільні комітети і створено місцеві 

органи народної освіти, які повинні були взяти на себе організацію початкової і 
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середньої освіти. Цей закон зрівнював права приватних та церковних шкіл із 

правами муніципальних шкіл і зобов’язував місцеву владу надавати матеріальну 

підтримку всім приватним школам, які змовляться контролюватися комісією з 

питань освіти і нададуть учням безкоштовно 25% своїх місць [6, с. 16]. 

Закон про введення безкоштовного навчання в загальноосвітній школі та про 

підвищення мінімального віку випускників до 14 років було прийнято у 1918 р. 

(Education Act, 1918). Закон отримав назву на честь міністра освіти Х. Фішера 

(Fisher Act). 

Цей Закон про освіту не стосувався безпосередньо середньої школи, але містив 

потенційну можливість постановки питання про загальну середню освіту. 

Англійська педагогіка 20–40-х рр. XX ст. ознаменувалася розповсюдженням 

теорії педоцентризму, яка головну роль у навчанні надавала не розумовій, а 

практичній діяльності учнів, фетишизуючи спадкоємні дані та їхні нахили [248, с. 

211]. Педоцентричні школи ґрунтувалися на теорії вільного виховання (Д’юі, 

Фер’єр, Монтессорі та ін.) і ставили собі за мету: відмовитися від зубріння, 

формалізму та схоластики у навчанні; вийти за межі авторитарних методів 

виховання та навчання; зберегти ряд традиційних рис «паблік скулз» (принципи 

пансіону, систему префектів, наголос на фізичному вихованні тощо).  

Через прихильність англійських педагогів до всього традиційного поступово 

відбулося зближення англійських педоцентричних шкіл з “паблік скулз”, на відміну 

від останніх педоцентричним школам-пансіонам було властиво ряд специфічних 

рис: спільне навчання хлопчиків та дівчаток, гармонійні навчальні програми, 

гнучкий розклад занять, не надто жорстка дисципліна. 

Систему державної шкільної освіти було змінено у 1926 році. Відомством 

освіти було призначено дорадчий комітет з народної освіти на чолі з У.Г. Хедоу (Sir 

William Henry Hadow), завданням якого стало внесення пропозицій щодо організації, 

кінцевої мети навчання, навчального плану та програм для учнів, які залишаться в 

школі до 15 років. Відповідно до пропозицій комітету, усі діти переходили до 

середньої освіти у віці 11 років.  Крім існуючих середніх граматичних шкіл 
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(grammar school) академічної спрямованості, в основному, «гуманітарного, а іноді і 

природно-наукового характеру» пропонувалося створити сучасну школу, у якій 

освіта буде носити “реалістичний чи практичний характер” [357]. 

Під впливом ідей педоцентризму У. Хедоу підкреслював, що програми 

навчання у школах повинні бути продумані, насамперед, у рамках організації 

діяльності та досвіду дітей. При цьому враховувалося, що діти по своїй природі 

активні, люблять рух та невеликі самостійні завдання, які вони можуть виконувати в 

процесі навчання з легкістю та умінням. Відзначалося, що такі види діяльності 

сприяють створенню ситуацій, за яких в процесі навчання реально здійснюється 

інтелектуальний розвиток учнів, їх активізація, пробудження в них цікавості до 

громадського життя [357, c.189]. 

Багато у чому прогресивні для свого часу ідеї У. Хедоу почали просочуватися в 

офіційні документи та впливати на освітню політику. Наразі все більшою 

популярністю стала користуватися теорія про вирішальний вплив спадкових 

факторів на розумовий розвиток, що уможливило відбір учнів за даними тестів на 

визначення розумової обдарованості. Усе це робило повноцінну освіту доступною 

лише для невеликої частини найбільш обдарованих абітурієнтів, якими, як правило, 

виявлялися діти заможних верств населення. 

Результатом моніторингу комітету Хедоу та її подальших рекомендацій стала 

реорганізація загальноосвітньої школи була у дві самостійні школи – загальну 

початкову (primary school) та середню (secondary school). 

У 1938 р. було проголошено доповідь Спенса (Spence report), в якій 

пропонувалося внести до шкільної системи поправку і створити для учнів 11–16-ти 

років три типи середніх шкіл: середню граматичну, середню сучасну та середню 

технічну [358]. Пропонувалося також створити багатопрофільну школу, яка би 

об’єднувала усі три типи навчальних закладів. Відбір у такі школи відбувався за 

даними інтелектуальних тестів. Проте, у результаті, конструктивні ідеї активізації 

навчальної діяльності учнів було забуто, а до системи шкільної освіти натвердо 

увійшла теорія та практика соціального тестування. 
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З критикою класового характеру існуючої системи освіти виступили комуністи 

та деякі представники лейбористів. Вони висунули вимогу створити єдину школу, в 

якій би навчалися  діти від 7 до 18 років, незалежно від їх соціальної приналежності 

та без поділу на потоки за принципом вродженої обдарованості. Разом з 

лейбористами, комуністи ратували за використання в школі нетрадиційних, 

активних методів та форм навчання, більш тісного зв'язку школи з життям. 

Остаточно державна система освіти Англії сформувалася у 1944 р. з 

прийняттям закону Батлера (Butler Act). Даний закон передбачав обов'язкове 

безкоштовне навчання дітей у віці від 5 до 15 років та введення трьох етапів 

навчання: початкового (primary), середнього (secondary) та подальшого (further). 

Закон Батлера став компромісом між різними точками зору щодо перебудови 

народної освіти в Англії [203, с. 21]. Проте англійський комуніст М. Морріс у своїй 

праці  зазначав, що «закон 1944 р., який обнадіяв багатьох щодо ліквідації класової 

системи освіти, було так складено, що він навпаки сприяв збереженню старої 

системи. Надію хоч на якийсь прогрес було втрачено...» [337, с. 24].  

В законі говорилося, що середня освіта повинна відповідати таким параметрам, 

як “вік, здібності та обдарованість дитини” [337]. Цей пункт закону, по суті, був 

схваленням існуючих в системі середньої освіти трьох типів нерівноцінних шкіл: 

граматичної, технічної та сучасної. 

З 1945 р. систему трьохтипної школи почали впроваджувати на практиці. Із 

державних шкіл найбільш привілейованою, яка готувала інтелектуальну еліту, стала 

граматична школа (grammar school). Основна мета навчання в граматичній школі – 

дати належну освіту ретельно добраним дітям, виховати з них лідерів промисловості 

та адміністрації [219, c.155]. 

Повний курс навчання в граматичних школах був розрахований на 7–8 років 

(від 11 до 18 або 19 років) та складався з двох етапів: з І по V клас (11–16 років) та 

випускний VI клас (16 – 18 – 19 років). У VI класі навчалися 2–3 роки. Проте не всі 

учні проходили цей повний курс навчання. Процес селекції відбувався і всередині 

самих граматичних шкіл. 
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У більшості граматичних шкіл лише в трьох молодших класах курс навчання 

був однаковий для всіх. Далі дітей розподіляли по чотирьох потоках «А», «В», «С» 

та «D». До потоку «А», як правило, потрапляли найсильніші учні, які виявляли 

схильність до гуманітарних наук, до потоку «В» – ті, які були схильні до 

природничо-математичних наук. І, нарешті, більш слабкі учні попадали до потоків 

«С» та «D». Директор однієї із шкіл у Північно-Східній Англії Альберт Роу 

справедливо зауважував: “Жоден чесний учитель не може заперечувати, що, як 

тільки дитину зараховують до будь-якого потоку, про неї думають і говорять, як про 

дитину категорії «А», «В», або «С», і сама вона починає вірити, що це так і є» [81].  

Єдиних навчальних планів в англійській школі не існувало. Кожна школа 

розробляла їх на свій власний розсуд. Організація навчальної роботи в граматичних 

школах будувалася за принципом диференційованого навчального плану [363]. В 

жодній країні світу диференціація навчальних планів шкіл, особливо в старших 

класах, не доведена до таких розмірів, як це було і сьогодні є в Англії.  

У 1957 р. місцеві органи народної освіти графства Лестершир розробили 

Лестерширский проект (Leicestershire plan), відповідно до якого в країні вводилася 

система загальної середньої освіти. За цим планом, середня освіта  Англії повинна 

була стати не лише обов'язковою та безкоштовною, але і загальною. У 1959 р. після 

доповіді Краутера (Crowther Report) термін обов'язкового навчання в середній школі 

було продовжено на один рік [359]. 

У другій половині XX ст. об'єктивні потреби англійського економічного та 

соціального розвитку суспільства диктували необхідність створення нової, більш 

сучасної та демократичної системи освіти. Лейбористський уряд, який прийшов до 

влади у 1964 р. розпочав реформу системи освіти. У 1965 р. було видано документ, 

який зобов’язував усі місцеві органи народної освіти подати до Міністерства освіти 

та науки плани реорганізації існуючих середніх шкіл. 

Радянська дослідниця В. Лапчинська справедливо вказувала на половинчастий 

характер реформи 1965 р. і зауважувала, що за своєю соціальною спрямованістю ця 

реформа не могла привести до справжньої демократизації шкільної системи 
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навчання в Англії [94, с. 216]. Проте під впливом науково-технічного прогресу вона 

привернула увагу англійських педагогів до проблем педагогічної дидактики, 

пошукам нових, більш ефективних засобів навчання. 

Кінець ХХ ст. став часом активного реформування системи освіти Англії та 

розбудови нової моделі управління системою освіти. Радикальні перетворення в 

англійській освіті розпочалися з прийняття Закону «Про реформу освіти» (Education 

Reform Act), або Закону Бейкера (The Baker Act), прийнятоно за часів уряду 

М. Тетчер у 1988 році. Цей закон став найважливішим законом про освіту після 

закону 1944 р. Провідною тезою реформи стало забезпечення високої якості освіти 

через впровадження освітніх стандартів – Національного курикулуму 

(National Curriculum), національних тестів з англійської мови, математики та 

природничих наук для учнів 7, 11, 14, 16 років). Також Закон передбачав 

оцінювання діяльності вчителя, розширення участі батьків та представників 

громадських організацій у контролі шкільною освітою, посилення ролі шкільної 

адміністрації у вирішенні фінансових питань, запровадження ринкових механізмів в 

освітню сферу (вільного вибору школи, їх диференціації та інформаційного 

забезпечення, конкурентної боротьби між навчальними закладами). Всі ці зміни 

призвели до збільшення чисельності адміністративного апарату. Реформа освіти 

сприяла подальшій централізації англійської шкільної системи, в якій залишалося 

зовсім мало місця для самоуправління. Крім того, ця система зазнала певної критики 

з боку англійських освітян, через те, що вона нехтує певними принципами 

соціальної справедливості на користь високої якості освіти певної групи [287]. 

Модернізація системи освіти Англії, яку проводив уряд Дж. Мейджора 

(J. Major) у 1990 – 1997 рр. була продовженням тетчерістского курсу. З одного боку, 

реформи передбачали просування у напрямку приватизації, маркетизації і 

скасування державного контролю в галузі освіти, але з іншого, тяжіли до 

централізації та стандартизації під керівництвом новостворених Комітетів і Рад. 

Однак дане протиріччя не тільки не вплинуло на результативність реформи, а й 

посилило її. Всупереч традиційній для неоконсерваторів практиці, витрати на 
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потреби освіти у 1985 – 1997 рр. збільшилися, а зміни у структурі освіти привели до 

залучення більшого числа учнів на всіх її рівнях поза обов'язкового навчання. Проте 

нормативне фінансування і вільний набір до школи сприяли збільшенню нерівності 

у наданні освітніх послуг [62, с. 23-24]. 

Із приходом до влади лейбористського уряду Т. Блера у 1997 р., було 

задекларовано наміри щодо модернізації освіти, повернення пріоритетності 

принципу рівності та соціальної справедливості. Їхня програма опиралася на ряд 

принципів: стандарти, децентралізація відповідальності, високий рівень 

інформованості суспільства щодо результатів діяльності шкіл, чітко поставлені 

освітні цілі, звітність (інспектування), допомога проблемним школам. 

Названі принципи та механізми освітніх реформ реалізовувалися в контексті 

чотирьох стратегій, які, у свою чергу, безпосередньо стосувалися ідеї забезпечення 

соціальної рівності та справедливості в освіті.  

Перша – підтримка раннього розвитку дитини, яка передбачала надання 

допомоги бідним сім’ям для забезпечення нормального розвитку дитини; гарантія 

права на отримання дошкільної освіти кожній дитині, яка досягла трьох років; 

розробка та прийняття стандартів дошкільної освіти. 

Друга – стратегія мовної та числової грамотності – передбачала широке коло 

заходів, основними з яких були: введення у початковій школі щоденних уроків з 

мови та математики з детально розробленими навчальними програми, 

підручниками, методичними посібниками та спеціальною підготовкою вчителів; 

вивчення та поширення передового педагогічного досвіду; інтенсивний моніторинг 

результатів; організація вчасної додаткової допомоги проблемним учням і школам. 

Третя стратегія передбачала перебудову середньої освіти. На початку ХХІ ст. 

предметом особливої турботи уряду Т. Блера стала середня освіта. Лейбористи мали 

амбіційну мету: підвищити якість освіти з середнього до хорошого рівня і домогтися 

стану державних шкіл не гіршого, ніж у приватних. 

Державну середню школу передбачалося поставити на три основоположних 

«кити» – повну фінансову самостійність, профілювання і незалежність у визначенні 
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навчальних планів і програм.  

Суворо підконтрольні і керовані «згори» школи Англії отримали небачений в 

історії країни статус незалежних державних шкіл з самоврядуванням. Роль місцевих 

рад з освіти (Local education authorities) було радикально зменшено і зведено від 

управлінської до більш стратегічної – перевірки стандартів освіти та вироблення 

стратегії розвитку. Школи при цьому стали самостійні, як в розробці навчальних 

планів і виборі предметів, що вивчаються, так і у доборі учнів. Саме за школою 

залишилося останнє слово у питанні, кого прийняти, а кому – відмовити у навчанні.  

Шкільні бюджети також вийшли з-під контролю місцевих органів освіти та 

знаходилися у повному розпорядження самої школи, під директорським контролем. 

Районні органи освіти в питаннях фінансування навчальних закладів, по суті, було 

позбавлено всіх прав і повноважень. Державна незалежна школа отримала право 

залучати додаткові кошти від спонсорів та будь-яких благодійників. Іншими 

словами, охочі (і не в останню чергу батьки) отримали можливість підтримати 

державну школу за принципом «хто скільки може». Логіка подібної інновації була 

очевидною: якщо сплатити навчання своєї дитини в приватній школі батьки не в 

змозі, вони можуть підвищити стандарт навчання в державній безкоштовній школі 

за рахунок деяких пожертвувань. Підтримати незалежну державну школу мали 

можливість комерційні організації, церкви та благодійні фонди. 

Школи самі почали керувати своїми справами, шкільним директорам перейшла 

вся повнота влади. Це означало, що ініціатива і творчість на будь-якому рівні 

шкільного виробництва більше не пригнічувалася і не каралася. Успішні навчальні 

заклади мали можливість вийти з-під жорсткого контролю міністерства освіти, 

поглиблювати та розширювати свої навчальні програми як це робили приватні 

школи. Затверджений міністерством освіти навчальний план для успішних шкіл став 

лише базовим і необов'язковим до виконання.  

Школи отримали можливість розширювати і збільшувати свою матеріальну 

базу, облаштовувати додаткові навчальні комплекси, зали, кабінети, придбавати 

нове необхідне обладнання. Для цього їм надавалися кредити або ж було дозволено 
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залучати кошти приватних спонсорів. Не виключалося, що займані навчальним 

закладом будівлі і приміщення будуть передані у власність школі. Під повний 

контроль шкільного керівництва було передано функцію формування штатного 

розкладу.  

Планувалося, що фактично кожна з державних незалежних загальноосвітніх 

шкіл Англії стане школою спеціалізованою. 

Важливим кроком стала поява програм виправлення стану справ у школах з 

низькою успішністю. Цим програмам надавалося пріоритетне значення як 

національною, так і місцевими освітніми адміністраціями. Важливу роль при 

вирішенні даного питання відігравали успішні школи, партнерство з якими має 

приносило користь “проблемним” навчальним закладам. Для покращення ситуації в 

неуспішних школах залучалися також соціальні партнери  (бізнесові структури, 

громадські та релігійні організації). Дані методи дали свої результати, оскільки 

кількість неуспішних шкіл поступово зменшувалася. З іншого боку, середні школи, 

які продовжували відставати за академічним показниками після річного 

випробувального терміну закривалися. На їхньому місці з'являться так звані Сіті-

академії (City Academy) – автономні держбюджетні навчальні заклади, що 

спеціалізувалися на технічних предметах. Ці академії керувалися правлінням, що 

складалося з представників приватного сектору та громадськості, і частково 

спонсорувалися бізнесом. Плата за навчання в Сіті-академіях не стягувалася.  

Принциповим нововведенням стало індивідуальне наставництво у школах. Це 

означало, що учні могли отримувати індивідуальні консультації у викладача: 

слабкому учневі роз'ясняли те, що залишилося за межами його розуміння, сильному 

давали більш глибокі й розширені знання з досліджуваного предмету.  

Значно розширилися і батьківські повноваження. Незалежна державна школа 

працювала у тісному контакті з батьківською громадськістю, у батьків з’явилося 

більше прав критикувати дії шкільної влади і навіть зміщувати шкільне керівництво. 

Також батьки отримали можливість суттєво впливати на затвердження шкільної 

програми, організацію шкільного харчування, вибір шкільної уніформи. 
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Коаліційний уряд, який був при владі протягом 2010-2015 років, продовжив 

розбудову ринково-орієнтованої централізованої та підзвітної системи управління 

середньої освітою, що було розпочато консервативним урядом М. Тетчер. В 

результаті, роль місцевих органів освіти як провайдерів освітніх послуг зменшилася, 

зросли повноваження навчальних закладів, як і центрального уряду. 

Підтвердженням цього, пише Anne West у праці «Освітня політика та управління в 

Англії при Коаліційному уряді (2010-2015): академії, учні та безкоштовна дошкільна 

освіта» (Education policy and governance in England under the Coalition Government 

(2010–15): Academies, the pupil premium, and free early education), є зокрема, гранти 

для шкіл, регулятивна формула фінансування тощо. Таким чином, починаючи з 80-х 

років уряди Англії, незважаючи на різні політичні погляди, створили контрольовану 

на центральному рівні багаторівневу систему управління. 

Ключовим документом Консервативного уряду 2015-2017 рр., який продовжив 

реформи у секторі управління середньою освітою є Біла книга «Досконаліть освіти 

скрізь» (2016), в якій було запропоновано стратегю трансформацію державних шкіл 

в академії до 2022 р. та формування мудбтиакадемічних транстів. 

Консервативний уряд 2017-2019 рр. і Консервативний уряд, який працює з 

2020 р.продовжив політику оринковлення середньої освіти, вкладовою якої є 

становлення «квазіринкової моделі» управління середньою освітою в Англії. 

Фокусування на генезі системи управління освітою в рамках дослідження 

розвитку шкільництва в Англії уможливило констатувати, що до прийняття Закону 

«Про реформу освіти» 1988 р. функціонувала традиційна управлінська модель, за 

якої управління школами здійснювали місцеві органами управління освітою, 

повноваження центральної влади були обмеженими. Вчителі відповідали за 

розроблення курикулуму, добір методів навчання, тестування. Поступово така 

модель перестала задовольняти запити економіка якої інтенсивно розвивалася і 

потребувала високоосвічених фахівців. В умовах збільшення державних витрат на 

освіту суспільство не отримувало належної якості системи освіти. 
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У період 1980-1990-х рр. розпочалася реформа, яка передбачала включення 

громадськості до управління школами шляхом створення управлінської моделі, яка 

б об’єднувала місцеві органи управління освітою, батьків та представників шкіл на 

засадах рівного представництва; послаблення функцій місцевих органів управління 

освітою; запровадження формату місцевого управління школами (the local 

management of schools (LMS), в рамках якого функції фінансування транслювалися 

від місцевих органів управління освітою школам, посилення повноваження 

шкільних рад які отримували функцію стратегічного планування розвитку школи та 

організації підзвітності; посилення повноважень центральної влади через 

запровадження Національного курилуму та національного тестування; посилення 

прав батьків, які отримали можливість обирати кращі школи для навчання дітей. 

Принцип фінансування «гроші за учнем» актуалізував необхідність підвищення 

якості роботи шкіл та демонстрації кращої успішності учнів.  

1990-і – 2000-і рр. стали періодом удосконалення нової моделі управління 

школами. Відбувся розвиток мережі освітніх інституцій та розширення формату 

їхньої діяльності. Академії, створені у 2002 р., об’єднали школи з різним типом 

управління, власності та підзвітності; розвивалося партнерство між школами у 

форматах шкільних федерацій/мереж/спільнот; повноваження місцевих органів 

управління освітою фокусувалися на забезпеченні якості роботи шкіл шляхом 

проведення регулярного інспектування з акцентом на самооцінювання.  

З 2010-х рр. відбувається подальша трансформація ролі місцевих органів 

управління освітою у напрямі отримання наглядових функцій та посилення 

центрального управлінського рівня, який перебрав на себе повноваження 

інспектування закладів освіти, що демонструють низьку якість.  

Отже, становлення середньої освіти в Англії відбувалося під впливом 

зовнішніх економічний та суспільно-політичних чинників, які визначали 

характеристики системи освіти. Проведений аналіз уможливив запропонувати 

періодизацію розвитку середньої освіти в Англії та виокремити такі періоди: 
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– період створення передумов для становлення шкільної освіти (VII ст. – XII 

ст.): перші граматичні школи Св. Августина, освітні ініціативи короля Альфреад 

Великого; 

– період формування мережі закладів освіти (XII ст. – XVI ст.) –  освіта під 

церковним контролем, перші прототипи сучасних цивільних коледжів (незалежні 

школи Вінчестер, Ітон), зріст суспільного інтересу до освіти;   

– період виникнення закладів освіти для широких верств населення (XVI ст. – 

XVII ст.) – розвиток ремісничої та лицарської освіти, розширення освіти мирян, 

розвиток мережі безкоштовних граматичних шкіл;; 

– період розбудови мережі закладів освіти для широких верств населення  XVII 

ст. – XVIII ст. – школи нового типу (public schools);  

– період створення системи обов’язкової початкової освіти  (XVIII ст. – XIX 

ст.) – масовізація освіти та педагогічне новаторство (централізація шкільних 

закладів, новаторство Р. Оуен, школа Хілз, К. Шатлворт, реформи Д. Брайса); 

– період розширення державного сектора шкільної освіти (перша половина ХХ 

ст.) – (закон Бальфура, граматичні школи; місцеві органи народної освіти; закон 

Фішера, безкоштовне навчання в загальноосвітній школі, закон Батлера); 

– період впровадження системи загальної середньої освіти (друга половина ХХ 

ст – середня освіта в Англії стає не лише обов’язковою і безкоштовною, але й 

загальною; 

– період стандартизації освіти (кінець ХХ ст.) запровадження освітнього 

стандарту – Національного курикулуму Законом «Про реформу освіти» 1988 р., 

реформи Т. Блера); 

– період оринковлення освіти (початок ХХІ ст. – до нашого часу) –  

модернізація освіти, спрямована на підвищення конкурентоспроможності країни в 

Європі та світі. 

Таким чином, історична ретроспекція освіти Англії дозволяє констатувати, що 

англійська система середньої освіти пройшла довгу та складну еволюцію реформ та 

різноманітних інноваційних нововведень. Окремі ідеї управління навчальним 
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процесом без чіткого теоретичного оформлення, мали місце у практичній діяльності 

англійських учителів починаючи з кінця ХVІІІ – XIX ст., вони були частково 

обґрунтовані у працях англійських педагогів та офіційних урядових документах про 

школу. Об'єктивні потреби соціально-економічного розвитку суспільства, які 

обумовили необхідність проведення шкільної реформи середньої школи у ХХ – на 

початку ХХІ ст.  значно посилили увагу дослідників та освітян до теоретичної 

розробки та практики впровадження у навчальний процес нових методів та форм 

навчальної діяльності, спрямованих на інтелектуальний розвиток особистості, 

підвищення якості навчання.  

 

2.2. Сучасні підходи до управління шкільною освітою в Англії на 

центральному рівні 

Освіта Англії є однією з галузей політики, яка зазнала найглибших 

трансформацій за останні десятиліття. Суттєві зміни відбулися в усіх секторах 

англійської освітньої системи – на дошкільному, початковому, середньому та 

вищому рівнях. З розвитком освіти поступово вдосконалювався і освітній 

менеджмент, зокрема в таких питаннях як фінансування освіти, навчальна програма, 

моніторинг, кваліфікаційні рівні, оцінювання та інспекція [256, c. 5]. 

Варто зазначити, що в Англії відповідальність та повноваження у сфері 

управління освітою розподіляються між центральним органом управління, 

місцевими органами управління та навчальними закладами. Регіональний рівень в 

управлінні освітою відсутній. Регіональні установи та їхні агентства, які відповідали 

за управління та впровадження деяких урядових програм та планів у галузі освіти 

було скасовано у березні 2011 р. та 2012 р. відповідно. Деякі обов’язки цих установ 

перейняли на себе місцеві ініціативні товариства (local enterprise partnerships – 

LEPs), які побудовані на партнерських відносинах між органами місцевої влади та 

місцевим бізнесом і приймають рішення на місцевому рівні про пріоритетні 

інвестиції у дороги, споруди, устаткування тощо. Місцеві органи влади (Local 

authorities – LAs) та окремі інституції впроваджують та адмініструють державну 
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політику у галузі освіти. 

Уряд окреслює широку концепцію навчання через Національний курикулум 

(National curriculum), визначає методи оцінювання та складає тести. Він встановлює 

початкові та кінцеві цілі шкіл, визначає обов’язки учнів та їх батьків [267, c. 9]. 

Уряд акцентує увагу на підвищенні стандартів навчання і зазначає “все, що 

стосується освіти, повинно робитися якомога краще, ми повинні підвищувати 

стандарти грамотності, математики, інформаційних та комунікаційних технологій  

[238].  

Сьогодні адміністрування та управління системою освіти в Англії на 

центральному рівні відбувається за допомогою двох урядових відомств – 

Департаменту освіти (Department for Education – DfE) та Департаменту у справах 

бізнесу, інновацій і навичок (Department for Business, Innovation and Skills – BIS). Ці 

органи несуть відповідальність за загальний стан надання освітніх послуг, 

впровадження національної політики і планування напряму освітньої системи в 

цілому. Департамент у справах бізнесу, інновацій і навичок має широке коло 

повноважень у галузях, пов'язаних з економічним зростанням, включно з 

подальшою освітою, вищою освітою, наукою і науковими дослідженнями. 

Центральним органом управління шкільною освітою в Англії є Департамент 

освіти. Він здійснює стратегічний контроль, визначає цілі й окреслює політику щодо 

досягнення цих цілей. Департамент освіти розробляє єдину стратегію розвитку 

освіти країни, загальнонаціональні рекомендації та стандарти, вирішує питання з 

казначейством щодо державних витрат на освіту, а також надає фінансову 

підтримку навчальним закладам, визначає інформацію, яку слід публікувати, 

затверджує прийняття змін в освітній політиці, окреслює рамки інспектування [240].  

Перед Департаментом освіти ставляться такі завдання, як: збільшення числа 

якісних шкільних установ та надання їм справедливого фінансування; 

реформування Національного курикулуму і контроль кваліфікацій; зменшення 

бюрократії і збільшення відповідальності; навчання і розвиток професіоналів, які 

працюють з дітьми; ефективна підтримка дітей шкільного віку, а також дітей, 
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молоді та сімей, що перебувають у несприятливих умовах. 

Департамент освіти укомплектовано постійним штатом державних службовців, 

очолюваних Постійним Секретарем департаменту (Permanent Secretary), який 

підпорядковується безпосередньо Держсекретарю з питань освіти (Secretary of State 

for Education). Нинішній Державний секретар з питань освіти Н. Морган (Nicola 

Morgan) поєднує посаду з посадою Міністра у справах жінок і рівності. Її підтримує 

три держміністри: державний міністр у справах шкіл (Minister of State for Schools), 

державний міністр у справах дітей та сім’ї (Minister of State for Children and Families) 

та держміністр з питань навичок (Minister of State for Skills). Міністри 

призначаються Прем'єр-міністром і звітуються перед Парламентом Великобританії з 

питань управління і розвитку загальної освіти в Англії.  

Держсекретар з питань освіти відповідає за роботу Департаменту освіти, 

зокрема за вирішення таких питань, як дошкільна освіта, адоптація та захист 

дитини, оплата праці викладачів, Національний курикулум, вдосконалення школи, 

заснування академій та вільних шкіл тощо. 

На держміністра у справах шкіл покладаються такі обов’язки, як: вчителі та 

шкільні управлінці; курикулум, оцінювання та кваліфікації (співпраця з 

Управлінням з регулювання питань кваліфікацій та іспитів (Ofqual)); шкільна 

звітність (співпраця з Управлінням з питань стандартів у галузі освіти, дитячих 

послуг та навичок (Ofsted)); боротьба з шкільним відставанням та вдосконалення 

підтримки шкіл; вступ до школи, виключення, поведінка, відвідуваність та 

альтернативні умови тощо.  

Держміністр з питань навичок несе відповідальність за такі питання, як: 

подальша освіта (штатний розклад, управління та підзвітність); локалізм у навичках; 

попередня занятість та базові навички; професійна кваліфікація; учнівство та 

стажування; Національний коледж для викладачів та шкільних управлінців (National 

College for Teaching and Leadership – NCTL); кар’єрні поради та рекомендації; 

Управління з фінансування навичок (Skills Funding Agency); підвищення віку 

закінчення школи (вік обов'язкової участі в освіти або професійної підготовки 
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принаймні до 18 років); міжнародна освіта тощо. 

На держміністра у справах дітей та сім’ї покладаються наступні обов’язки: 

захист дітей (у тому числі захист від сексуальної експлуатації дітей) і місцеві органи 

влади з питань соціальної допомоги; діти, що перебувають під опікою; діти, які 

мають спеціальні освітні потреби та інвалідність; психологічні проблеми у школі, у 

тому числі залякування; курсанти та військова освіта; спорт у школі, а також 

персональна, соціальна та медична освіта тощо. 

Держсекретар з питань освіти також має два представники у парламенті: з 

питань освіти і догляду за дітьми (Parliamentary Under Secretary of State for Childcare 

and Education) та з питань школи (Parliamentary Under Secretary of State for Schools). 

Обов’язки парламентського представника з питань освіти і догляду за дітьми 

полягають у наступному: дошкільна освіта та розширення безкоштовного догляду за 

дітьми дошкільного віку; фінансування шкіл (у тому числі учнівські премії та 

фінансова підтримка усіх шкіл); зменшення дитячої бідності; служби охорони 

психічного здоров'я дітей і підлітків (child and adolescent mental health services – 

CAMHS); кар'єрні поради тощо. 

Представник з питань школи відповідає за академії та безкоштовні школи, 

шкільні місця і шкільне майно (у тому числі ігрові поля), боротьбу з екстремізмом, 

управління школами, релігію у школі тощо [240].  

Департамент має три дирекції (directorates): Дирекція з питань дітей, молоді і 

сімей (Children, Young People and Families); Дирекція з питань освітніх стандартів 

(Education Standards); Дирекція з питань інфраструктури і фінансування 

(Infrastructure and Funding). 

Департамент освіти в Англії працює з 10 управліннями та державними 

органами, серед яких є два неміністерські управління (Управління з питань 

стандартів у галузі освіти, дитячих послуг та навичок (the Office for Standards in 

Education, Children’s Services and Skills – Ofsted); Управління з регулювання питань 

кваліфікацій та іспитів (the Office of Qualifications and Examinations Regulation - 

Ofqual)), три виконавчі органи (Національний коледж для викладачів та шкільних 
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управлінців (The National College for Teaching and Leadership – NCTL); Управління з 

стандартів та тестування (The Standards and Testing Agency – STA); Управління з 

фінансування освіти (The Education Funding Agency –EFA)), один виконавчий 

позавідомчий державний орган (Офіс дитячого комісара (Office of the Children's 

Commissioner), два консультативні позавідомчі громадські органи (Наглядовий 

орган у справах шкільних вчителів (School Teachers’ Review Body – STRB); Комісія 

з соціальної мобільності та дитячої бідності (Social Mobility and Child Poverty 

Commission – SMCP Commission) та інші (Офіс з питань рівноправності (Government 

Equalities Office – GEO), Офіс шкільного судді (Office of the Schools Adjudicator – 

OSA). 

Розглянемо структуру та обов’язки управлінь та державних органів, з якими 

співпрацює Департамент освіти.  

Отже, існує два неміністерські урядові відомства: 

- Управління з питань стандартів у галузі освіти, дитячих послуг та навичок (the 

Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills – Ofsted), яке 

відповідає за перевірку та регулювання денного догляду та дитячої соціальної 

допомоги, інспекцію дитячих служб, шкіл, коледжів, початкову викладацьку 

практику, роботу для молоді, стажування, освіту для дорослих тощо. 

- Управління з регулювання питань кваліфікацій та іспитів (the Office of 

Qualifications and Examinations Regulation - Ofqual), є незалежним органом з питань 

кваліфікацій, іспитів та оцінювання. 

Ofsted перевіряє і регулює служби, які піклуються про дітей та молодь, а також 

послуги, що забезпечують освітою і навичками учнів різного віку. 

Щотижня вони проводять до сотні перевірок та регулятивних інспекцій по всій 

Англії і публікують результати в Інтернеті. Управління допомагає постачальникам 

освітніх та соціальних послуг поліпшити стандарти, моніторять їхній прогрес і 

діляться з ними найкращими практиками, які їм можуть бути відомими.  Мета 

Управління полягає у досягненні досконалості в освіті та навичках для учнів різного 

віку, а також у догляді за дітьми та молоддю. 
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Управління є незалежним і неупередженим, і звітується безпосередньо перед 

Парламентом. 

Управління з питань стандартів у галузі освіти, дитячих послуг та навичок 

відповідальне за: 

 перевірку субсидованих шкіл (maintained schools) і академій (academies), 

деяких незалежних шкіл (independent schools), і багато інших навчальних закладів і 

програм, крім закладів і програм у галузі вищої освіти;  

 інспектування агенцій з соціальних послуг (установи, які займаються 

питаннями по догляду за дитиною, її вихованню та адоптації у суспільстві);  

 інспектування початкового стажування вчителів; 

 публікацію звітів, які можуть бути використані для поліпшення загальної 

якості освіти та професійної підготовки; 

 регулювання низки дошкільних і дитячих соціальних служб; 

 звітність для політиків щодо ефективності цих послуг [346]. 

Ofqual регулює кваліфікації, іспити, тести та оцінювання в Англії і професійну 

кваліфікацію у Північній Ірландії. 

Вони підтримують стандарти та перевіряють кваліфікацію: сертифікат про 

середню освіту (General Certificate of Secondary Education - GCSE) та 

стандартизовану кваліфікацію для вступу до британських університетів в Англії, а 

також  професійну кваліфікацію в Англії та Північній Ірландії.  

Уравління Ofqual є незалежним від уряду і звітується безпосередньо 

парламенту та Асамблеї Північної Ірландії. 

Ofqual було створено у квітні 2010 р. відповідно до Закону 2009 р. про 

учнівство, навички, дітей та навчання (Apprenticeships, Skills, Children and Learning 

Act 2009). 

Управління має чотири департаменти: 

стратегія, ризик і дослідження; 

професійні кваліфікації; 

загальні кваліфікації; 
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операції. 

Управління Ofqual відповідальне за те, щоб: 

 вищезазначені стандартизовані кваліфікації достовірно демонстрували рівень 

знань, навичок і розуміння студентів; 

 оцінки та іспити показували досягнення студентів; 

 люди були впевнені у достовірності кваліфікацій, які регулює Ofqual; 

 студенти та викладачі мали інформацію про зазначені кваліфікації у повному 

об’ємі [400]. 

Департамент освіти також має три внутрішньовідомчі виконавчі органи, 

створені для підтримки та сприяння реалізації освітньої політики. Ці виконавчі 

органи об’єднують традиційні політичні функції Міністерства освіти з 

консультативними та виконавчими функціями. Вони працюють у певній автономії 

від міністрів та головного управління. Міністри не навантажують ці органи 

щоденною рутиною, але у питаннях загальної продуктивності навчальних закладів 

та їх подальшого існування вони безпосередньо підзвітні парламенту та 

громадськості. Виконавчі органи, як правило, не мають окремої правосуб’єктності і 

укомплектовані державними службовцями.    

Ці три виконавчі органи є наступними: 

- Національний коледж для викладачів та шкільних управлінців (The National 

College for Teaching and Leadership – NCTL) спрямований на поліпшення якості 

освіти робочої сили (вчителів) та допомогу школам; працює зі школами для 

розвитку системи освіти, що підтримуються локальними партнерства і очолюються 

кращими директорами; 

- Управління з стандартів та тестування (The Standards and Testing Agency – 

STA) відповідає за розробку і впровадження всіх нормативних оцінювань з ранніх 

років і до кінця ключового етапу ІІІ (14 років), а також розвиток тестів з 

професійних навичок для вчителів-практикантів; 

- Управління з фінансування освіти (The Education Funding Agency – EFA) несе 

відповідальність за забезпечення доходів і фундаментальне фінансування освіти для 
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учнів віком від 3 до 19 років, або віком від 3 до 25 років для тих, хто має труднощі у 

навчанні і обмежені можливості. 

Національний коледж для викладачів та шкільних управлінців (The National 

College for Teaching and Leadership – NCTL) несе відповідальність за: 

 забезпечення того, щоб навчання вчителів вели висококласні професіонали, а 

навчання вихователів дитячих садочків відповідало потребам сектора; 

 розподіл місць стажування вчителів і фінансування шкіл та університетів, які 

надають вчителям підготовку; 

 ідентифікацію професійних навичок вчителів для присудження Статусу 

кваліфікованого учителя (Qualified teacher status – QTS); 

 забезпечення того, щоб у разі серйозних порушень професійної етики, вчитель 

був відсторонений від викладання; 

 розробку національної мережі шкіл для стажування вчителів; 

 допомогу школам та їхнім партнерам у розробці та впровадженні високих 

стандартів безперервного професійного розвитку і навчання шкільних управлінців; 

 надання права успішним керівникам та менеджерам шкіл взяти на себе 

провідну роль у підтримці «школа-школі» (school-to-school support) для поліпшення 

продуктивності інших шкіл [344]. 

Управління з стандартів та тестування (The Standards and Testing Agency – STA) 

відповідальне за: 

- розробку високоякісних національних тестів з навчальної програми у 

відповідності до критеріїв Положення Управління кваліфікації та іспитів (Office of 

Qualifications and Examinations Regulation);  

- підтримку шкіл у впровадженні тестів і управлінні оцінюванням; 

- управління критеріями та обєктивністю оцінки вчителя; 

- розвиток тести професійних навичок для вчителів-стажистів 

- контроль служби Yellow Label, для впевненості, що скрипти тестів 

гарантовано потрапили до екзаменаторів [420]. 

Щодо джерел фінансування середніх навчальних закладів, то ними в Англії є: 
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різноманітні форми спеціальних фондів та податки на нерухомість зібрані 

місцевими органами управління [258, c. 9]. До 1999 р. існувало Управління з 

фінансування шкіл (FAS). Зараз створена нова структура з фінансування середніх 

навчальних закладів –  Управління з фінансування освіти (The Education Funding 

Agency – EFA).  

З 1989 р. школи розпоряджаються своїм бюджетом і майже не контролюються 

місцевою владою стосовно фінансів.  

Фінансування шкіл відбувається у два етапи: з річних доходів держави 

надаються субсидії (Revenue Support Grant – RSG) місцевим органам управління, а 

потім через місцеве управління школами  (Local Management of School – LMS) йдуть 

відрахування безпосередньо навчальному закладу. При цьому враховується 

кількість учнів, соціальні потреби та потреби на безкоштовні шкільні обіди. 

Додаткова сума виділяється для учнів з особливими потребами, наприклад тих у 

кого є лише один з батьків. 

Місцеві органи управління встановлюють бюджет на освіту, 85% з якого 

відраховуються безпосередньо в школи. 15% бюджетних коштів надходить до 

центральної адміністрації і витрачаються на транспорт, що обслуговує школярів 

(відвозить до школи та зі школи додому), психологічну службу, а також особливі 

освітні потреби. 

Школи напряму розпоряджаються своїми фінансовими ресурсами в межах 

бюджету, визначають методи навчання, відповідають за людські та матеріальні 

ресурси тощо. 

Відповідальність за фінансовий контроль розподіляється між: Управлінням з 

фінансування освіти (грантові школи) та місцевими органами управління (всі інші 

школи). Фінансовий менеджмент шкіл до березня 2015 р. інспектувала Аудиторська 

комісія (Audit Commission)  [258]. З 1 квітня 2015 р. її функції тимчасово перебрало 

на себе ТОВ «Державний сектор з аудиторських приписів» (Public Sector Audit 

Appointments Ltd.) [319]. 

Управління з фінансування освіти (The Education Funding Agency – EFA) 
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несе відповідальність за: 

- фінансування освіти учнів віком від 3 до 19 років, а також учнів віком від 3 до 

25 років, які мають труднощі у навчанні і обмежені можливості;  

- фінансування і моніторинг академій, університетів, технікумів, шкіл, студій та 

безкоштовних шкіл; 

- програми технічного обслуговування шкільних споруд та споруд sixth form 

коледжів (sixth form college), тобто учбових закладів, в яких учні проходять 

довузівську підготовку; 

- виділення коштів 152 місцевим органам влади для підтримки шкіл, які ними 

субсидуються (maintained schools) і 4 тис. добровільно субсидованим (зазвичай 

релігійними організаціями) школам (voluntary-aided schools) [397]. 

Департамент освіти співпрацює з одним виконавчим позавідомчим державним 

органом – Офісом дитячого комісара. На сьогоднішній день чинним дитячий 

комісаром в Англії  є Енн Лонгфілд (Anne Longfield). Вона має за обов'язок 

підтримувати  і захищати права всіх дітей в Англії відповідно до Конвенції 

Організації Об'єднаних Націй про права дитини. 

Згідно Закону про дітей та сім'ю 2014 р. (The Children and Families Act 2014) 

дитячий комісар несе особливу відповідальність за права дітей, які позбавлені 

турботи, які живуть далеко від дому або отримують послуги з соціального догляду. 

Вона є представником такої групи дітей, як емігранти (для всієї Великобританії) та 

тих, кого стосується ювенальна юстиція (для Англії та Уельсу). Робота дитячого 

комісара полягає у тому, щоб зробити життя дітей та підлітків краще,  переконатися, 

що їх права поважаються та дотримуються, а їх думка сприймається всерйоз. 

Дитячий комісар у своїй роботі підтримується командою співробітників. Разом 

вони несуть відповідальність за права всіх дітей і молоді в Англії, які не досягли 18 

років, або 25 років, якщо вони соціально незахищені або мають інвалідність [225]. 

Наглядовий орган у справах шкільних вчителів (STRB) нараховує вісім членів, 

які досліджують питання, пов’язані з оплатою праці, професійними обов'язками та 

робочим часом вчителів у Англії та Уельсі та звітуються перед Держсекретарем з 
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питань освіти. 

Члени наглядового органу повинні: 

 дотримуватися високих стандартів неупередженості, цілісності та 

об'єктивності у незалежному дослідженні; 

 у наданні рекомендацій брати до уваги докази, отримані від усіх сторін 

конфлікту; 

 не використовувати інформацію, отриману в ході їх громадської служби з 

метою особистого збагачення або для політичних цілей, не прагнути 

використовувати можливість громадської служби для просування своїх особистих 

інтересів або тих осіб, підприємств та інших організацій, які тісно пов'язані з 

питаннями їх громадської діяльності [393]. 

Інший консультативний позавідомчий громадський орган – Комісія з соціальної 

мобільності та дитячої бідності (SMCP Commission) моніторить досягнення уряду та 

інших у покращенні соціальної мобільності і зниженні дитячої бідності у всій 

Великобританії, зокрема і в Англії. 

Вони несуть відповідальність за: 

 публікацію щорічної доповіді з викладом своїх поглядів на прогрес, 

досягнутий у покращенні соціальної мобільності і зниженні дитячої бідності у 

Великобританії, відповідно до цілей Закону про дитячу бідність 2010 р. (Child 

Poverty Act 2010); 

 забезпечення рекомендаціями міністрів (на їх запит) про те, як виміряти 

соціально-економічні збитки, соціальну мобільність та дитячу бідність; 

 дії в якості адвоката для соціально мобільних груп дітей у справах з наданням 

освітніх послуг для покращення життєвих шансів підопічних. 

Комісія з соціальної мобільності й дитячої бідності очолюється 

Високоповажним Аланом Мильбурном (Rt. Hon. Alan Milburn) і його заступником - 

баронессою Джилліан Шепард (Baroness Gillian Shephard). До її складу входить 8 

членів, які працюють у галузі бізнесу, наукових кіл та добровільного сектора і 

послуговується невеликим секретаріатом, що базується у Лондоні [408]. 
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Офіс шкільного судді (OSA), допомагає прояснити правову позицію стосовно 

правил прийому до школи, коли виникають розбіжності, між школами та місцевими 

органами влади. Офіс не бере участі в прийнятті рішень про вступ до школи для 

окремих учнів.  

Офіс шкільного судді несе відповідальність за: 

 врегулювання спірних питань стосовно правил прийому до державної школи; 

 вирішення суперечок стосовно пропозицій шкільної установи; 

 прийняття рішень стосовно пропозицій зміни правил прийому до державної 

школи; 

 ухвали стосовно звернень субсідованих шкіл проти спроб місцевої влади 

здійснити прийом до школи будь-якого конкретного учня; 

 врегулювання спорів щодо передачі та диспозиції землі та майна ігрового 

поля;   

 надавати щорічний звіт Держсекретарю з освіти про роботу Офісу. 

Шкільні судді працюють незалежно від Департаменту освіти, але 

призначаються Держсекретарем з питань освіти. Вони повинні бути 

неупередженими і не можуть мати жодного особистого відношення до розглянутих 

ними справ [403]. 

Офіс з питань рівноправності (GEO) співпрацює з Департаментом освіти у 

площині Закону про рівність (Equality Act’s) стосовно шкільної освіти [401]. 

Можемо зазначити, що сучасну форму та методи державного адміністративно-

правового регулювання (управління) у сфері шкільної освіти в Англії можна 

простежити від 1980-х рр. Прихід консервативного уряду до влади (1979–1997 рр.)  

ознаменував нові перетворення у галузі освіти. Ще на початку 1980-х рр. було 

висунуто ідею більш децентралізованих форм в управлінні та прийнятті рішень. 

Проте, як це не було парадоксально, у той час, як офіційна риторика політиків 

акцентувала на самостійності і співучасті в управлінні освітою, сама модель 

управління на практиці супроводжувалася уведенням деяких заходів щодо 

посилення контролю. Вже на кінець 1980-х рр. відбулося безпрецедентне зростання 
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державних заходів контролю освітньої галузі. На думку деяких дослідників, цей 

процес детермінувало уведення Закону про реформу освіти 1988 р. (Education 

Reform Act, 1988 – ERA), відомого ще як Акт Бейкера [201, c.1]. До прийняття цього 

закону шкільні адміністрації були в основному в руках місцевих органів освіти 

(Local Education Authorities – LEAs), хоча деякі форми централізованого контролю 

все ж таки існували. У більшості випадків контроль з боку держави відбувався через 

законодавчий орган, а не шляхом безпосереднього втручання у шкільні справи [190].  

Саме Законом про реформу освіти 1988 р. було впроваджено обов'язковий 

Національний курикулум (National Curriculum), який за твердженням багатьох 

дослідників, найбільш радикально змінив британську систему освіти (принаймні 

після Закону про освіту 1944 р.), оскільки перетворив її на освітню систему з 

високими критеріями оцінювання, що були спрямовані на регулювання діяльності 

на ринку освітніх послуг [233; 263]. Нова роль почала відводитись традиційним 

освітнім управлінням як на центральному, так і на місцевому рівнях, створювалися 

нові установи та інституції. Відповідно закону, контроль за виконанням вимог 

Національного курикулуму  та оцінюванням покладався на незалежні агентства, які, 

слід зазначити, призначалися урядом і безпосередньо були йому підзвітні – спочатку 

Рада з питань Національного курикулуму (National Curriculum Council) і Рада з 

питань шкільних іспитів та оцінювання (School Examinations and Assessment 

Council), які потім було об’єднано в Управління з шкільного курикулуму та 

оцінювання (School Curriculum and Assessment Authority), а ще пізніше 

реорганізовано в Управління з кваліфікацій та курикулуму (Qualifications and 

Curriculum Authority – QCA). Згодом політика централізації поширилася і на інші 

аспекти освітньої сфери, такі як підготовка вчителів та інспекція. Було створено 

спеціальні установи, які розробляли вимоги для освітніх провайдерів з підготовки 

вчителів та учительських професійних стандартів. Спочатку це була Рада з 

акредитації педагогічної освіти (Council for Accreditation of Teacher Education – 

CATE), пізніше її перейменовали на Агентство з підготовки вчителів (Teacher 

Training Agency – TTA), яке, у свою чергу перетворилося на Агенство з навчання та 
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розвитку шкільної справи (Training and Development Agency for Schools – TDA). 

Посилення контролю на центральному рівні інтенсифікувалося зі створенням 

Управління з освітніх стандартів (Office for Standards in Education – OfSTED), яке 

згідно Закону про освіту 1992 р. (Education (Schools) Act, 1992) прийшло на зміну 

традиційної інспекції Його/Її Величності (His/Her Majesty’s Inspectorate). У той час, 

як Управління з питань стандартів у галузі освіти мало статус неміністерського 

урядового відомства, його діяльність була «тісно пов'язана із впровадженням 

державної освітньої політики та контролем за її виконанням, що вказує на факт 

втрати Англією своєї незалежної інспекції» [190, с.142]. 

Отже, прихід консервативного уряду до влади підкреслив необхідність більш 

ефективного контролю освіти з боку державного сектора. На практиці це 

супроводжувалося впровадженням Національного курикулуму і пізнішим 

переходом до системи стандартів, цілей та оцінювань. Британський дослідник 

англійської освітньої системи Г. Лаудер (Lauder H.) назвав таку централізовану 

систему навчання «державною теорією навчання», бо вона зобов'язувала вчителів 

дотримуватися чітко визначених методів оцінювання, навчальної програми та 

деяких інших елементів педагогіки. Педагогіка стала випробуванням, де критерієм 

прогресу учня і вдосконалення шкільної освіти стало успішне проходження низки 

офіційних тестів [311]. 

Норвезький педагог-компаративіст, професор Університетського коледжу Сер-

Тренделаг Г. Карлсен (G. Karlsen) у своєму дослідженні  «Децентралізований 

централізм: рамка для кращого розуміння управління в галузі освіти» зазначає, що 

англійський освітній менеджмент того часу характеризувало «напруження, яке 

поставало через одночасне співіснування кардинально різних тенденцій», а модель 

управління освітньою системою отримала назву «модель децентралізованого 

централізму» [303].  

Головним проявом централізації стало запровадження стандартів змісту освіти, 

стандартизованих показників очікуваних навчальних досягнень та тестів 

оцінювання якості знань учнів у віці 7, 11, 14 та 16 років, шкільної інспекції (Office 
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for Standards in Education – OfSTED); стандартів професійно-педагогічної підготовки 

та діяльності шкільного персоналу, вимог щодо професійного росту вчителів; 

централізоване фінансування грантових шкіл через спеціальну агенцію (Funding 

Agency for Schools); створення та координацію діяльності національної системи 

шкіл передового досвіду (шкіл-маяків, міських центрів якісної освіти) [146, с.114].  

Децентралізаційні процеси більш стосувалися реформування управлінських 

структур у галузі освіти, що викликало необхідність удосконалення як освітнього 

менеджменту, особливо через підвищення ефективності розподілу та використання 

ресурсів, так і безпосередньо навчального процесу. Саме з метою забезпечення 

підвищення ефективності управління в державній системі шкільної освіти і якості 

освітніх послуг, центральний уряд у 1988 р. прийняв Закон про реформу освіти 

(ERA). Закон передбачав зміни в механізмах державного фінансування системи 

шкільної освіти, збільшення самостійності державних шкіл,�стимулювання 

конкуренції між ними для залучення учнів, надання батькам більшої свободи вибору 

шкіл для своїх дітей. 

Фокусування на ефективності, скорочення державного адміністративного 

штату привело до зростаючого залучення приватного сектора і впровадження 

ринкових механізмів у роботу шкільної адміністрації та управління. Це дозволило 

батькам обирати освітнього провайдера, який максимально задовольнить їхні 

потреби. Тобто вони отримали можливість самі вирішувати до яких шкіл вони би 

хотіли відправити своїх дітей. Разом з цими заходами відбулися зміни у статуті 

шкільних рад. Останні були реформовані шляхом «скорочення штату занепокоєних 

власним благополуччям місцевих політиків і збільшення представників з боку 

батьків та місцевого бізнесу» [423, с. 7].  

Стимулювалася контрактна діяльність у шкільній освіті й участь бізнесу у її 

фінансуванні. При цьому було зменшено залежність державних шкіл від місцевих 

органів освіти і одночасно посилено контроль центру над діяльністю цих органів. 

Відповідно до Закону 1988 р. школам було надано право виходу з-під контролю 

місцевих органів освіти (LEAs) через створення системи нової фінансової 
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підзвітності, відомої як схема шкільного менеджменту (Local Management of 

Schools), яка передбачала надання школам можливості самостійно розподіляти 

кошти в рамках отриманого від держави бюджету та власного фандрайзингу (з англ. 

fundraising – процес залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, 

матеріальних, інформаційних тощо), які організація не може забезпечити 

самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проекту або своєї діяльності 

в цілому), а також збільшення повноважень опікунських рад шкіл у вирішенні 

фінансових та адміністративних питань школи. Рада, до якої входять батьки, 

директор школи, представники вчительського колективу, бізнесових структур, 

місцевої громади та місцевого освітнього органу стає своєрідним контролюючим 

органом, що може здійснювати зовнішню інспекцію школи, провести її фінансовий 

аудит, прийняти на роботу працівників та ініціювати зміну статусу школи 

(запровадити статус грантової (до 1997 р.) або спеціалізованої школи) [146, с. 40-43]. 

Крім того, шкільний менеджмент передбачав введення “фінансування за формулою” 

–конкурентній системі поосібного фінансування залежно від числа учнів, яке 

ґрунтується на вільному наборі учнів у школи і надання школам можливості вийти 

з-під контролю місцевих органів освіти і зареєструватися як незалежні школи, які 

прямо фінансуються Департаментом освіти [77, с. 80]. 

Зміна механізмів фінансування шкіл Англії надала директорам навчальних 

закладів більшої свободи у прийнятті стратегічних управлінських рішень 

(наприклад, визначати рівень і співвідношення різноманітних витрат, політику 

працевлаштування, освітні пріоритети в рамках обмежень, що встановлюються 

національним навчальним планом). Конкуренція на базі відкритого доступу і 

фінансування шкіл залежно від чисельності учнів привела до того, що чим більше 

учнів зможе залучити школа, тим більшим виявиться її бюджет. Відтак, місцеві 

органи освіти втратили можливість адміністративними методами прямо 

контролювати розподіл учнів, особливо в умовах, коли багато батьків бажали 

віддати своїх дітей у певні школи. «Нормальний вміст шкіл», тобто кількість учнів, 

які можуть бути прийняті у школу, відтепер встановлювалися Державним 
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секретарем з питань освіти, а не місцевими органами освіти. Вже за чотири роки з 

моменту проведення реформи 1988 р. схема автономного шкільного менеджменту 

набула такої популярності, що близько тисячі шкіл Великобританії перейшли на 

форму незалежного (автономного) управління з правом повного виходу з-під 

контролю місцевих органів освіти, отримавши назву грантові школи (GMS – Grant 

Maintained Schools).  

Кінець епохи консерваторів пов'язаний із серйозною критикою їхньої політики 

у галузі освіти. Результати досліджень освітян з Великобританії та інших країн, які 

вивчали англійську освітню галузь того періоду, доводять що консервативний уряд 

сприяв генерації значних нерівностей у цій царині. Було помічено вплив на 

структуру ринка освітніх послуг з боку вищих прошарків суспільства. Крім того, 

учні із середнього класу проти своїх однолітків з робітничого класу отримували 

значні позиційні переваги щодо доступу до освітніх можливостей та успішності в 

шкільній системі [312; 423]. Наявними були також свідчення того, що рішучі 

адміністративні заходи з боку центрального уряду мали негативний вплив на 

моральність вчителів саме тоді, як було поновлено поняття «професіоналізм 

вчителя» [354]. 

Деяким критикам видавалося сумнівним і те, що консерватори закликали до 

розширення асортименту у сфері шкільного харчування заради задоволення потреби 

кожного учня. За їхнім переконанням, у кінцевому результаті це призвело до 

дискримінації дітей за класовими характеристиками. Крім того, на їхню думку, 

“ринковий вибір” у школах замість різноманітності призвів до гомогенізації 

педагогічних методів, навчальних програм та оцінювання [423].  

Прийшовши до влади у 1997 р. неолейбористи відзначали, що «захоплення 

державою освітніх провайдерів було основною причиною неефективності освітньої 

політики попередників і, що монополія держави у цій сфері повинна бути 

зруйнована» [423]. Тож їхні подальші кроки в освітній політиці було направлено на 

децентралізацію і передачу адміністративних повноважень безпосередньо школам, з 

подальшим зменшенням впливу з боку місцевих освітніх органів. До прямої 
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компетенції шкіл перейшло фінансування, також школам, після батьківського 

голосування і отримання статусу «субсидованої школи», було надано можливість 

обирати місцеві органи освіти. Такі дії були виправдані риторикою, що школа-

автономія є найкращим способом для підвищення ефективності та генерування 

більш високих освітніх результатів. 

Поява неолейбористів принесла надію на зміни, тим більше, що партія 

висловила критичні зауваження щодо Закону про реформування освіти 1988 р. 

Проте, замість децентралізації управління в освітній галузі, уряд перейшов до 

посилення контролю останньої. Основна критика неолейбористами політики 

попереднього уряду змінила курс і вже полягала у невиконання необхідних 

стандартів академічної успішності. Наголос у політичному дискурсі було зроблено 

на «необхідності зосередитися на стандартах, а не структурі» [390]. Це привело до 

уведення конкретних цілей у тестуванні академічної успішності [190]. А згодом 

відкрило шлях до грамотного використання академічного часу, що «дозволило 

інновації і експерименти в окремих сферах освітньої галузі» [342]. Такі політичні 

кроки підкреслювали роль суворої звітності шкіл у ефективному наданні державних 

послуг. 

Іншим важливим кроком політики нового уряду було застосування в галузі 

освіти «третього шляху» з акцентом на подоланні традиційних поділів на 

лівих/правих, державні/приватні тощо. Цей шлях привів до створення та просування 

різних форм партнерств та співробітництв в шкільному управлінні та адміністрації. 

Одночасно на практиці відбувалося залучення приватного сектора, який надавав 

широкі можливості для створення більш прозорої, ефективної та дієвої шкільної 

адміністрації [221]. Тобто неолейбористи робили акцент на співпраці та участі в 

шкільному управлінні, паралельно посилюючи контроль через встановлення 

стандартів, оцінювання та перевірку діяльності шкіл [233]. Було переосмислено роль 

різних установ, які були залучені до надання освітніх послуг, і сформовано новий 

баланс сил між і всередині різних рівней освітньої системи. 

З приходом нового лейбористського уряду (1997–2002 рр.) грантові школи 
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(GMS) стають школами, що існують за рахунок фундаторів (foundation schools) чи 

трастовими школами (trust schools) у відповідності до Закону про стандарти та 

структуру організації шкільної освіти (School Standards and Framework Act, 1998). За 

цим законом лейбористський уряд здійснює жорстку політику щодо місцевих 

органів освіти. У серпні 1999 р. діяльність місцевих органів освіти деяких 

муніципалітетів Англії була оцінена як незадовільна. Департамент управління 

стандартами в освіті (OfSTED) визнав низькою якість послуг, що надавалися 

місцевими органами освіти. Тому уряд, за допомогою спеціально призначених 

консультантів, розробив план покращення діяльності місцевих органів освіти 

шляхом запровадження у школах справедливого фінансового менеджменту (fair 

fundin). Згідно з освітньою реформою 1998 р. школи могли самостійно відкривати 

банківські рахунки, на яких розміщували власні кошти. Школи тепер стали 

здійснювати платежі напряму, а не через місцеві органи освіти (LЕAs), а також 

одержали право самостійно обирати постачальників різноманітних послуг: 

менеджерських, будівельних, інформаційно-технологічних, консультативних, 

інформаційних тощо. У 1999 р. Міністерство освіти та зайнятості Великобританії 

затвердило перелік організацій, з якими можуть бути укладені відповідні контракти. 

Серед цих організацій були й приватні.  

Крім сприяння приватизації деяких послуг у державних школах (шляхом 

передачі прав на здійснення приватним фірмам), лейбористський уряд активно 

проводив політику створення «зон освітньої діі» (Education Action Zones – ЕАZ) у 

найбільш відсталих регіонах Англії. Школи у регіонах, наділених цим статусом, 

отримали можливість скористатися пільгами політики «позитивної дискримінації» – 

хто мав найменше, отримує найбільше, і, внаслідок цього, досягає вищих показників 

ефективності, тобто показує результати значних досягнень учнів. Такі школи 

створюються у тих районах країни, які не мають додаткової цільової фінансової 

підтримки. Школи, учні і вчителі у бідних районах сіл і міст могли очікувати на 

підтримку і з боку місцевих підприємців. Створення «зон» відображало прагнення 

уряду підвищити якість навчання всіх школярів. [77, с. 81-82]. 
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На думку української дослідниці О. Ковальчук, освітня реформа 1998 р., 

здійснена лейбористським урядом Великобританії мала й певні недоліки, зокрема 

встановлення центральним урядом різних лімітів прийому учнів до шкіл призвело 

до значних змін у розподілі учнів між навчальними закладами. В умовах вільного 

вибору клієнтами освітніх провайдерів школи змушені були конкурувати за 

учнівський контингент. Тому деякі популярні школи змогли залучити більше учнів, 

у менш популярних школах зменшилася чисельність школярів, що відповідно 

спричинило скорочення державного фінансування (найбільше постраждали школи у 

найбідніших районах). Багато місцевих органів освіти, а також провідні профспілки 

вчителів Англії не приховували негативного ставлення до ініціативи уряду щодо 

створення «зон освітньої дії» і організовували страйкі вчителів на знак протесту 

проти створення зазначених вище зон, як таких, що, на їхню думку, можуть 

негативно впливати на оплату й умови праці педагогічного персоналу [77, с. 82]. 

У 2000 р. лейбористський уряд на чолі з державним секретарем з питань освіти 

Д. Бланкетом (David Blunkett) подав проект здійснення фондових змін у 

національній системі середньої освіти через зміну системи фінансування школи. 

Тому у 2002 р. Департамент освіти і занятості (Department for Education and 

Employment) Великобританії проводить ретельну перевірку місцевих органів освіти 

на предмет відповідності видатків дійсним потребам шкіл. Незадовільні результати 

перевірки спонукали Департамент освіти і занятості у складі лейбористського уряду 

(2002–2007 рр.) до введення більш чесної, простішої та прозорішої системи 

розподілу коштів на освітні потреби шкільних закладів. Нова система фінансування 

була запропонована у квітні 2003 р. Вона передбачала створення двох автономних 

статей фінансування – кошти на потреби місцевих органів освіти (LЕAs) та кошти 

для потреб шкіл [77, с. 83]. 

На тлі загального збільшення видатків на шкільну освіту (до 3 %) нова система 

фінансування, чинна з 2003 р., спровокувала скорочення державних асигнувань на 

школу, зважаючи на появу різноманітних фондів, заснованих Департаментом освіти 

і занятості Великобританії, а також батьками та благодійними організаціями. На 
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дуку деяких вчених, зростання кількості фондів зробили систему фінансування 

освіти менш прозорою, адже важко було простежити дотримання принципу 

рівності, коли школи отримували кошти з різних джерел і на різні цілі [377, с. 24].  

Слід зауважити, що серед позитивних результатів запровадження програм 

автономного шкільного менеджменту був відсутній такий показник, як підвищення 

навчальних досягнень учнів. Тому теоретики-освітяни постійно наголошували, що 

головною метою збільшення видів шкіл було підвищення освітніх стандартів [390, с. 

66]. З цією метою у 2002 р. з’являється нова форма шкільної автономії – школа-

академія або академічна школа (аcademies). Попередниками академічних шкіл 

певною мірою можна вважати міські технологічні коледжі та грантові школи, проте 

на відміну від цих освітніх установ, школи-академії мають статус шкіл з 

автономним фінансуванням у державній системі середньої освіти, і при цьому вони 

не підпорядковуються місцевим органам освіти, а можуть самостійно вирішувати 

управлінські питання. Проте, академії не є селективними школами, що добирають 

учнів за рівнем знань, а радше спеціалізованими – вони набирають учнів за 

принципом переважання здібностей: мистецьких, лінгвістичних, спортивних. 

Причому школи-академії заохочують до навчання підлітків з різних соціальних 

груп, маючи передусім на меті «забезпечення дотримання освітніх стандартів у 

соціально несприятливих регіонах через підвищення рівня успішності учнів завдяки 

залученню їхніх сімей та місцевої громади до співпраці зі школою» [377].  

На думку англійського науковця К. Джонеса, соціальна політика 

лейбористського уряду базувалася на принципі «селективного універсалізму», який 

позиціонувався як система, відкрита для учнів усіх соціальних верств, але 

структуровану так, щоб підтримувались різні типи навчання, кваліфікації та 

результати згідно з пізнавальними інтересами та соціальними перспективами 

кожного з учнів [301]. 

За переконанням іншого дослідника освітніх реформ Дж. Уітті така політика 

стосувалася збільшення розмаїття шкіл та сприяла збільшенню повноважень 

батьків, представників середнього класу, вона жодним чином не могла зменшити 
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дистанції між знаннями сильних і слабких учнів [424]. Тому за результатами 

інспектування Управління стандартами у шкільній освіті Англії навчальні заклади 

почали поділяти на успішні й слабкі. Успішна школа – це така школа, що має високі 

показники досягнень учнів за результатами екзаменів по закінченню середньої 

освіти. Школа з високими показниками успішності учнів є не лише конкурентною і 

привабливою для споживачів освітніх послуг – учнів та їхніх батьків, але й, за 

новим законом про фінансування шкільної освіти Великобританії, отримує більше 

коштів для забезпечення якості навчального процесу. Шкільна рада успішної школи 

(до якої входять батьки, директор школи, представники вчительського колективу, 

бізнесових структур, місцевої громади та місцевого органу освіти), може брати 

відповідальність за діяльність не лише однієї школи, а й кількох. Якщо поряд з 

успішною школою виявляється слабка (тобто з низькими результатами успішності 

учнів), то керівництво нею може бути передане “сильній сусідці”. 

Отже, підсумовуючи вищезазначене, сформулюємо певні висновки щодо 

особливостей управління шкільною освітою Англії на центральному рівні. Перш за 

все підкреслимо, що становлення та реформування системи шкільної освіти, а 

зокрема освітнього менеджменту, відбувалося впродовж тривалого періоду часу, під 

впливом низки зовнішніх та внутрішніх факторів і домінуванням тієї чи іншої 

політичної стратегії. Більш того, система і досі перебуває в процесі постійного 

вдосконалення, що відбувається в якісно новому економічному та політичному 

контексті глобалізаційних перетворень і характеризується складним поєднанням 

централізаційних (запровадження стандартів змісту освіти, стандартизованих 

показників очікуваних навчальних досягнень та тестів оцінювання якості знань, 

шкільної інспекції, стандартів професійно-педагогічної підготовки, створення та 

координацію діяльності національної системи шкіл передового досвіду тощо) та 

децетралізаційних тенденцій (збільшення фінансової автономії шкіл за рахунок 

створення різноманітних фондів, розширення можливостей залучення до шкільного 

бюджету недержавних коштів).  
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2.3 Особливості управління шкільною освітою в Англії на місцевому рівні  

В Англії Департамент освіти регулює основні принципи навчального процесу, 

проте багато питань, пов’язаних з шкільним менеджментом, вирішують й 

визначають інші органи, такі як: 

1) місцева влада (Local Authorities – LA); 

2) шкільне управління (School Governing Body); 

3) батьківський комітет (Parents Council, відомий раніше як School Board); 

4) асоціація батьків і вчителів (Parents & Teachers Association – PTA). 

Роль місцевої влади (LA) у шкільній освіті за останні роки зазнала значних 

змін. В урядовому освітньому документі «Біла книга. Важливість навчання» (White 

Paper. The Importance of Teaching, DfE, 2010) зазначено, що місцеві органи влади 

будуть впроваджувати у практику стратегічні доручення та моніторити  їхнє 

виконання радше ніж надавати освітні послуги. Також там зазначено, що місцеві 

органи влади відтепер будуть відігравати кардинально нову роль і будуть ратувати 

за забезпечення широкого діапазону різних варіантів освіти, достатньої кількості 

шкільних місць з наданням освіти високої якості, рівного доступу до освіти, 

соціальної справедливості шляхом підтримки вразливих дітей та незадовільних 

шкіл, які не в змозі поліпшити свій навчальний процес самостійно. 

Такі зрушення відбуваються в контексті загального напряму освітньої політики 

у бік автономного, самостійного вдосконалення шкільної системи зі збільшенням 

числа шкіл, яким надано новий статус академій (academy) і відкриття нових 

«вільних шкіл» (free school). Такі типи шкіл є незалежними школами, які 

фінансуються державо і мають окремі угоди про фінансування безпосередньо з 

Держсекретарем (Secretary of State), а не підтримуються місцевою владою. На січень 

2014 р. більше половини середніх шкіл (57 %), які фінансувалися державою були 

академії (у тому числі вільні школи), університетські технікуми і школи-студії [368]. 

Місцева влада чітко розмежовує школи, які фінансуються через місцеві органи 

влади (maintained schools) і ті, які стали незалежними академіями (academies) і за 

якими вона не має прямого контролю. 
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У 2012-14 рр. на замовлення Департаменту освіти (DfE) та Асоціації органів 

місцевого самоврядування (LGA) було досліджено нову роль місцевих органів влади 

у сфері освіти, а саме адаптацію їхніх повноважень  щодо задоволення потреб 

системи автономної шкільної освіти. Дослідження показало, що зрушення стосунків 

місцевої влади зі школами у бік партнерства привели до поліпшення кон'юнктури 

провідних місцевих шкіл [207; 351]. 

Основні функції місцевих органів влади в освіті полягають у наступному: 

 забезпечення достатньої кількості місць у школах; 

 контроль над школами з низькою успішністю і забезпечення високих стандартів в 

освіті; 

 підтримка вразливих дітей. 

Слід зазначити, що ці функції є основними, але не вичерпними. Далі 

розглянемо детальніше повноваження місцевої влади у наданні освітніх послуг. 

Можемо об’єднати їх у декілька ключових блоків. 

Забезпечення достатньої пропозиції шкільних місць. Місцева влада (LA) є 

офіційним представником уряду з особливими повноваженнями у сфері освітніх 

послуг для дітей і молоді, що діють в їхніх інтересах та інтересах їхніх батьків чи 

опікунів для того, щоб забезпечити високі стандарти, ефективність та 

конкурентоспроможність у галузі освіти. 

Відповідно до закону про шкільні стандарти від 1998 р. (School Standards and 

Framework Act, 1998) на місцеву владу покладалася відповідальність за 

впровадження Національного курикулуму, а також налагодження роботи достатньої 

кількості шкіл на дорученій їм території для забезпечення ефективної освіти і 

задоволення освітніх потреб населення. У квітні 2010 р. їхні повноваження було 

розширено – на місцеву владу покладалося фінансування учбових закладів, в яких 

учні проходять довузівську підготовку. Місцева влада також мала забезпечувати 

належну освіту в цих закладах. 

Відповідно до Закону про освіту від 2002 р. (Education Act, 2002), із 

запровадженням нової системи середньої освіти, місцева влада повинна була 
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гарантувати всім зацікавленим у наданні освітніх послуг структурам (громадським, 

приватним, добровільним або релігійним угрупуванням) рівний доступ до внесення 

пропозицій щодо нових або покращення стану старих середніх шкіл. 

Закон про освіту та інспектування від 2006 р. (Education and Inspections Act, 

2006) зобов’язав місцеву владу забезпечувати різноманітність навчальних профілів 

та надання учням можливості вибору шкіл. Цей закон також поклав на місцеву 

владу рішення з питань шкільної організації. 

Закон про освіту від 2011 р. (Education Act, 2011) змінив плани щодо 

заснування нових шкіл замість старих шкіл з низькою успішністю на заснування 

академій (academies) і нових “вільних шкіл” (free schools) – державних навчальних 

закладів, які фінансуються центральним урядом (зокрема Департаментом освіти) і 

не залежать від прямого контролю зі сторони місцевих органів влади.  

Вступ до школи. Місцева влада визначає політику вступу до школи для 

більшості суспільно-активних шкіл або шкіл-спільнот (community schools) та 

добровільно контрольованих шкіл (voluntary controlled  school – VA school). Школи-

спільноти – це школи, які одночасно є навчальним закладом та центром суспільного 

життя. Використовуючи державні школи як центри, такі школи об'єднують безліч 

громадських діячів та спільнот, щоб запропонувати широкий вибір для стартових 

можливостей школярів, які, в свою чергу, беруть активну участь в процесі навчання 

та житті цих спільнот [228]. Добровільно контрольовані школи – це школи в Англії, 

Уельсі та Північній Ірландії, які фінансуються державою і в яких релігійні 

організації (зазвичай християнські) мають деякий формальний вплив на управління 

школою. Положеннями про вступ до інших типів шкіл, зокрема до таких, які 

підтримуються волонтерами  (voluntary aided schools – VA school) та академій, 

займається безпосередньо шкільне управління (School Governing Body). Школи, які 

підтримуються волонтерами – це школи в Англії та Уельсі, які фінансуються 

державою і в яких різні добровільні організації (зазвичай релігійні) дають кошти на 

будівництво і мають суттєвий вплив на управління школою. 

Відповідно до Закону про шкільні стандарти і Рамкового Закону від 1998 р. 
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(School Standards and Framework Act, 1998) приймальні комісії в межах певної 

області повинні консультуватися одна з одною із будь-яких із запропонованих 

змінами, а всі спірні питання вирішувати в Управлінні шкільного третейського 

судді. Місцева влада має щорічно звітуватися перед третейським суддею щодо 

справедливості і законності вступу до всіх шкіл в довіреній їм області. Згідно з 

вимогами Закону про освіту 2002 р. (Education Act, 2002) місцева влада також 

зобов’язана відповідати за організацію форумів з питань вступу до школи 

(Admission Forums), мета яких полягає у обговоренні всіх існуючих та пропонованих 

вступних заходів і розв’язанні складних питань у цій області.   

Відповідно до Положення про шкільну інформацію від 2008 р. (в редакції 2010 

р.) (School Information (England) Regulations, 2008), місцева влада зобов’язана 

публікувати один каталог-довідник для ознайомлення батьків з деталями прийомної 

політики всіх фінансованих державою шкіл в своїй області. 

У вересні 2005 р. було узгоджено Загальні положення щодо вступу до школи в 

Англії, які роз’яснювали, що місцева влада має надати можливість всім батькам 

учнів їхнього регіону заповнити лише один вступний бланк для всіх шкіл, до яких 

вони подають заяву. У той же день їм необхідно надіслати інформацію стосовно 

вільних шкільних місць і запропонувати мінімум одне. 

 Місцева влада (а також місцеві приймальні комісії) відповідають за скликання 

незалежних апеляційних комісій для заслуховування скарг від батьків учнів 

стосовно надання вільних шкільних місць. 

Фінансове адміністрування. Відповідно до Закону про шкільні стандарти від 

1998 р. (School Standards and Framework Act, 1998) кожна місцева влада має 

фінансувати всі школи в межах своєї області, які функціонують завдяки їхній 

дотації (maintained school). Як зазначалося раніше, академії (аcademies) та вільні 

школи (free schools) мають угоди про фінансування безпосередньо з Державним 

секретарем і отримують фінансування від центрального уряду через Управління з 

фінансування освіти (Education Funding Agency – EFA). Управління з фінансування 

освіти також допомагає місцевій владі у забезпеченні якісної освіти і виділяє кошти 
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місцевим органам влади для підтримки шкіл в їхньому регіоні.  

Закон про шкільні стандарти від 1998 р. (School Standards and Framework Act, 

1998), та Закон про освіту від 2002 р. (Education Act, 2002) вимагають від місцевої 

влади створення шкільних форумів, які би відображали політику керівних освітніх 

органів та директорів шкіл їхнього регіону. Відповідно місцеві органи влади можуть 

приймати рішення щодо приєднання до таких форумів представників інших 

організацій (приватних, добровільних і релігійних). Метою шкільного форуму є 

внесення пропозицій та рекомендацій для місцевої влади з питань, що стосуються 

бюджету шкіл, тобто всіх витрат на учнів. На форумі також можна отримати 

консультацію з питань фінансування шкіл органами місцевої влади.  

Кадрове забезпечення. Хоча відповідальність за прийняття рішень щодо 

кількості викладацького штату, а також відбору співробітників для шкіл 

покладається на шкільне управління кожної окремої школи, місцева влада все ж 

таки залишається формальним роботодавцем для персоналу у межах шкіл-спільнот 

(community schools), добровільно контрольованих шкіл (voluntary controlled  

schools). Відповідні повноваження і обов'язки органів місцевої влади викладено у 

Додатку 16 Закону про шкільні стандарти від 1998 р. (Schedule 16 of the School 

Standards and Framework Act, 1998). У академіях (academies), вільних (free schools) та 

волонтерських школах (voluntary aided schools) роботодавцем є орган шкільного 

управління.  

Боротьба з низькою успішністю в школах і забезпечення високих 

стандартів в освіті. Місцева влада несе відповідальність за забезпечення якості 

освіти в школах, які вони субсидують (maintained school) (проте це не стосується 

академій та вільних шкіл) і приймає стартові дії щодо низької успішності в школі. 

Проте останнім часом відбулися зміни у їх повноваженнях. Так, наприклад, згідно 

Закону про шкільні стандарти від 1998 р. органи місцевої влади повинні сприяти 

високим шкільним у своєму регіоні. Закон про освіту і інспектування від 2006 р. 

(Education and Inspections Act, 2006) поклав на місцеву владу обов’язки з розвитку 

освітнього потенціалу кожної дитини. Крім того, він надав місцевій владі нових 
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повноважень, а саме нагляд за школами з низькою успішністю, відкриття і 

розширення шкіл. У травні 2013 р. набула чинності нова структура Управлінням з 

питань стандартів у галузі освіти, дитячих послуг та навичок (Ofsted) (переглянута у 

листопаді 2014 р.) для інспектування механізмів з підтримки шкільної модернізації, 

запроваджених місцевою владою. 

З травня 2000 р. місцеву владу в Англії було законодавчо зобов'язано 

відвідувати без попереднього оголошення мінімум 10 відсотків субсидованих шкіл 

на їхній території та проводити тестування з ключових етапів Національного 

курикулуму або до, або під час, або після залікової сесії. Метою візитів є 

налагодження процесу тестування для шкіл, які дотримуються нормативних угод.  

Також місцеві органи влади зобов’язали створити процедуру розгляду окремих 

видів скарг, зокрема скарги щодо курикулуму. А Законом про освіту та 

інспектування від 2006 р. (Education and Inspections Act, 2006) на місцеву владу було 

покладено обов’язок приймати від батьків скарги щодо незадовільного 

матеріального забезпечення шкіл.  

Слід зазначити декілька слів щодо участі місцевої влади у плануванні стратегії 

розвитку шкільної освіти. Раніше, відповідно до Закону про шкільні стандарти від 

1998 р. (School Standards and Framework Act 1998) місцева влада повинна була 

готувати план розвитку освіти (Education Development Plan – EDP), що містив їхні 

пропозиції щодо розроблення освітніх послуг для дітей на їхній території. 

Законодавство про EDP в Англії був скасовано 1 березня 2005 р. Законом про дітей 

від 2004 р. (Children Act 2004), який ввів План щодо дітей і молоді (Children and 

Young People's Plan – CYPP) – єдиний стратегічний глобальний план для всіх послуг, 

які зачіпають інтереси дітей і молоді. До такого плану місцева влада повинна була 

надавати пропозиції, які вона мала намір зробити щодо поліпшення благополуччя 

дітей і молоді у п’яти напрямах: здоров’я, безпека, досягнення, позитивний внесок і 

економічне благополуччя. Проте у травні 2010 р. таку вимогу було скасовано 

Коаліційним урядом. Сьогодні місцева влада може вільно публікувати стратегічні 

плани, як вони вважають за потрібне, проте формат і зміст таких планів визначено 
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на рівні уряду. 

Забезпечення регулярного відвідування навчальних закладів. На місцеві 

органи влади покладено відповідальність за забезпечення регулярного відвідування 

школи дітьми обов'язкового шкільного віку (від 5 до 16 років) та отримання 

ефективного денного навчання відповідного їхнього віку, можливостям та умінням, 

а також задоволення спеціальних освітніх потреб на довіреній їм території. Законом  

про освіту та професійні навички (Education and Skills Act) який набув чинності з 

2013 р. обов’язковий шкільний вік в Англії було підвищено до 17 років, а з 2015 р. – 

до 18. Щодо обов’язків місцевої влади, то вони мають стимулювати, сприяти і 

допомагати учням у відвідуванні школи та вживати заходів щодо виявлення тих, хто 

не відвідує навчальні заклади [241].  

Підтримка дітей з особливими освітніми потребами та вразливих дітей. 

Місцеві органи влади повинні захищати та сприяти добробуту дітей з особливими 

потребами на їхній території. Вони мають цілий ряд статутних обов'язків щодо 

вразливих дітей, зокрема дітей з обмеженими можливостями або особливими 

освітніми потребами [388; 389]. Місцеві органи влади несуть відповідальність за 

оцінювання та задоволення спеціальних освітніх потреб (special educational needs – 

SEN) дітей у віці від народження до 25 років, незалежно від того, навчаються вони в 

загальноосвітніх або в спеціальних навчальних закладах. Місцева влада також 

повинна фінансувати службу з освітньої психології для особливих освітніх потреб 

окремих дітей [381]. Закон про дітей та сімю від 2014 р. (Children and Families Act, 

2014) встановлює єдині нормативні рамки для дітей і молоді з особливими освітніми 

потребами та обмеженими можливостями від народження до 25 років. Він 

впроваджує більш скоординовану систему надання підтримки таким дітям на чолі з 

місцевими органами влади, які приймають обов’язкову участь у вирішенні проблем 

цих дітей та їхніх батьків.  

Закон про інвалідність та особливі освітні потреби від 2001 р. (Special 

Educational Needs and Disability Act, 2001 – SENDA) поклав на місцеву владу і 

школи стратегічно планувати та досягати прогресу у підвищенні можливості 
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доступу до приміщень шкіл та для учнів з обмеженими фізичними можливостями.  

Інші обов'язки. Окрім обов’язків викладених вище місцева влада повинна: 

забезпечувати шкільні обіди для тих учнів, які хочуть їх купити (діти тих 

батьків, які отримують певну соціальну допомогу повинні бути забезпечені 

безкоштовними шкільними обідами); 

забезпечувати безкоштовним транспортом учнів, які не проживають в межах 

ходьби від найближчої школи (нормою визначено 3,2 км для дітей віком до восьми 

років і 4,8 км для дітей віком від восьми років і старше); 

забезпечувати безкоштовним транспортом учнів, що мають спеціальну 

освітню потребу або інвалідність, яка не дозволяє їм ходити навіть на короткі 

відстані до школи; 

складати звіти та відповідати на запити, що надходять від Департаменту 

освіти та інших державних органів тощо. 

Найширші повноваження у сфері управління середніми навчальними закладами 

надано шкільному управлінню (School Governing Body). До його складу можуть 

входити вчителі, батьки учнів, представники громади, місцевої влади і, в деяких 

випадках, церкви. Але батьків в управлінні повинно бути не менше третини. Для 

того, щоб увійти до складу шкільного управління необхідно докласти мінімум 

зусиль, оскільки обмежень майже не існує: жодного досвіду в освітній сфері не 

потрібно, дітей мати теж не обов'язково, єдина вимога – бути старше 18 років. 

Можна безкоштовно пройти підготовчі онлайн-курси та інструктаж в самій школі, 

потім заповнити анкету – і на 4 роки перетворитися на волонтера. Адже якщо ти вже 

став членом цієї організації, то зобов'язаний стежити за життям школи, ходити на 

збори і вдосконалювати свої знання на тренінгах. Цікаво, що батькам дітей, які 

навчаються в цій школі, потрапити в управління складніше: серед них проходять 

справжні вибори з голосуванням і виборчими кампаніями кандидатів. 

Шкільне управління курує наступні питання: 

слідкує за тим, щоб школа розвивалася у визначеному напрямі; 

контролює роботу директора школи та персоналу; 
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перевіряє, як використовуються шкільні кошти; 

планує шкільний бюджет: скільки, на що і навіщо; 

якщо необхідно, коректує навчальну програму, гарантує її доступність для 

всіх учнів; 

визначає шкільні цінності та моніторить їхнє дотримання, зокрема дотримання 

дисципліни; 

винаймає та звільняє співробітників, у тому числі директора школи, призначає 

їм заробітну платню і слідкує, щоб вона відповідала посаді; 

підтримує рівень довіри до школи; 

звітується перед батьками, співробітниками школи, місцевою владою та 

інспекцією. 

З середини вісімдесятих років ХХ ст. шкільне управління (school governing 

bodies) отримало контроль над основними аспектами управління в навчальному 

закладі, зокрема стратегічне управління, матеріальне забезпечення рішень, 

наймання професійного персоналу та розвиток основних напрямів освітньої 

політики, у тому числі шкільної програми і дисциплінарної політики в школах [249]. 

З послабленням контролю місцевої влади та посиленням самоврядування шкіл, роль 

шкільного управління набувала все більшого значення. Крім того роль шкільного 

управління англійської середньої школи узгоджувалася з міжнародною тенденцією, 

підкріпленою ідеєю, що автономія шкіл приведе до покращення шкільного 

менеджменту та шкільних досягнень [263]. А також з моделлю “нового державного 

управління”, яка відходить від бюрократичної організації до більш 

“фрагментованого” обслуговування [249]. Основна передумова такого покращення 

полягає у тому, що шляхом залучення до шкільного управління лідерів із товариств і 

приватних організацій, шкільний менеджмент стане сильнішим і більш ефективним 

[263]. В результаті освітньої реформи 1988 р. шкільним управлінням було надано 

владні повноваження та відповідальність за управління школою на рівні директора 

та старшого менеджера. Тоді ж було законодавчо закріплено порядок їх 

формування, визначено кількісний та якісний склад, роль шкільних управлінь. 
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У той же час, можливість участі в таких управліннях було надано не лише 

шкільним вчителям, але й представникам батьків та більш широким громадам. Як 

зазначає британський дослідник К. Фаррел, органи шкільного управління в 

основному були змодельовані на основі ради директорів з приватного сектора, що, 

як очікувалося, повинно було мати особливо позитивний вплив на розвиток більш 

стратегічних форм управління школою [263]. 

Сучасні  шкільні управління в Англії складаються з: 

 обраних членів (батьки та вчителі); 

 призначених членів (представники місцевих органів управління); 

 кооптованих членів (co-opted members) (спеціалісти, яких запрошують для 

проведення експертизи) [263]. 

Тобто, до складу шкільних управлінь почали входити всі ті, хто зацікавлений в 

успішній роботі школи: батьки, вчителі, представники місцевої общини та місцевої 

ділової спільноти [258]. 

В залежності від кількості учнів у школі, кількісний склад шкільної 

управляючої ради різниться. Якщо в школі навчається біля 600 учнів, до складу 

такої шкільної ради входять: 

 5 батьків; 

 5 представників місцевої влади; 

 2 вчителя; 

 6 кооптованих членів; 

 директор. 

Органи шкільного управління почали розглядати як такі, що відіграють 

фундаментальну роль у розвитку шкільної звітності. Вони здобули право формувати 

і розпоряджатися бюджетом школи (включаючи і заробітну плату); приймати участь 

у формуванні плану розвитку школи, тобто розробляти політику та визначати 

основні напрями діяльності школи разом з директором та старшими викладачами; 

запрошувати вчителів до роботи у школу; слідкувати за впровадження 

Національного курикулуму; взаємодіяти з батьками з усіх навчальних питань, що їх 
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цікавлять; виключати учнів за погану поведінку тощо. 

Проте шкільні управління не приймають участі у повсякденній роботі школи. 

Організацією навчального процесу займається директор. До нього висуваються 

високі вимоги щодо професійної кваліфікації, розроблені на рівні національних 

стандартів. 

В Англії вакансії на посаду директора (headteacher) оголошується широкому 

загалу і всі претенденти (документи про їхню освіту, кваліфікацію, досвід) ретельно 

перевіряються. З усіх бажаючих формується «список кандидатів». Претендентів на 

посаду директора із цього списку перевіряють (екзаменують) шкільні управління. 

Слід зазначити, що хоча в Англії органи місцевої влади формально залишаються 

такими, що наймають на роботу, вони, як правило, підтримують, призначають та 

звільняють персонал за рекомендацією шкільних управлінь. 

В самоуправляючих школах, тобто тих, які самі себе підтримують 

(забезпечують, субсидують) тільки шкільні управління комплектують, наймають чи 

звільняють вчителів. Директори, зазвичай, не мають гарантій, що вони 

перебуватимуть на своїй посаді тривалий час, оскільки підписують контракти на 

певний строк. 

Шкільне управління не лише щільно співпрацює з директором (head teacher), 

але, певною мірою, виступає у ролі його начальника. Хоча інколи владні 

повноваження директора в умовах широкої автономії шкіл розширюються і він, 

певним чином, може впливати на рішення шкільної ради. Найбільш важливі питання 

вирішуються на зборах, які проходять хоча би раз на чверть (school term). Чіткого 

розподілу функцій між директором та членами шкільних управлінь немає. Кожна 

школа вирішує питання про розподіл повноважень, виходячи із усталених традицій 

та практики. 

Виконання обов’язків члена шкільного управління (school governor) забирає в 

середньому 8-10 годин на місяць, але іноді, у важливі для школи періоди, 

наприклад, під час реорганізацій або виконання вказівок органів контролю, членство 

в управлінні потребує набагато більше часу і сил. Перш за все, це робота у комітетах 
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фінансування або з питань учбового плану. 

Хоча шкільне управління діє на волонтерських засадах, його діяльність і якість 

виконання обов'язків оцінюється Управлінням з питань освітніх стандартів (Ofsted), 

яке може усунути члена шкільного управління, а на його місце оголосити набір. 

Як і будь-яка інша волонтерська діяльність, посада члена шкільного управління 

вважається почесною і дуже цінується у суспільстві. Роботодавець з основного 

місця роботи повинен надавати оплачуваний вихідний день на час виконання 

працівником своїх зобов'язань як члена шкільного управління.  

За даними опитувань членів шкільних управлінь, вони вбачають свою роль у 

наступному: 

 у підвищенні ефективності роботи школи; 

 у впровадженні в практику нових рекомендацій; 

 у проведенні моніторингу; 

 у здійсненні перевірки знань; 

 у наданні допомоги батькам [231]. 

Основні завдання, які стоять перед членами шкільних управлінь – це: 

 надавати консультації з навчального плану, персоналу, шкільних завдань та 

дисциплін; 

 представляти інтереси дітей; 

 надавати підтримку директору та персоналу школи; 

 представляти інтереси вчителів; 

 підтримувати зв’язок із позашкільним середовищем; 

 не допускати впливу політичних партій на органи управління школою; 

 приймати участь у шкільних справах; 

 впливати на шкільну політику; 

 допомагати директору у вирішенні шкільних проблем; 

 перевіряти виконання зобов’язань перед законом; 

 надавати оцінку ефективного використання шкільних ресурсів; 
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 представляти інтереси всього персоналу школи; 

 здійснювати зв’язок з пресою [231]. 

У Асоціації батьків та вчителів (Parents аnd Teachers Association – PTA) 

набагато менше повноважень, ніж у шкільного управління. В основному це 

об’єднання потрібне для зміцнення зв’язків між батьками та школою, воно акцентує 

увагу шкільного управління, директора школи, вчителів та місцевої влади на 

зауваженнях та побажаннях батьків щодо навчального процесу або діяльності 

школи. Але така комунікація несе виключно рекомендаційний характер, оскільки 

права прийняття рішень у РТА немає. 

Асоціація батьків та вчителів також займається збором коштів, благодійністю і 

пошуком меценатів, проводить різні акції, спектаклі або ярмарки. Отримані кошти 

асоціація направляє на ті потреби школи, які не були передбачені шкільним 

бюджетом, наприклад, на комп'ютерне та спортивне обладнання, послуги 

спортивного тренера, шкільні екскурсії тощо. За даними британського 

Національного фонду досліджень у галузі освіти (National Foundation for Educational 

Research – NFER) за 2007 рік, PTA вела свою діяльність у 83% молодших та 60% 

середніх шкіл Англії [87; 292]. 

З 25 травня 2007 року державні школи на законодавчому рівні (The School 

Governance (Parent Council), England, Regulations 2007) зобов'язали брати до уваги 

думку батьків щодо освітнього процесу [407]. Відтоді шкільними управліннями 

почали активно створюватися так звані батьківські комітети (Parent Council), до яких 

входять виключно батьки дітей, що навчаються у школі. 

Діяльність батьківського комітету схожа на діяльності PTA, проте комітет не 

має права приймати рішення щодо управління школою, не впливає на учительський 

штат тощо. 

Ще одна можливість долучитися до шкільного життя своїх дітей – це посада 

так званого класного помічника (classroom helper), з навантаженням одна година на 

тиждень і більше. Ці помічники супроводжують дітей на прогулянках, допомагають 

в організації вистав та інших разових подій, стежать на уроках молодших класів за 
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читанням вголос тощо. Таких волонтерів також можуть запрошувати на уроки, тема 

яких стосується їхньої професії. 

Британські батьки завжди у курсі шкільних подій, адже шкільні новини, 

інформацію про збори, вакансії, успішність учнів, результати інспекцій та багато 

іншого поширюють по електронній пошті, звичайними листами, sms-

повідомленнями. Батьківська онлайн-спільнота є дуже потужною, вона створює 

десятки інформаційних веб-сторінок, порталів і мереж, де кожен бажаючий може не 

лише дізнатися про діяльність організації, але й долучитися до неї. 

Альтернативні моделі шкільної адміністрації. Заохочення уряду до приватно-

державного партнерства в сфері освіти спонукало до розвитку цілого ряду ініціатив, 

що сприяють залученню приватного сектора до управління школами. Відбулося 

поновлення політики диверсифікації, розробленої у 80-х – на початку 90-х рр., яка 

виражалася наприклад, в просуванні статусу грантових шкіл, що хотіли відійти від 

контролю місцевої влади і фінансуватися безпосередньо за рахунок гранту від 

центрального уряду. Такі школи з’являлися в Англії у період 1988-1998 рр., проте 

сама ініціатива щодо просування такого типу шкіл не принесла очікуваних 

результатів [418]. Нові лейбористи вирішили скасувати грантові школи, а їхня 

політика була спрямована у напряму більшої однорідності у галузі загальної 

шкільної освіти, проте схильність до спеціалізації в школі залишалася досить 

сильною. Нове законодавство визначило три основні категорії шкіл: громадські 

школи (сommunity schools), які залишилися під контролем місцевої влади; 

добровільно-субсидовані школи (voluntary-aided schools), в основному релігійними 

організаціями; і фондові або цільові школи (foundation schools), які було 

реорганізовано в основному з колишніх грантових шкіл [285, с. 608].  

Статус фондової школи дає значну автономію у питаннях встановлення власної 

політики щодо вступу до школи та призначення співробітників на посади, а також 

впливати на прийняття рішень місцевими органами влади. Також уряд проявив 

особливий інтерес у сприянні та розширенні участі релігійних організацій в 

шкільній адміністрації, оскільки останні розглядалися як особливо успішні партнери 
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в управлінні школами [390, с. 57]. Отже, як видно з вищесказаного, залучення 

партнерів з приватного і добровільного секторів є одним з ключових елементів 

освітньої політики неолейбористів. 

 

2.4. Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії 

У 1988 р. Законом про реформу освіти було запроваджено Національний 

курикулум (National curriculum), який стартував процес запровадження моделі 

багаторівневого менеджменту в освіті, запровадивши інструмент контролю за 

освітніми результатами шкіл з боку центральних органів влади, залишавши, 

водночас, традиційну складову моделі шкільний менеджмент, який у нових умовах 

набуває нових якостей. 

Сьогодні кожна школа в Англії розробляє проект своєї діяльності та 

удосконалення свого навчального закладу на основі настанов та рекомендацій 

інспекції з освіти [258, с. 55]. План розвитку школи складається з трьох блоків:                  

1) цілі школи, 2) перевірка та звітність, 3) діяльність закладу. 

План розвитку школи тоді є ефективним, коли він допомагає здійснювати 

ефективні кроки з забезпечення та покращення якості освіти, яка надається школою. 

План повинен бути прозорим, чітким та зрозумілим. В розробці плану розвитку 

школи, як правило, повинен бути задіяний увесь штат навчального закладу. 

На сьогодні в Англії існують грантові школи зі статусом незалежних від 

місцевих освітніх адміністрацій. В результаті реформи шкільної освіти 1988 р. в 

Англії управління грантовими школами отримало назву «місцевий менеджмент 

шкіл» (local management of schools). 

Такий автономний шкільний менеджмент (school-based management – SBM) є 

проявом збереження децентралізації освітньої системи. Він має місце не лише в 

Англії, але, і в багатьох англомовних країнах, як результат прийняття нових освітніх 

реформ.  

Існує багато визначень поняття «автономний шкільний менеджмент» За 

визначенням американських науковців П. Вольстеттера (Wohlstetter P.), С. Мормана 
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(Mohrman S.), автономний шкільний менеджмент являє собою «організаційний 

підхід до здійснення шкільної реформи, головною ознакою якого найчастіше є 

створення шкільної ради та надання їй управлінських повноважень» [426, с. 1].  

За визначенням англійських дослідників Б. Колдвела (Caldwell B.), Д. Спінкса 

(Spinks J.), «самоврядна школа являє собою навчальний заклад, що є частиною 

системи освіти, якому надані широкі повноваження щодо розподілу ресурсів в 

рамках визначених ззовні цілей, стандартів та форм звітності». Ресурси, про які йде 

мова, включають інтелектуальні, технологічні, адміністративні, людські, часові, 

оцінні, інформаційні та фінансові аспекти [215, с. 4-5]. 

За визначенням інших науковців Б. Мален (Malen B.), Р. Огава (Ogawa R.) та 

Д. Кранц (Kranz J.), «автономний шкільний менеджмент концептуально являє собою 

формальну альтернативу традиційній структурі управління, форму децентралізації, в 

рамках якої школа перетворюється на головну ланку вдосконалення освітньої 

системи. Згідно з концепцією автономного шкільного менеджменту передбачається, 

що перерозподіл управлінських повноважень стане головним стимулом, що 

спонукатиме школу до удосконалення та буде взмозі закріпити досягнуті зміни» 

[321, с. 2].  

Американські науковці К. Моджковскі (Mojkowski C.), Д. Флемінг 

(Fleming D.) зазначають що концепція «автономного шкільного менеджменту 

стосується передусім способів управління та учасників, які беруть в ньому участь. 

Вона представляє собою процес деволюції управлінських повноважень на рівні 

школи та передачу їх всім зацікавленим сторонам» [332, с. 3]. 

Канадський вчений Л. Філіпс (Phillips L.) зазначає що автономний шкільний 

менеджмент є «засобом реструктуризації шкіл, який передбачає удосконалення їх 

діяльності шляхом здійснення децентралізації управління, залучення до цього 

процесу педагогічного персоналу, батьків та громади, зростання рівня 

конкурентоспроможності шкіл, активізації використання педагогічних досліджень у 

підвищенні ефективності роботи школи» [353, с. 2-3]. 

Отже, програма автономного шкільного менеджменту запроваджена для того, щоб: 
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 – більш ефективно використовувати шкільні ресурси (фінансові, людські, 

адміністративні, часові, технологічні); 

– створювати сильне шкільне лідерство, сконцентроване на навчальній роботі 

школи; 

– залучити батьків та представників більш широкої громади (тобто, усіх 

зацікавлених в результатах роботи школи сторін) до вирішення проблем роботи 

школи; 

– підвищувати рівень професійної мотивації персоналу школи, наділяти його 

владою, залучаючи до вирішення питань змісту освіти та організації діяльності 

школи; 

– створювати в школі сприятливий клімат для професійного розвитку та 

співробітництва з адміністрацією, педагогічним персоналом та іншими членами 

шкільного самоврядування.  

В умовах автономного менеджменту визначають п`ять аспектів деволюції 

управлінських повноважень: фінансовий менеджмент; стратегічний менеджмент; 

менеджмент персоналу; організаційний менеджмент; менеджмент навчального 

процесу (курикулярний менеджмент). 

Контроль бюджету дає можливість здійснювати автономне управління 

діяльністю школи. Автономний фінансовий менеджмент є основою децентралізації 

управління навчальними закладами в Англії [227; 234]. 

Розробка цілей та пріоритетів діяльності школи є складовою плану розвитку 

навчального закладу, що є обов`язковим для всіх шкіл Англії. Цілі діяльності школи 

є найбільш стратегічно важливою сферою шкільної автономії [345]. 

В Англії шкільні управляючі ради відіграють головну роль у виборі 

адміністрації школи, крім того директор школи призначає вчителів на посади лише 

за згодою рад. Шкільні управляючі ради безпосередньо приймають участь у 

визначенні розміру заробітної плати вчителів. 

В рамках автономного шкільного менеджменту школа має можливість 

змінювати обсяг навчального часу, наповнюваність класів тощо [341]. 



135 

 

В Англії перехід навчальних закладів на автономний менеджмент відбувався 

паралельно із запровадженням стандартів змісту освіти та якості знань 

(Національним навчальним планом) [333]. 

Дослідники Д. Мерфі (Murphy J.) та Л. Бек (Beck L.) усі існуючі моделі 

англійського автономного шкільного менеджменту об`єднують у три групи (в 

залежності від способів здійснення контролю за діяльністю навчального закладу): 

адміністративний менеджмент; професійний менеджмент; громадський менеджмент.  

При використанні моделі адміністративного менеджменту, владні 

повноваження передаються вищими органами управління освітою директору школи. 

Тобто, керівництво школою здійснюється директором школи одноосібно. В цьому 

випадку, рада школи набуває дорадчих функцій при директорі. В контексті сучасних 

децентралізаційних реформ директор школи часто виступає як політична фігура, на 

противагу учительському колективу та учительським спілкам. Передача йому 

управлінських повноважень має не тільки адміністративне, а й політичне значення. 

Головною метою є підвищення ефективності використання ресурсів, підвищення 

рівня відповідальності школи за виконання централізовано визначених цілей, 

стандартів професійної діяльності та очікуваних результатів. Напрям розвитку для 

вирішення політичних та адміністративних проблем – «згори вниз». Відбувається 

делегування або деволюція повноважень щодо розподілу бюджету, прийняття 

кадрових рішень (відносно і педагогічного, і непедагогічного персоналу), 

визначення спеціалізації навчального закладу, запровадження механізмів загального 

менеджменту якості тощо. Звітність навчального закладу перед вищими освітніми 

інстанціями організовується відповідно до певних контрактних угод та 

централізовано визначених рівнів навчальних досягнень учнів. Адміністративна 

відповідальність відбувається у вигляді санкцій та винагород. 

При використанні моделі професійного менеджменту, владні повноваження 

надаються колективу професіоналів, яких в шкільній раді переважна більшість. Для 

вдосконалення всіх соціально та особистісно значущіх аспектів діяльності школи, 

відбувається розвиток широкого шкільного самоврядування. Його мета – 
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удосконалення навчального процесу та формування шкільного колективу, 

спроможного спільно вирішувати всі проблеми шкільного життя. Напрям розвитку – 

«знизу – вгору», як професійна ініціатива педагогічного колективу навчального 

закладу. Керівництво школою здійснюється колегіальною шкільною радою, до 

складу якої входять: директор школи, вчителі, батьки, учні, представники місцевої 

громади. Практично весь колектив входить до органів шкільного самоврядування. 

Відбувається формування нової шкільної культури, якою передбачається розвиток 

навичок колегіального прийняття рішень, формування директором та педагогічним 

колективом школи нових лідерських ролей, безперервний професійний розвиток 

усіх членів педагогічного колективу. Тобто, школа перетворюється на організацію, 

що безперервно навчається. Школа звітується за всі суспільно значущі аспекти своєї 

діяльності перед колективом колег-професіоналів, перед учнями та їхніми батьками, 

місцевою громадою. Професійна відповідальність пов`язана з необхідністю 

підтвердження існуючого професійного статусу або отримання більш високого 

[341]. 

Що стосується громадського менеджменту, то головну роль у здійсненні 

управлінських повноважень відіграють представники батьківської та місцевої 

громади. Це дає можливість більш широко враховувати місцеві потреби в змісті 

освіти. Цей тип моделі шкільного менеджменту ще можна назвати ринковим, 

«оскільки батьки, представники місцевої та бізнесової громад, що стають, як 

правило, членами шкільних рад, виступають передусім як споживачі освітніх 

послуг, консьюмерські запити яких і повинна враховувати школа» [146, c. 128-129]. 

Основними завданнями за цієї моделі шкільного менеджменту є підвищення 

ринкової ефективності та продуктивності освіти, розвиток освітнього вибору, 

створення конкуренції між навчальними закладами, диференціація освітньої 

пропозиції. Напрям розвитку відбувається «знизу – вгору», як ініціатива суб`єктів 

ринкових відносин. Така модель є характерною для діяльності грантових шкіл, 

спеціалізованих шкіл та міських технологічних коледжів [341; 353, c. 2-3]. 

Керівництво школою здійснюється шкільною радою. Більшість в ній становлять 
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батьки (споживачі освітніх послуг). Програми впроваджуються шляхом 

диференціації освітньої пропозиції, що сприяє розвитку можливостей освітнього 

вибору для якомога більшої кількості споживачів освітніх послуг. Кожна школа 

знаходить свої ринкові ніші, спеціалізуючись відповідно на потребах певного 

споживацького контингенту, підвищуючи ефективність і продуктивність діяльності, 

маркетинг освітніх послуг, спрямовуючи усі свої зусилля на покращення іміджу 

школи і, таким чином, піднімає свій ринковий статус. Навчальний заклад звітує про 

ринково значущі результати діяльності перед споживачами освітніх послуг. За 

результатами участі навчального закладу в конкурентній боротьбі за споживачів 

(учнів), визначається ринкова відповідальність. 

Британські дослідники К. Лейтвуд (Leithwood K.) та Т. Мензіс (Menzies T.) до 

трьох названих моделей автономного шкільного менеджменту додають ще одну – 

менеджмент збалансованого контролю – коли професіонали та батьки відіграють 

однаково важливу роль в здійсненні управлінських повноважень, їх кількість у раді 

школи однакова [315, c. 340-343]. 

Насправді ж, в реальному житті, жодної моделі в чистому вигляді не існує. Як 

правило, співіснують елементи різних моделей, де одній із них відводиться 

домінуюча роль. 

Нажаль, програми автономного шкільного менеджменту не акцентують свою 

увагу саме на навчальному процесі. І багато дослідників вважають це головною 

причиною їх неефективності у підвищенні результатів навчання учнів. Так, 

англійські дослідники Е. Баллок (Bullock A.) та Г. Томас (Thomas H.) зазначають, що 

всі аспекти впливу автономного шкільного менеджменту на шкільне життя 

«обертаються навколо класної кімнати, залишаючи навчальний процес, щоденну 

взаємодію вчителів та учнів фактично без змін» [209, c. 219]. 

Отже, проаналізувавши погляди сучасних дослідників стосовно ефективної 

школи, можна зробити висновок, що основою їх позицій є такі чинники: орієнтація 

на високий результат; атмосфера співробітництва; професійне лідерство; висока 

дисципліна; моніторинг навчального процесу; постійне оцінювання знань. 
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У сучасній англійській шкільній системі існує декілька форм управлінської 

діяльності директора школи. В умовах автономного шкільного менеджменту 

найбільш важливими, на нашу думку, є наступні: 

– Перспективне (трансформаційне) лідерство, в центрі уваги якого – 

професійні якості та відносини шкільного колективу. Цілі діяльності школи 

досягаються шляхом визначення цілей та перспектив розвитку навчального закладу, 

стимулювання інтелектуальної активності, надання індивідуальної допомоги, 

демонстрації високих очікувань, відповідальне ставлення до професійних обов’язків 

та професійних цінностей, спонукання всіх структурних рівнів навчального закладу 

до участі в досягненні цілей. 

– Навчальне лідерство, сконцентроване на удосконаленні навчального процесу 

викладання. Лідер повинен мати глибокі знання щодо змісту та методів викладання 

навчальних предметів, бути взмозі надати суттєву пораду вчителю з питань його 

професійної діяльності, уміти контролювати результати навчального процесу. 

– Моральне лідерство, спрямоване на зміну ключових моральних цінностей та 

переконань учасників освітнього процесу з метою трансформації культури школи. 

– Менеджерське лідерство, направлене на координацію діяльності всієї 

структури школи, оптимізацію використання її ресурсів. 

У зв’язку з тим, що сучасні англійські школи набувають широкої автономії, 

вчителі активно залучаються до виконання лідерських функцій. Але для 

повноцінного розвитку вчительського лідерства необхідні певні умови: 

– в школі повинна панувати атмосфера поваги до вчителів, перш за все, з боку 

директора навчального закладу, керівників місцевої громади, батьків; 

– повинна існувати активна професійна взаємодія з колегами; 

– можливість повного використання наявних професійних знань та вмінь, а 

також набуття нових професійних компетенцій; 

– наявність відповідних фінансових ресурсів для ефективної професійної 

діяльності; 

– наявність спільних загальношкільних та індивідуальних цілей. 
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Метою автономного шкільного менеджменту є удосконалення навчального 

процесу та досягнення більш високих навчальних результатів учнів. Шкільний 

колектив спільно розробляє перспективний план, в якому інтегруються національні 

стандарти якості знань з цінностями шкільного колективу. Програма автономного 

шкільного менеджменту періодично переглядається та оновлюється, спираючись на 

досягнуті результати. 

Обов’язковою умовою є автономія у вирішенні питань, що стосуються 

шкільного бюджету, цілей та перспектив діяльності школи, навчального плану, 

персоналу, організаційних аспектів діяльності. Досить важливим є питання 

наділення владними повноваженнями (empowerment) всіх зацікавлених сторін 

(вчителів, батьків, учнів, представників місцевої громади тощо) у вирішенні питань, 

що стосуються їхніх інтересів. Але сам факт наявності прав та можливостей 

автономної дії не може бути гарантією досягнення успіху. Успішне та продуктивне 

використання автономії вимагає, перш за все, висококваліфікованого педагогічного 

колективу, його націленості на якісну організацію навчального процесу та 

спроможності до колективних дій. 

Владні повноваження в успішних школах з автономним шкільним 

менеджментом, як правило, розподілені між усіма членами колективу. Це 

передбачає створення робочих команд, комітетів чи комісій, які працюють як на 

постійній, так і на тимчасовій основі. Крім вчителів та шкільної адміністрації, 

членами деяких команд також стають батьки та учні. Такі органи самоврядування 

організовуються як на горизонтальному рівні (тобто, на одній навчальній паралелі), 

так і на вертикальному (предметній вертикалі). 

Рада школи відіграє провідну роль у шкільному самоврядуванні. Вона 

координує діяльність усіх робочих команд, комісій та комітетів, а також забезпечує 

послідовну реалізацію програми розвитку школи. Успіх в автономному шкільному 

менеджменті досягається лише за умови активної взаємодії вчителів в обговоренні 

навчальних проблем, завдяки чому в рамках школи здійснюється колективний 

професійний розвиток. А в школах, де влада зосереджена тільки в руках шкільної 



140 

 

ради, автономний шкільний менеджмент не має успіху. Це призводить до зростання 

конфліктів між тими, хто “наділений” і тими, хто “не наділений” владою, а також до 

перевантаження обов’язків її членів. Наслідком, як правило, є відсутність бажання 

усього колективу виконувати волю небагатьох. 

Важливими характеристиками системи професійного розвитку (professional 

development – PD) вчителів у школах з успішним автономним шкільним 

менеджментом є: 

– урахування завдань з реформування школи, формування навичок 

міжособистісного спілкування, безперервне удосконалення навчального процесу, 

спільне прийняття рішень; 

– ретельна підготовка батьків та представників місцевої громади до виконання 

обов’язків членів шкільних управляючих рад, навички розв’язання конфліктів, 

менеджмент фінансових ресурсів тощо; 

– безперервний характер професійного розвитку; 

– розширення фінансових можливостей організації професійного розвитку за 

рахунок залучення нетрадиційних джерел; 

– здійснення професійного розвитку на робочому місці вчителя, тобто в межах 

школи; 

– залучення усього шкільного колективу до різних форм професійного 

розвитку. 

Успішний автономний шкільний менеджмент сприяє залученню до виконання 

владних повноважень усієї шкільної громади, утворення лідерських команд. В цих 

умовах формується три центри влади: директор школи, шкільна рада, шкільний 

колектив. Директор школи набуває ролі лідера, менеджера, головного гаранта 

втілення реформаційних процесів. Він розподіляє владні повноваження, залучає 

вчителів до планування та реалізації інноваційних програм, координує збір та аналіз 

інформації, оцінює результати діяльності навчального закладу. Лідери 

учительського колективу (заступники директора, керівники предметних секцій, 

неформальні лідери інноваційних програм) виконують функції, пов’язані з 
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удосконаленням навчального процесу, розробляють нові навчальні програми, 

виконують роботу, що стосується професійного розвитку колективу та школи. 

Процес залучення альтернативних фінансових ресурсів відбувається шляхом: 

– отримання додаткових грантів (з цією метою школи залучають професійних 

укладачів їх грантових заяв – грантрайтерів (grantwriter); 

– залучення коштів батьків та місцевої громади на додаткові форми виховної 

роботи з учнями та на соціально значущі проекти; 

– встановлення партнерства з приватними фірмами з метою удосконалення 

інформаційно-технологічної бази школи, отримання додаткових можливостей у 

професійному розвитку вчителів, більш ефективного використання коштів на 

капітальне будівництво та ремонт приміщень школи тощо. 

Незалежно від того, являється той чи інший працівник членом шкільних 

управляючих рад, увесь штат навчального закладу повинен приймати участь у 

поточному плануванні та постановці цілей. 

Роль штату щодо управління школою виявляється у наступному: 

– надавати правлінню точну та своєчасну інформацію з втілення та 

оцінювання освітньої політики та процедур; 

– інформувати правління по іншим освітнім питанням, які можуть 

потребувати нагального вирішення; 

– радитися стосовно пунктів освітніх законів; 

– радитися стосовно національної та місцевої освітньої політики; 

– брати участь в формулюванні освітньої політики, включаючи її реалізацію та 

роз’яснювальні консультації. 

Шкільні управляючі ради не зможуть якісно та ефективно виконувати свою 

роботу, якщо в них у наявності не буде всієї необхідної інформації та фактів. З 

іншого боку, якщо управляючі ради не будуть консультуватися зі шкільним штатом 

та прислухатися до його думки, їхня діяльність не принесе жодної користі. Якщо до 

вчителів будуть ставитися не лише як до працівників, які несуть знання, а й як до 
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професійних освітян та лідерів, тим швидше відбуватимуться зміни на краще в 

організації шкільного управління [384].  

Останнім часом досить важлива роль у процесі навчання дітей відводиться 

батькам. Їх зараз більшість в управляючих радах, до їхньої думки прислухаються в 

комітетах з освіти місцевих органів управління. 

 

2.5. Підготовка педагогічних кадрів до менеджерської діяльності в Англії 

Важливим чинником, який визначає розвиток Англії в сучасних умовах, є 

кадрове забезпечення освіти й науки. Реалізація національної політики у сфері 

шкільного менеджменту, яка включає і визначення стратегічних напрямів розвитку 

системи підготовки педагогічних кадрів до менеджерської діяльності, на сьогодні є 

одним із основних питань країни. 

Сучасна Англія займає провідне місце серед країн з традиційно високим рівнем 

освіти. Англійська освіта залишається еталоном у сфері бізнесу, фінансів, високих 

технологій, мистецтва, дизайну, освіти та цілій низці інших галузей [153, c. 11].                

А залучення до системи шкільної освіти досвідчених лідерів та керівників, здатних 

забезпечувати ефективне функціонування школи, робить англійський менеджмент 

одним з найуспішніших у світі. Такі керівники, по суті, є головними конструкторами 

освітньої системи [93, c. 47]. 

На підставі аналізу історико-педагогічної літератури [2; 153; 193; 243; 262; 264; 

284; 324; 385; 414; 417] виявлено, що для підготовки педагогічних кадрів до 

менеджерської діяльності необхідні глибокі знання щодо специфіки їх навчання, 

оскільки менеджер освіти повинен вміти здійснювати наукові та експериментальні 

роботи, втілювати педагогічні інновації, досконало володіти основами педагогіки та 

психології, зокрема новітніми досягненнями в цих галузях знань, а також 

використовувати закони діалектики для обґрунтування різноманітних явищ у 

педагогічній практиці. 

Підготовка педагогічних кадрів до менеджерської діяльності в Англії 

формувалася в цілісну систему протягом декількох століть. На початку другої 
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половини ХХ ст. підготовка педагогічних кадрів до менеджерської діяльності в 

Англії здійснювалася головним чином на педагогічних відділеннях університетів. 

Майбутні управлінці в освітній галузі були випускниками університетів і проходили 

однорічний курс педагогічної підготовки (Initial Teaching Training) на отримання 

сертифікату з педагогіки (Postgraduate Certificate in Education – PGCE), і, одночасно 

по завершенні курсу їм присвоювався статус кваліфікованого вчителя (Qualified 

Teacher Status – QTS). 

У документах Департаменту Освіти вказано, що «кандидат на присвоєння 

статусу кваліфікованого вчителя повинен скласти відповідні екзамени для 

отримання ступеня бакалавра освіти чи сертифікату аспіранта (PGCE), а також тести 

з літератури, математики і інформаційних технологій, що напрацьовані Англійською 

Генеральною Радою освіти спеціально для надання статусу кваліфікованого 

вчителя. Кількість екзаменаційних тестів може бути не лімітована» [243; 244]. 

Педагогічні відділення в університетах Англії почали створюватися ще на 

початку ХХ ст. У другій половині століття увага до них суттєво посилилася 

оскільки, спостерігалося прискорення темпів розвитку всієї системи підготовки 

педагогічних кадрів і посилення ролі університетів у цій системі. Зміни в діяльності 

педагогічних відділень університетів відбувалися під впливом завдань, що 

ставилися перед ними на різних відрізках часу. 

У першій половині ХХ ст. головним завданням педагогічних відділень 

університетів була теоретична підготовка майбутніх учителів. Доказом цього були 

висновки комісії Мак-Нейра (The McNair Report, 1994) щодо збільшення строків 

навчання у педагогічних коледжах саме за рахунок посилення теоретично-

професійної підготовки учителів і відведення педагогічним відділенням 

університетів провідної ролі у державній системі педагогічної освіти. 

На педагогічних відділеннях університетів розроблялися нові програми 

навчання для педагогічних коледжів, які пізніше трансформувалися у програми 

отримання академічного ступеню бакалавра освіти, що, у свою чергу, привело до 

створення аналогічних програм і на самих педагогічних відділеннях. 
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Разом з цим педагогічні відділення університетів стали регіонально-

територіальними центрами підготовки учителів до менеджерської діяльності, що 

привело до більш тісної взаємодії із середніми школами та педагогічними 

коледжами. Це, в свою чергу, вимагало посилення уваги до методичної і практичної 

підготовки майбутніх учителів, якій раніше не приділялося достатньо уваги. 

У 60-ті рр. ХХ ст. діяльність педагогічних відділень університетів почала 

піддаватися критиці з боку шкільних адміністрацій та Міністерства освіти за те, що 

підготовка педагогічних кадрів ще недостатньо пов’язана із шкільною практикою. 

Проте  досвід взаємодії університетської професури зі шкільними вчителями й 

адміністраціями у процесі роботи щодо підготовки учителів показав, що їхнє 

співробітництво є плідним і взаємовигідним: перші отримують більш повне 

уявлення про реальну шкільну практику, інші – можуть систематично отримувати 

кваліфіковану допомогу в розробці навчальних планів, програм і вдосконаленні 

методів навчання. 

З метою встановлення більш тісних контактів університетів із середніми 

школами на педагогічних відділеннях почали створюватися спеціальні наукові 

групи з розробки проблем менеджерської діяльності та навчання у середній школі, 

які в подальшому перетворювалися на лабораторії та дослідні центри. Як приклад 

можна привести центри, що виникли із тимчасових творчих груп, а саме: Центр з 

дослідження змісту навчання у старших класах середньої  школи Лондонського 

інституту педагогіки та Центр з використання активних методів навчання у середній 

школі Лестерського університету [65, с. 79]. 

Зниження потреби у шкільних вчителях у 70-х рр. ХХ ст. і, як наслідок, 

скорочення прийому студентів на педагогічні відділення, поставило перед 

університетами завдання щодо збереження власного наукового й кадрового 

потенціалу. 

У більшості університетів дана проблема вирішувалася шляхом посилення 

діяльності педагогічних відділень з перепідготовки й підвищення кваліфікації 

працюючих учителів. На педагогічних відділеннях розроблялися програми з 
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різноманітних курсів підвищення кваліфікації, наприклад: труднощі дитини у 

навчанні в загальноосвітній школі й способи їхнього вирішення вчителем; сучасні 

методи роботи у переповнених класах; розробка тестових завдань та екзаменаційних 

білетів тощо. Викладачі й наукові співробітники активно брали участь у державних 

програмах зі створення системи підвищення кваліфікації працівників освіти. Вони 

розробляли теоретичні основи цих проблем, загальні державні стратегії щодо 

перепідготовки педагогічних кадрів у середній школі і викладачів педагогічних 

коледжів. 

На даний час педагогічні відділення існують у всіх університетах Англії. На них 

відбувається підготовка учителів до управлінської діяльності в школі, 

перепідготовка й підвищення кваліфікації шкільних учителів та викладачів 

педагогічних коледжів, підготовка наукових кадрів, науково-дослідницька і 

методична робота. 

Формально можна виділити два типи структур педагогічних відділень: у складі 

одних функціонують кафедри (academic department) з однієї або декількох суміжних 

дисциплін, які організовують і наукову, і навчальну діяльність відділення 

(Лондонський інститут педагогіки, Педагогічний факультет Кембриджського 

університету); інші – мають відділи або з наукової, або з навчальної діяльності, 

наприклад, «відділ перепідготовки учителів», «відділ педагогічної освіти», «відділ 

магістратури й докторантури» тощо [65, с. 83]. 

Окрім того, існували кафедри вікової і педагогічної психології, кафедри 

шкільної гігієни та центр перепідготовки й підвищення кваліфікації учителів на 

правах кафедри. 

До функцій кафедр входила розробка навчальних планів і програм підготовки 

вчителів, магістрів й докторів філософії, а також координація наукових досліджень 

співробітників. Всередині кафедр створювалися постійні або тимчасові науково-

дослідницькі групи. Кожна методична кафедра координувала усю підготовку 

вчителів зі своєї дисципліни. Вона запрошувала спеціалістів-психологів для 

прочитання майбутнім учителям вступних курсів з загальнопедагогічних дисциплін. 
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З наведеного вище переліку бачимо, що основна увага в Інституті приділялася 

приватним методикам викладання. Саме методичні кафедри були і донині є 

провідними у підготовці педагогічних кадрів до менеджерської діяльності у 

середній школі. Педагогічні і психологічні кафедри відіграють значно скромнішу 

роль у підготовці вчителів. Викладачі цих кафедр викладають майбутнім учителям 

лише стислі короткі ознайомчі курси. В основному їхня діяльність сконцентрована в 

галузі наукових досліджень і підготовці спеціалістів більш високої кваліфікації – 

магістрів освіти, докторів філософії в галузі освіти. 

Для того, щоб склалося більш повне уявлення щодо діяльності педагогічних 

відділень британських університетів й змісту дидактичних розділів в курсі 

підготовки вчителів, у якості прикладу можна розглянути програму педагогічного 

відділення Бірмінгемського університету, за якою навчалися майбутні вчителі 

середніх шкіл у 1963-1964 навчальному році. В цілому вона виглядала наступним 

чином: 

1. Принципи виховання і навчання. 

2. Педагогічна психологія. 

3. Здоров’я дитини. 

4. Система народної освіти в Англії і Уельсі, її новітня історія. 

5. Дидактика (General method). 

Для нашого дослідження цікавим є п’ятий розділ, який стосується  дидактики. 

«General method» відкривався темою «Викладання як мистецтво», і це - не 

випадково, оскільки в середині ХХ ст. питання шкільного менеджменту, принципів і 

методів навчання в англійській педагогіці були розроблені недостатньо, про що 

свідчить аналіз навчальної літератури тих років. Наприклад, відома книга 

англійського науковця Г. Хайєта (Highet G.) мала назву «Мистецтво викладання» 

[286]. В ній основна увага приділялася проблемам особистості вчителя, його 

моральним та етичним переконанням, поведінці. Описуючи ідеальну, на його думку, 

модель навчання Г. Хайєт зазначає, що учитель «лише коротко пояснює учням що 

він робить, і після цього відправляється з учнями в мандрівку, де вони знайомляться 
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з різними поняттями, ставлять і відповідають на питання, а також відмічають місця, 

в яких не були для того, щоб повернутися - це найкращий спосіб навчання» [286, с. 

152]. Проте питань дидактики автор майже не торкається. 

На нашу думку говорити про те, що на той час в Англії не існувало жодних 

уявлень про методи навчання і дидактичні принципи, було невірно. В роботі 

англійських освітян Ф. Сміта (Smith F.) і А. Харрісона (Harrison A.) «Принципи 

класного навчання» у розділі про методичні принципи, зустрічаємо наступні 

положення: «Учитель – це майстер, і як будь-який майстер він повинен мати 

можливість власного самовираження у рамках принципів, на яких будується його 

робота» [378, с. 252]. Далі, стверджуючи необхідність наявності загальних 

принципів педагогічної професії, автори виділяють два основних: 

- оскільки психологічне життя дитини починається ще задовго до школи і вона 

вже має певний досвід, учитель обов’язково повинен враховувати цей 

попередній досвід дитини...  

- знання, які отримує дитина у ході навчання, є не лише необхідним багажем для 

майбутнього життя, але й важливою частиною самого навчального процесу [378, 

с. 271]. 

У педагогічній літературі, присвяченій проблемам менеджерської діяльності 

вчителів у Англії, особлива увага приділяється питанням спілкування вчителя і 

учнів, як у процесі навчання, так і поза ним. Ключовою проблемою взаємодії 

вчителя і учнів у навчальному процесі виступає дисципліна і пов’язані з нею 

питання заохочень та покарань. Така загальноприйнята точка зору щодо цього 

питання викладена англійськими дослідниками Дж. Садлером (Sadler J.) і 

А. Джиллеттом (Gillett A.) у книзі «Підготовка вчителів». Вони зазначають, що 

«дисципліна в класі залежить не стільки від відносин учителя й учнів, скільки від 

педагогічної майстерності учителя, від його уміння викладати» [363, с. 55]. 

Заохочення й покарання, на думку авторів, не є важливими факторами, які 

впливають на дисципліну у широкому сенсі слова, тобто мається на увазі не лише 

поведінка учнів у класі, але й їхня старанність. В цілому, щодо застосування 
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покарання, британські педагоги погоджуються з тезою, що воно повинно 

враховувати індивідуальні особливості кожної дитини і підтримувати її віру у свої 

сили. 

У більшості із розглянутих вище праць, присвячених проблемам навчання, 

питань власне дидактики навіть не торкаються. Єдину працю з дидактики того часу, 

яку вдалося знайти автору дисертації, є книга В. Риберна (Ryburn W.) та К. Форджа 

(Forge K.) «Принципи навчання», де у якості основних принципів побудови 

навчання виділяються наступні: від відомого до невідомого, від конкретного до 

абстрактного, від приватного до загального, від простого до складного, від частини 

до цілого. Окрім того, в цій праці розглянуто принципи організації навчального 

процесу: розвиток активності учнів, зв’язок навчального матеріалу з попереднім 

досвідом учнів, пробудження інтересу у дітей, чітке усвідомлення цілей і завдань 

навчання, відбір матеріалу на основі перерахованих принципів, розбивка матеріалу 

на логічні й обґрунтовані частини, закріплення матеріалу [362]. 

Оцінюючи в цілому літературу на початку другої половини ХХ ст. з питань 

підготовки педагогічних кадрів до менеджерської діяльності та теорії навчання 

можна сказати, що вона не спиралася на серйозну наукову базу і тому, вважалася 

досить низького рівня. 

Підсумком науково-дослідної діяльності педагогів у 70-80-ті рр. ХХ ст. з 

удосконалення змісту підготовки педагогічних кадрів до менеджерської діяльності 

стали навчальні програми принципово відмінні від програм підготовки майбутніх 

учителів середньої школи у 60-70-х рр. Як приклад можна привести програму 

зазначеного вище Лондонського інституту педагогіки на 1984–1985 навчальний рік 

[297, c. 67-73]. Вона передбачала вивчення студентами наступних розділів: 

1. Загальна теорія навчання. 

2. Методика викладання предмету або груп предметів. 

3. Професійно-педагогічний спецкурс. 

4. Спецкурс з додаткового предмету викладання. 

5. Факультативні курси. 
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6. Практика у школі. 

Після прийняття рішення про введення курсів на отримання Сертифікату з 

педагогіки, навчальні заклади Англії самостійно визначали тривалість, задачі, зміст і 

структуру кожного курсу. Але на початок 80-х рр. ХХ ст. почали формуватися 

об’єктивні умови щодо узгодження навчальних програм у галузі педагогічної освіти. 

У 1983 р. у Білій книзі під назвою «Якість викладання» (White Paper «Teaching 

Quality», DES, 1983) було висунуто пропозицію щодо критеріїв, за якими слід 

будувати діючі курси підготовки педагогічних кадрів, і які мають встановлюватися 

відповідними державними органами централізовано. Наступного року ці критерії 

було визначено в Циркулярі Міністерства освіти і науки 3/84 (DES Circular 3/84) 

разом з прийняттям рішення про створення Ради з акредитації вчителів (The Council 

for the Accreditation of Teachers – CATE), яка мала контролювати дотримання й 

виконання цих критеріїв. Після цього циркуляру, з’явилася низка документів: Біла 

книга – «Кращі школи» (DES, 1985), Закон про реформування освіти 1988 р., а за 

ним два Циркуляри 24/89 (DES, 1989) і 9/92 (DES, 1992), які відображають головні 

напрями політики уряду в галузі освіти й підготовки педагогічних працівників [2, c. 

54]. 

Найбільш радикальні зміни було внесено Циркуляром 9/92, за яким законодавчо 

мали бути встановлені: 1) офіційне партнерство між вищими навчальними 

закладами та школами; 2) обов’язковість педагогічної підготовки, базованої у 

школах, для більшості діючих курсів на отримання сертифікату з педагогіки 

(PGCE); 3) зміни в ролі й відносинах між вищими навчальними закладами та 

школами, за якими школи брали на себе головну відповідальність за набір, 

підготовку та атестацію студентів; 4) перелік компетенцій учителя з чіткими 

критеріями визначення знань з предмету, їх застосування, практичних навичок 

володіння методикою викладання дисципліни та педагогічним вмінням керувати 

класом, атестації, контролю успішності в навчанні та подальшого професійного 

розвитку [2, c. 55]. 

Також у 1995 р. було прийнято державні стандарти педагогічної освіти, завдяки 



150 

 

яким зміст підготовки учителів в університетах необхідно було розглядати у 

взаємозв’язку із загальною організацією підготовки вчителів до менеджерської 

діяльності у середній школі. 

Відомий британський дослідник професійної підготовки вчителів Л. Шульман 

визначив наступні типи знань, які необхідні студентам для оволодіння професією 

вчителя, а відтак і для здійснення менеджерської діяльності у школі: 1) знання 

змісту (content knowledge), що відносяться до предмету викладання, його структури і 

презентації; 2) загальні педагогічні знання (general pedagogic knowledge); 3) знання 

навчальної програми (curriculum knowledge), які включають специфічні вимоги 

навчальної програми; 4) знання педагогічного змісту (pedagogical content 

knowledge), що включають взаємодію перших трьох компонентів і стосуються 

найкращих шляхів передачі всіх видів знань учням; 5) знання учнів та їх 

особистісних характеристик (knowledge of learners and their characteristics); 6) знання 

освітнього контексту (knowledge of educational context), в якому відбувається процес 

навчання; 7) усвідомлення результатів навчання (knowledge of educational ends) [2, c. 

55]. Подібне структурування визначено як дійсно важливе у системі підготовки 

педагогічних кадрів до менеджерської діяльності. 

Таким чином, у 90-х рр. ХХ ст. система підготовки педагогічних кадрів до 

менеджерської діяльності в Англії, в питаннях організації та змісту, стала більш 

централізованою. 

Сьогодні в абсолютній більшості вищих навчальних закладів увесь блок 

психолого-педагогічних дисциплін займає 1/10 частину всього навчального часу, 

3/10 часу займає методика викладання предметів, решта часу відводиться на 

педагогічну практику.  

Важливим документом, який регулює процес підготовки педагогічних кадрів до 

менеджерської діяльності в Англії є «Національна програма для педагогічної 

освіти» (Initial teacher training (ITT) programme) [296]. Це, власне, не стільки 

програма, скільки спеціально структурований перелік знань, умінь та навичок, 

якими повинні оволодіти студенти у ході навчання. 
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Національна програма підготовки педагогічних кадрів побудована за 

предметним принципом, тобто існують програми підготовки вчителів англійської 

мови, математики, природознавчих наук, використання інформаційних технологій у 

викладанні різних предметів тощо. Із всіх предметів шкільного курсу виділяються 

основні – англійська мова, математика, природознавство, іноземна мова, 

комп’ютерна грамотність. Для цих предметів програми складено значно детальніше 

ніж для будь яких інших. 

Структура всіх програм досить проста і містить два розділи – предметні знання 

і методику викладання предмету. Методика викладання предмету підрозділяється на 

дві великі частини: загальнопедагогічні, тобто дидактичні основи викладання 

предмету в школі і оцінювання знань учнів. 

В якості прикладу конкретної програми підготовки педагогічних кадрів до 

менеджерської діяльності можна привести програму педагогічного відділення 

Ексетерського університету. На вивчення всього курсу відведено лише 9 лекцій: 

зміст освіти (національна програма середньої освіти); якість роботи вчителя; 

навички, необхідні вчителю для роботи; розвиток дітей; перше знайомство і 

управління класом; школа як співтовариство; діти з відхиленнями у розвитку; 

різноманітність, рівність і можливості в освіті; оцінка діяльності учнів [414 c. 53]. 

Наведений приклад не можна вважати типовим. На багатьох педагогічних 

відділеннях університетів Англії майбутні вчителі середніх шкіл отримують більш 

ретельну теоретичну підготовку до менеджерської діяльності, але в національних 

програмах підготовки вчителів не приділяється достатньої уваги її теоретичним 

аспектам. 

Одним з важливих елементів у системі підготовки педагогічних кадрів до 

менеджерської діяльності в Англії була і залишається педагогічна практика у школі. 

Із моменту виникнення педагогічних відділень в університетах, педагогічна 

практика займає більше третини всього часу, що відводиться для підготовки 

вчителів. Слід зазначити, що не дивлячись на широкі академічні свободи, якими 

традиційно користуються англійські університети, сукупний час, необхідний для 
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практичних занять майбутніх учителів у школі, жорстко регламентується 

Міністерством освіти. 

З перших кроків педагогічна практика організовувалася за типом ремісничого 

учнівства, за яким досвідчений учитель навчав студента елементам педагогічної та 

менеджерської діяльності, спираючись виключно на свій особистий досвід. 

Викладачі університетів практично не мали жодного відношення до педагогічної 

практики, здійснюючи лише загальне керівництво й контроль. Головною причиною 

було те, що сама професура університетів Англії не дуже добре знала реальний 

шкільний менеджмент та життя школи зсередини. Вона не була готова до 

повноцінного керівництва менеджерською діяльністю студентів. Були навіть спроби 

теоретично обґрунтувати організацію такої діяльності майбутніх педагогічних 

кадрів. Так, професор Лондонського університету Р. Пітерс (Peters R.) стверджував, 

що викладання - це особиста справа і мистецтво у найвищому ступені, що діяльність 

шкільного учителя глибоко індивідуальна і підготовка до неї, перш за все, повинна 

бути направлена на особистісне зростання, на самореалізацію майбутнього учителя 

[352, c. 3-9]. 

Із розвитком теорії освіти, психології, методик викладання подібні погляди на 

систему підготовки педагогічних кадрів до менеджерської діяльності та традиційний 

спосіб організації практики виглядав явним анахронізмом. Тому у 60–70-ті рр. ХХ 

ст. почала широко використовуватися нова система організації педагогічної 

практики, яку можна назвати експериментально-аналітичною. Її метою було не 

лише озброєння майбутніх педагогічних кадрів набором практичних навичок, 

необхідних для вчительської професії, але й розвиток здатності вчителя аналізувати 

ситуації, свою діяльність, розробляти власні підходи до організації і методів 

навчання й уміти перевіряти та оцінювати їх [385]. 

У 1973 р. було опубліковано цікаву книгу професора Даремського університету 

Х. Макфарланда (McFarland H.) «Осмислене навчання: професійні навички для 

майбутніх учителів» [328]. Автор виділив п’ять типів педагогічних умінь, які 

необхідні вчителю для менеджерської діяльності взагалі, і, зокрема, на першому 
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етапі професійної діяльності: уміння формулювати цілі й завдання для себе та учнів 

відповідно до навчання; уміння здійснювати контроль за поведінкою інших людей, 

впливати на неї, встановлювати ефективну міжособистісну комунікацію; уміння 

використовувати данні науки в процесі викладання свого предмету; уміння 

спостерігати й оцінювати навчальні ситуації учнів, зокрема, їх академічний прогрес; 

уміння організувати педагогічний процес, використовуючи різноманітні навчальні 

засоби тощо. Зазначена праця Х. Макфарланда до теперішнього часу 

використовується на педагогічних відділеннях університетів керівниками 

педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх вчителів.  

Для вивчення міжнаціонального досвіду у сфері створення навчальних планів і 

методології підготовки педагогічних кадрів до менеджерської діяльності у 1992 р. 

було створено Європейську Мережу Досліджень і підготовки менеджерів освіти 

(European Network for Research and Teaching in Educational Management). До завдань 

цієї міжнаціональної організації також входить кваліфікація менеджерської 

компетентності, відбір шкільних лідерів, вивчення для успішності шкільного 

менеджменту наслідків різних моделей управління суспільством. 

Для нашого дослідження важливо розглянути ще одну значну ланку в системі 

підготовки педагогічних кадрів до менеджерської діяльності, а саме підготовку 

директорів шкіл. 

В Англії оцінювання роботи курсів шкільних менеджерів входить до обов’язків 

Національного Центру підготовки шкільних менеджерів (The National Development 

Centre for School Management Training), який існує з 1985 р. Його функції включають 

збір інформації, оцінку, розвиток, розповсюдження досвіду і підтримку його 

впровадження. Метою створення даного центру було підвищення ефективності 

менеджерської підготовки директорів і старшої управлінської ланки шкіл Англії. 

Власне підготовкою менеджерів зазначений центр не займається. Курси підготовки 

менеджерів в Англії існують з 20-х рр. ХХ ст., а в 1947 р. було створено 

Британський інститут менеджменту (British Institute of Management), який був 

центром оцінювання підготовки менеджерів аж до 1960-х рр., коли стали 
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присуджувати Дипломи з менеджменту. 

Як бачимо, англійській системі освіти знадобилося 20 років для того, щоб вона 

зреагувала на необхідність підготовки педагогічних кадрів до менеджерської 

діяльності. 

До кінця 80-х років в Англії була створена достатня кількість курсів тривалістю 

від 20 днів до одного семестру з великою кількістю охочих навчатися (до 1,5тис. 

осіб). Наряду з цими курсами були і курси, створені місцевими органами 

управління, Міністерством освіти, політехнічними інститутами, приватними 

агентствами та ін. Специфіка навчання на цих курсах досліджувалась як окремими 

дослідниками, так і організаціями (Secondary Heads Association). З моменту 

створення Національного Центру оцінки розвитку шкільного менеджменту почали 

виходити доклади, в яких аналізувалася діяльність курсів менеджменту. 

Обговорювалися питання постановки цілей, які часто були невірно визначені. 

Серйозні претензії пред’являлися до змісту. Відмічалося, що недостатня увага 

приділялася міжособистісному спілкуванню, зв’язкам із середовищем, лідерству, 

плануванню часу, новим технологіям тощо. Виникали питання загального характеру 

до методології курсів: відсутність загального підходу до змісту, переважання 

лекційної форми і недостатня кількість практичних форм навчання. Оцінка роботи 

курсів в основному зводилася до виявлення інтересу, взаємодії і користі в процесі 

опитування слухачів, ніж до розуміння принципів [91, c. 230]. 

Нажаль, закономірним є той факт, що відвідування курсів залишається 

епізодичним, не включеним до загальної програми розвитку управління 

педагогічними кадрами. 

В цілому можна сказати, що більша частина курсів з підготовки педагогічних 

кадрів до менеджерської діяльності в англійській системі освіти занадто дидактична, 

орієнтована на вчителя, цілі найчастіше туманні; навчальні плани побудовані за 

переліком тем, а не проблем і скоріше диференційовані, ніж інтегровані. Навчання 

афективним цілям відстає від навчання когнітивним цілям [262, c. 225].  

Оцінювання роботи курсів відбувається через наступні причини: удосконалення 
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роботи курсів; використання курсів як окремими особами, так і школами й 

місцевими органами управління; підзвітність тим, хто вклав ресурси і час в їхню 

організацію [262, c. 200]. 

Відомий спеціаліст в області менеджменту К. Евард (Evard K.)  відмічає, що 

велике значення при відборі змісту для навчання шкільних менеджерів має бачення 

слухачами тих труднощів, які виникають в реальній роботі директора і їх бажання 

отримати під час навчання відповіді на насущні проблеми. Нижче приведемо деякі з 

основних груп таких проблем: 

 – проблеми персоналу (яким чином директор може вдихнути нове життя у 

колектив, який втратив надію на краще; як посилити корпоративний настрій у 

колективі); 

 – стрес (як управляти в умовах стресу; як заставити колектив не боятися 

змін); 

 – адміністративні проблеми (як налагодити систему оцінки персоналу у 

школі; як створюються і використовуються цілі й завдання розвитку школи); 

 – ресурси і взаємодія з місцевими органами управління; 

 – заробітна плата і винагорода; 

 – дисципліна (які методи ефективні у контролі за учнями); 

 – зовнішні зв’язки (які здібності необхідні при взаємодії із членами шкільної 

ради; яким чином сформувати ефективну систему зворотного зв’язку у школі та 

поза нею); 

 – зміни (які якості лідера притаманні директору в умовах реорганізації; як 

залучити весь персонал в управління змінами) тощо [262, c. 91-92]. 

Крім того, виділяються й інші проблеми. Одна з них пов’язана із відсутністю 

чітких формулювань цілей, а в ряді шкіл й конкретних формулювань завдань. У 

таких випадках керівник бачить свою задачу у вирішенні проблем по мірі того, як 

вони виникають, і не намагається робити установлену ціль відправною точкою 

діяльності. Такий спосіб управління застосовується в умовах кризи, однак в будь-

якому випадку школа повинна мати уявлення про те, куди вона рухається і де 
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знаходиться у даний момент. 

Другою проблемою є відсутність у багатьох школах вміння адаптуватися до 

обставин. Показниками такої небезпеки є: відсутність зв’язків із зовнішнім світом; 

відсутність часу для того, щоб зібратися разом і подумати; нерозуміння того, як 

управляти змінами; застарілі способи роботи; наявність сил, які чинять опір змінам; 

відсутність уміння використовувати метод вирішення проблем; нерозуміння 

організаційного процесу. 

Третя проблема загального характеру може бути названа контекстуальною й 

полягає у тому, що при вирішенні ключових проблем школи недостатньо уваги 

приділяється її зв’язку із іншими органами управління освітою, і тому, прийняті 

рішення найчастіше виявляються хибними [262, c. 48-49]. 

Зрозуміло, що відобразити у змісті підготовки керівників шкіл і органів 

управління освітою всі проблеми, що виникають перед практиками, неможливо, 

проте можна скласти список ключових умінь і навичок, необхідних для успішної 

роботи керівника. Прикладом такого погодженого переліку, що входить до 

програми підготовки адміністраторів може бути наступний блок: соціальні і 

культурні питання; психологія і теорія навчання; етичний і моральний аспект; теорія 

організації; навчальні плани і методи навчання; культура школи, шкільний клімат; 

питання законодавства і ресурсів; використання технологій; обов’язки і вміння 

лідерства; процес змін; організація і розвиток персоналу; комунікативні і політичні 

уміння [260, c. 2-3]. 

Крім того, упоряднику програм курсів підготовки керівників слід враховувати 

наступні питання: розвиток умінь паралельно із отриманням інформації; роль і 

відповідальність діючих адміністраторів у якості менеджерів; важливість розвитку 

відносин (Attitude) поряд зі знаннями; використання як попередньої, дослужбової, 

так і внутріслужбової підготовки. 

Розглядаючи проблему змісту підготовки педагогічних кадрів до менеджерської 

діяльності на курсах, російська дослідниця І. Курдюмова відмічає наступні 

протиріччя: 



157 

 

 – між потребами практики і іноді зайвою теоретизацією пропонованих 

курсів; 

 – між переважно лекційною формою викладання і необхідністю розвитку 

навичок і умінь; 

 – між об’єктивною необхідністю у підвищенні управлінської підготовки 

керівників шкіл і відсутністю мотивації до відвідування курсів (отримання звання і 

сертифікату не у всіх країнах є обов’язковим) [91, c. 228].  

Взагалі, для більшості європейських країн, в тому числі і для Англії, існує 

багато загальних проблем в системі підготовки педагогічних кадрів до 

менеджерської діяльності. Так, практична більшість директорів шкіл знаходиться в 

ситуації нестабільності, тиску, який постійно збільшується і труднощів які постійно 

оновлюються. Саме директори, від яких залежать нововведення у роботі шкіл, 

краще за всіх бачать усі виникаючі при цьому складності. Перед ними завжди 

виникає дилема “сучасне-майбутнє”, адже саме від них залежить не лише 

впровадження нововведень, але й підтримка стабільності у роботі, дуже необхідної 

для освітнього процесу. У всіх без виключення країнах директори шкіл відчувають 

брак часу для того, щоб поміркувати, зайнятися плануванням і рефлексією. 

Переважна більшість їхнього робочого часу припадає на вирішення щоденних 

проблем, які потребують негайного реагування [91, c. 247]. 

Відповідно до нових концепцій управління навчальним закладом, директор 

школи має працювати як ментор (співробітник навчального закладу, який навчає та 

консультує працівників) для самостійних самокерованих робочих команд. Нині в 

Англії значна увага приділяється розвитку надзвичайно популярних організаційних 

форм під назвою «педагогічні команди». Все це відбувається завдяки утвердженню 

думки, що у високоефективних, відповідальних організаціях, налаштованих на 

досягнення успіху, влада, інформаційні та фінансові ресурси мають бути призначені 

для обслуговування населення, а педагогічна команда є сильною організаційною 

формою, яка забезпечить такий процес [130, c. 115]. 

Сьогодні ефективна робота педагогічної команди спрямована не лише на 
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вдосконалення умов при підготовці педагогічних кадрів до менеджерської 

діяльності і досягнення її високих результатів, - вона є центральною рушійною 

силою перманентного вдосконалення навчального закладу. 

Багато англійських шкіл організовують менеджерську діяльність, спираючись 

на роботу функціональних педагогічних команд, які відповідають за навчальні та 

позанавчальні питання шкільного життя. Зазвичай, у середніх школах створюють 

декілька педагогічних команд із кількістю людей від шести до восьми. Перехресно-

функціональні ж команди працюють за таким напрямами, як шкільний менеджмент 

та фінансування. При налагодженні взаємовідносин та взаєморозуміння між своїми 

членами, педагогічні команди виробляють стратегічний план дії для представників 

шкільної адміністрації, в якому вони також зазначають і свої функції. Крім того, 

педагогічні команди шкіл Англії проводять дебати на педагогічних радах (Staff 

meeting) і роблять доклади, в яких зазначають проблеми організації менеджерського 

процесу, шляхи їх розв’язання та необхідні для цього терміни. Педагогічні команди 

працюють над впровадженням в освітню практику загальних принципів якісного 

управління освітою, а також над створенням важливих модифікацій для організації 

педагогічного процесу в англійських школах [236, c. 100]. 

Для того, щоб створити ефективну педагогічну команду та бути повноправним 

її членом, стверджують британські науковці, необхідно: 

–усвідомлювати власну перевагу в стилях поведінки, мислення та виконання 

завдань у команді; 

– бути обізнаним з діапазоном стилів поведінки, притаманних іншим членам 

команди; 

– поважати й цінувати стилі інших представників команди, вважати, що вони є 

справді цінними, важливими й плідними для діяльності всієї команди; 

– визначати роль кожному представникові педагогічної команди, залежно від 

індивідуального стилю, характеристики та преференцій; 

– варіювати виконавців завдань у педагогічній команді, відповідно до 

специфіки поставлених завдань; 
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– розподіляти лідерство у функціональній команді відповідно до специфіки 

поставленого завдання [236, c. 102]. 

Високоефективна робота педагогічних кадрів у менеджменті середньої школи 

базується на поєднанні цілей, очікувань та результатів їхньої діяльності як на 

організаційному рівні, так і на рівні кожної особистості. Результати діяльності є 

важливим елементом удосконалення роботи педагогічної команди, члени якої 

синтезують та аналізують інформацію про власну діяльність, а потім 

використовують її для покращення роботи, визначення ефективних освітніх 

стратегій [236, c. 105]. 

Дослідник у галузі шкільного менеджменту В. Лазарєв оцінює кваліфікацію 

педагогічних команд за такими критеріями: 

 – домінуючі цінності педагогічного колективу: особистість дитини як 

цінність, що об’єднує колектив; цінності співпраці професійно-педагогічної етики; 

 – професійні компетенції та компетентність учителів: володіння навчальним 

предметом та сучасними методами навчання; вміння рефлексувати основи своєї 

діяльності, причини успіхів та невдач; стабільність у досягненні результатів 

незалежно від складу учнів та інших обставин; залучення учнів до навчання, 

організація самостійного дослідницького пошуку в процесі набуття знань; зв’язок 

навчання з особистим досвідом дітей; вплив на емоційно-моральну сферу учнів, 

сприяння їх самовихованню; 

 – співпраця вчителів школи, орієнтація на спільні досягнення: ставлення 

вчителів до співпраці, до успіхів та невдач колег; традиції обговорення уроків, 

шкільних справ та обмін досвідом; орієнтація на командну форму роботи, розподіл 

обов’язків залежно від індивідуальних уподобань та інтересів учителів [93, c. 102]. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можемо зазначити, що система підготовки 

педагогічних кадрів до менеджерської діяльності в Англії складалася впродовж ХХ 

століття і здійснювалася, головним чином, на педагогічних відділеннях 

університетів (зокрема у Лондонському інституті педагогіки, педагогічному 

факультеті Кембриджського університету, педагогічних відділеннях 
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Бірмінгемського та Екстерського університетів). Завданням цих відділень була 

теоретична підготовка майбутніх управлінців освіти, розробка різноманітних 

програм щодо менеджерської діяльності педагогічних кадрів, методика викладання 

тощо. 

З’ясовано, що у 60-х рр. ХХ ст. діяльність педагогічних відділень піддавалась 

критиці з боку шкільних адміністрацій та Міністерства освіти через нестачу 

шкільної практики, після чого було збільшено кількість годин на педагогічну 

практику для майбутніх управлінців освіти. В 90-ті рр. ХХ ст. підготовка 

педагогічних кадрів до менеджерської діяльності в Англії , в питаннях стосовно 

організації та змісту, стала більш централізованою. 

Документом, який регулює процес підготовки педагогічних кадрів до 

менеджерської діяльності, є Національна програма для педагогічної освіти. 

Також слід зазначити, що у 1985 р. було створено Національний Центр 

підготовки шкільних менеджерів, метою якого було підвищення ефективності 

менеджерської підготовки директорів і старшої управлінської ланки шкіл Англії. 

Підготовка педагогічних кадрів до менеджерської діяльності полягає у тому, що до 

управлінського процесу залучаються досвідчені компетентні лідери. У багатьох 

школах Англії створюються педагогічні команди, робота яких спрямована на 

вдосконалення умов роботи педагогічних працівників, досягнення високих 

показників діяльності середньої школи та розвиток особистості дитини у ході 

навчально-пізнавальної діяльності. 

 

Висновки до другого розділу 

Обгрунтовано, що розвиток середньої освіти Англії відбувався під впливом 

комплексу політичних, економічних, релігійних, соціальних та інших чинників. 

Англійська система середньої освіти пройшла складну еволюцію реформ, які 

передбачали запровадження різноманітних інноваційних нововведень. Проведений 

аналіз уможливив розробити періодизацію розвитку середньої освіти в Англії у 

форматі таких періодів: створення передумов для становлення шкільної освіти (VII 
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ст. – XII ст.); виникнення закладів освіти (XII ст. – XVI ст.); виникнення закладів 

освіти для широких верств населення (XVI ст. – XVII ст.); розбудова мережі 

закладів освіти для широких верств населення (XVII ст. – XVIII ст.); створення 

системи обов’язкової початкової освіти (XVIII ст. – XIX ст.); розширення 

державного сектора шкільної освіти (перша половина ХХ ст.); впровадження 

системи загальної середньої освіти (друга половина ХХ ст.); стандартизація освіти 

(кінець ХХ ст.); оринковлення освіти (початок ХХІ ст. – до нашого часу). 

Розкрито, що на сучасному етапі повноваження у сфері управління освітою в 

Англії розподілено між центральним органом управління, місцевими органами 

влади і навчальними закладами. Первинне законодавство про освіту в Англії 

приймається Парламентом Сполученого Королівства (Великобританія). Акти 

Парламенту надають урядовим міністрам або іншим органам влади повноваження 

регулювати адміністративні повноваження за допомогою підзаконного 

законодавства у формі статутних документів, прийнятих державним секретарем. 

Департамент освіти (DfE) є урядовим департаментом на чолі з Державним 

секретарем з питань освіти, який відповідає за надання освітніх послуг, визначає 

національну політику та розробляє стратегію розвитку освіти. В умовах взаємодії 

Департаменту освіти з агенціями та позавідомчими державними органами 

(Управлінням з питань кваліфікації та іспитів (Ofqual), Бюро стандартів у галузі 

освіти, обслуговування дітей та навичок (Ofsted), Агентство регулювання 

викладання (TRA), Агентство зі стандартів та випробувань (STA), Агентство з 

фінансування освіти та навичок (ESFA), Комісія з соціальної мобільності (SMC), 

Наглядовий орган шкільних вчителів (STRB), Інститут учнівства та технічної освіти, 

Компанія студентських позик (SLC), Офіс студентів (OfS)) забезпечується 

партисипативна участь суспільства в управлінні освітою і прийнятті рішень. 

Уряд окреслює стратегію шкільної освіти засобами Національного курикулуму 

(National curriculum), в рамках якого визначено цілі і результати освіти, 

структуровано зміст, запропоновано інструменти оцінювання, визначено обов’язки 

учнів та батьків. Департамент освіти розробляє стандарти, вирішує питання з 
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казначейством щодо державних витрат на освіту, надає фінансову підтримку 

навчальним закладам, затверджує прийняття змін в освітній політиці, окреслює 

рамки інспектування. 

У контексті національної политики з розбудови автономної, 

самовдосконалювальної шкільної системи повноваження місцевої влади є 

лімітованими. Головним завдання уряду є перетворення шкіл на академії, які 

безпосередньо фінансується центральною владою, маючи угоди про фінансування 

безпосередньо з Департаментом освіти, та є незалежними від місцевої влади. У 

2020/2021 н.р. кількість академій від загальної кількості закладів середньої освіти 

становила 78,5%. На сучасному етапі до повноважень місцевої влади належать: 

забезпечення усіх дітей відповідного віку місцями в школах; забезпечення високих 

стандартів в освіті; координація зарахування до школи за місцем проживання в 

рамках визначених нею правил; фінансування та зарахування на роботу вчителів у 

школах, які знаходяться у підпорядкуванні місцевої влади, інспектування 

зазначених шкіл, підтримка дітей з особливими потребами. 

Середня освіта в Англії в 2020/2021 н.р. надавалася в 24 400 школах, в яких 

навчалося 8 900 000 учнів (GovUK). В умовах існування різних типів шкіл (школи, 

які утримуються місцевої влади, академії, приватні школи релігійного характеру, 

школи-інтернати тощо) застосовуються різні формати шкільного менеджменту. 

Школи, що утримуються місцевою владою, управляються шкільними радами, члени 

якої, за виключенням адміністратора, працюють на волонтерських засадах, 

вирішуючи стратегічні завдання розвитку навчального закладу. Академії 

управляються академічним трастом, який об’єднує членів, що опікуються 

стратегічними аспектами, та директорів, які відповідають за оперативне управління 

щоденною діяльністю закладу освіти. Спільним є активне упровадження 

автономного шкільного менеджменту як інноваційного управлінського інструменту. 

Інноваційний розвиток управлінців та шкільних лідерів визначається такими 

урядовими документами, як «Стратегія набору та підтримки вчителів» (2019), 

Національний план Уряду «Відкритя таланту, реалізація потенціалу» (2017), 
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Кар’єрна стратегія «Максимально використовуємо навички і таланти кожного» 

(2017. На сьогодні педагогічні відділення існують у всіх університетах Англії, які 

готують учителів до управлінської діяльності в школі, здійснюють перепідготовку й 

підвищення кваліфікації шкільних учителів та викладачів педагогічних коледжів, 

підготовку наукових кадрів, науково-дослідницька і методична робота. Формально 

можна виділити два типи структур педагогічних відділень: у складі одних 

функціонують кафедри (academic department) з однієї або декількох суміжних 

дисциплін, які організовують і наукову, і навчальну діяльність відділення 

(Лондонський інститут педагогіки, Педагогічний факультет Кембриджського 

університету); інші – мають відділи або з наукової, або з навчальної діяльності, 

наприклад, «відділ перепідготовки учителів», «відділ педагогічної освіти», «відділ 

магістратури й докторантури» тощо. 

Важливу роль у підвищенні кваліфікації управлінців відіграє Національна 

асоціація управління, серед напрямів діяльності якої є розроблення ресурсів 

(зокрема, посібник для управлінських рад «Бути стратегічним» (2018), та курси для 

підвищення кваліфікації. 

Основні наукові положення розділу висвітлено в опублікованих працях автора 

[8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26]. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДОСВІДУ АНГЛІЇ З УПРАВЛІННЯ 

СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ  

У розділі охарактеризовано стан розроблення проблеми управління освітою в 

період незалежності; розкрито інновації чинного законодавства з освіти в умовах 

реформи децентралізації та територіальної організації влади в Україні, 

запропоновано рекомендації щодо можливостей застосування перспективного 

англійського досвіду у сфері управління шкільною освітою в умовах реформування 

управління освітньої галузі в Україні. 

 

3.1 Управління шкільною освітою в Україні крізь призму здобутків і 

викликів 

Сьогодні реформування освіти в Україні орієнтовано на синхронізацію 

національної системи освіти зі світовими стандартами, що обумовлює необхідність 

кардинальних змін. Реформи на рівні середньої освіти орієнтовано на структурні, 

змістові та управлінські трансформації: збільшення тривалості навчання, 

зменшенням віку початку навчання в початковій школі, розширення доступу до 

освітніх послуг й посиленням контролю за їх якістю. Перед національною освітою 

поставлено якісно нові завдання, що відображають нові світові тенденції. 

В умовах децентралізації влади в Україні сектор управління освітою потребує 

кардинального оновлення у напрямі посилення автономії закладів освіти, 

зменшення обсягів регулювання з боку державних органів, інтенсифікації 

багатоаспектної партнерської взаємодії як центральних і регіональних державних 

органів з органами місцевого самоврядування, освітніми закладами, науковцями, 

педагогами, батьками, студентами, учнями, потенційними роботодавцями, 

громадськими об’єднаннями так і партнерства держави та громад. Такі 

трансформації є необхідними в контексті основних завдань органів управління у 

сфері загальної середньої освіти, що визначено у Законі України «Про повну 
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загальну середню освіту» (2020): забезпечення рівного доступу до повної загальної 

середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та забезпечення якості повної загальної 

середньої освіти [132]. 

Дослідники становлення системи управління освітою в Україні розглядають 

різні аспекти цієї наукової проблеми. 

В. Лунячек запропонував періодизацію розвитку теорії управління освітою. 

Систематизація В. Лунячеком досліджень за напрямами в період незалежності 

України уможливила представити особливості структури теорії управління освітою, 

що розробляється після 1991 р. (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Основні напрями теорії управління [103] 

Основні напрями теорії 

управління 

Автори 

Філософські аспекти управління 

освітою 

Б. Гершунський, С. Клепко, К. Корсак, В. 

Кремень, В. Лутай, С. Подмазін та ін. 

Системний підхід як методологічна 

основа управління освітою 

В. Введенський, Т. Давиденко, 

М. Капустін, Ю. Конаржевський, 

В. Лазарєв, С. Мітін, П. Третьяков, 

Т. Шамова, Г. Шибанова та ін. 

Управління освітою на державному 

і регіональному рівнях 

В. Васильєв, М. Дарманський, 

Г. Єльникова, Л. Колєснікова, В. Луговий, 

Г. Мартинов, С. Ніколаєнко та ін 

Управління загальноосвітнім 

навчальним закладом 

Л. Даниленко, Г. Єльникова, В. Лазарєв, 

М. Поташник, Н. Островерхова, 

Т. Рабченюк та ін 

Застосування окремих технологій 

для поліпшення управління 

освітою 

В. Гуменюк, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, 

О. Єльникова, А. Єрмола, Г. Капто, 

М. Капустін, В. Лазарєв, О. Мойсєєв, 

Є. Павлютенков, М. Поташник, 

П. Третьяков та ін. 

Моніторинг як інструмент 

управління освітою  

В. Беспалько, Т. Борова, Л. Буркова, 

Г. Єльникова, В. Кальней, К. Крутій, 

Т. Лукіна, О. Ляшенко, О. Майоров, 

З. Рябова, О. Севрук, С. Шишов, О. Юніна 

та ін 

Оцінювання як складова В. Аванесов, О. Ануфрієва, І. Булах, 
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моніторингу якості освіти В. Воротілов, Л. Гайнуліна, Л. Гриневич, 

О. Жорнова, А. Забуліоніс, С. Клепко, 

І. Лікарчук, О. Овчарук, Л. Паращенко, 

С. Раков та ін. 

Управління якістю освіти Е. Коротков, Т. Лукіна, О. Ляшенко, 

Н. Островерхова, М. Поташнік та ін. 

Інноваційні підходи В. Андрущенко, Л. Ващенко, І. Гавриш, 

Л. Даниленко, Г. Єльникова, В. 

Паламарчук та ін. 

Інформатизація освіти засобами ІТ-

технологій 

Биков, Л. Забродська, В. Коробов, 

В. Ліпейко, А. Мартинов, В. Олійник, 

Р. Осіпа та ін. 

 

У дослідженні І. Фещенко розвиток системи управління освітою у тому числі і 

за часів незалежності зроблено крізь призму розвитку системи інспектування 

освітніх установ в Україні [164].  

Н. Лісова з посиланням на О. Пастовенського період регіонального управління 

освітою в умовах незалежної України (90-ті рр. ХХ ст. – 2014 р.) структурує на такі 

два етапи: 

– 1991–1996 рр. – етап трансформації радянської державної моделі 

регіонального управління освітою відповідно до нових умов її функціонування; 

– 1996–2014 рр. – етап наукового пошуку ефективної й адекватної системи 

регіонального управління освітою в умовах перманентної адміністративної реформи 

в Україні на основі положень нової Конституції України та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». Дослідниця наголошує, що з 2016 р. розпочато 

впровадження основних положень територіальної реформи, які ведуть до змін 

управління регіональною освітою, зокрема загальною середньою, і відбувається 

поступовий перехід до громадсько-державного управління [175]. 

Внеском у розбудову знання про розвиток системи управління освітою в 

період незалежності зроблено В. Швидуном, який узагальнив періодизації розвитку 

системи державного управління післядипломною педагогічною освітою в Україні, 

запропоновані у дослідженнях С. Крисюка, С. Майбороди та А. Кузьмінського. 

Ґрунтуючись на висновках цих учених, науковець деталізував бачення розвитку 
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системи державного управління післядипломною педагогічної освітою, 

виокремивши два періоди:  

– 1991-1999 рр. – період реформування системи державного управління 

післядипломною педагогічною освітою в умовах становлення незалежної України 

– 2000 – по т.ч. – конституювання освіти на пошук найбільш ефективних 

моделей державного управління післядипломною педагогічною освітою в контексті 

досягнення випереджального руху [175]. 

Найбільш цілісно розвиток системи управління освітою в Україні 

охарактеризовано Л. Прокопенком. На основі ретроспективного аналізу концепції 

американського філософа Е. Тоффлера (Alvin Toffler) «Третя хвиля» (The Third 

Wave), учений виділяє п’ять основних етапів ґенези системи [136]: 

– І-й етап – (35 – 40 тис. років тому) до формування держави (ІХ ст.) 

інституційний, що пов’язаний зі становленням самої освіти як соціального 

інституту; 

– ІІ-й етап – ІХ ст. – друга половина ХVІІІ ст. – синхронізується з утворенням 

Давньоруської держави до занепаду козаччини і гетьманської держави; 

– ІІІ-й етап – друга половина XVIII ст. – початок ХХ ст. – період боротьби за 

українське національне відродження; 

– IV-й етап – 1917 – 1991 рр., – період радянської державності; 

– V-й етап – серпень 1991 р. – і до сьогодні – становлення і модернізація 

національної системи управління освітою. 

Характеризуючи п’ятий етап розвитку системи управління освітою в Україні, 

Л. Прокопенко структурує його на два періоди:  

1991 – 1996 рр. – період становлення національної системи управління освітою; 

1996 – по т.ч. (час друку статті – 2010 р.) – період модернізації національної 

системи управління освітою. Дослідник пише, що після прийняття Конституції 

України розпочалася оптимізація організаційно-управлінських структур, зміна в 

технології реалізації управлінських функцій, упровадження інформативно-

управлінських комп’ютерних технологій: перерозподіл функцій і повноважень між 
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центральними органами влади та органами місцевого самоврядування; 

упровадження нової етики управління – партнерський, рівноправний сіль відносин, 

відмова від декларативного спілкування та дріб’язкової опіки; зміна форм і методів 

контролю; націленість на допоміжний, випереджувальний контроль, підвищення 

його компетентності, зміщення акцентів на його кінцевий результат; створення 

центральних і регіональних систем моніторингу якості освітніх послуг; 

демократизацію призначення керівників навчальних закладів; підготовку і 

перепідготовку управлінців усіх рівнів, лідерів в освіті, активне залучення до 

управлінської діяльності молоді [135].  

Отже, досліджуючи період становлення державної системи управління освітою в 

незалежній Україні, науковці акцентують увагу на її постійному розвитку 

відповідно до швидкозмінних потреб суспільства та синхронізації цього розвитку, та 

скоріше його підпорядкуванню розвитку системи державного управління.  

Проведений аналіз періодизацій становлення системи державного управління 

якістю освітою в незалежній Україні засвідчує тяглість цього процесу. Зокрема,                

П. Кряжев відзначає, що «керуючись успадкованими від СРСР канонами, за два-три 

роки в Україні була побудована централізована система управління системою 

освіти, яка до 1995 р. досить успішно співпрацювала з невеликим за обсягами 

приватним сектором і використовувала на користь населення його можливості і 

ресурси» [88, с. 103-104]. 

Втім поступово застаріла модель перестала задовольняти нові орієнтири 

розвитку українського суспільства. Актуальним стало запровадження нової моделі 

управління, що була задекларовано у Державній національній програмі «Освіта» 

(«Україна XXI століття»), затверджена у 1993 р Кабінетом Міністрів України і 

схвалена I з'їздом педагогічних працівників України. У Програмі науково 

обґрунтовано нову систему управління освітою; запропоновано інноваційні моделі 

управління цією галуззю на національному, регіональному та місцевому рівнях 

[133]. 

У 2002 р. затверджено Національну доктрину розвитку освіти, до якої 
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включено розділ, присвячений управлінню освітою (розділ 10). Цей документ 

стимулював подальші наукові пошуки у сфері управління освітою і серед 

першочергових завдань називав налагодження високопрофесійного наукового, 

аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішень, тощо [133]. 

У Національній доктрині розвитку освіти зафіксовані такі основні напрями 

модернізації управління освітою: 

 оптимізація державних управлінських структур, децентралізація управління; 

 перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

навчальними закладами; 

 перехід до програмно-цільового управління; 

 поєднання державного і громадського контролю; 

 запровадження нової системи управлінської діяльності, що базується на 

принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; 

 прозорість розробки, експертизи, апробації та затвердження нормативно-

правових документів; 

 створення системи моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу 

на якість освітніх послуг на всіх рівнях; 

 організація експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій; 

 впровадження новітніх інформаційно-управлінських і комп'ютерних 

технологій; 

 демократизація процедури призначення керівників навчальних закладів, їх 

атестації; 

 удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації навчальних 

закладів; 

 підвищення компетентності управлінців усіх рівнів; 

 більш широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, 

жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти. 
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У 2012 р. була затверджена Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 роки, серед механізмів реалізації якої передбачено модернізацію 

системи управління освітою, зокрема за такими інноваційними напрямами, як 

розроблення ефективних механізмів взаємодії органів управління освітою, сім’ї, 

освітніх установ, дитячих і молодіжних громадських організацій у напрямі розвитку, 

виховання і соціалізації дітей та молоді, що безперечно стимулювало подальші 

наукові пошуки за цими напрямами [121]. 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року (2016) визначає 

ідеологію змін в освіті, яка стала підґрунтям нових Законів України «Про освіту» 

(2017) та «Про повну загальну середню освіту» (2020). «В умовах децентралізації на 

державному рівні управління будуть визначатися стандарти освіти та забезпечення 

моніторингу якості освіти. За дотримання цих стандартів буде відповідати окремий 

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти із залученням 

громадськості. Натомість безпосереднє управління школами буде здійснюватися на 

місцевому рівні. Зросте вплив місцевих громад на формування локальної освітньої 

політики, з урахуванням місцевих культурних особливостей та особливостей ринку 

праці, на основі державної освітньої політики» – проголошено у Концепції «Нова 

українська школа» [123].  

Законом України «Про освіту» засадами державної політики у сфері освіти та 

принципи освітньої діяльності (Стаття 6) проголошено відповідальність і 

підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої 

діяльності перед суспільством.  

До інших новацій слід віднести отримання закладами освіти право самостійно: 

формувати освітні програми; планувати власну діяльність; формувати стратегію 

розвитку закладу; утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні 

підрозділи; примати на роботу та звільняти працівників (крім керівника закладу); 

здійснювати бухгалтерський облік; визначати штатний розпис відповідно до 

типових нормативів тощо. 
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Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020) передбачає більше 

можливостей для шкіл у використанні власних коштів. Зокрема на: формування 

структури закладу та штатного розпису; встановлення доплат, надбавок, виплати 

матеріальної допомоги, премій та/або їхніх розмірів, інших видів стимулювання та 

відзначення працівників; оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд 

закладів загальної середньої освіти; оплату підвищення кваліфікації педпрацівників; 

укладення цивільно-правових угод для забезпечення діяльності закладу (Стаття 59). 

Також згідно з Законом «Про освіту», директор може займати свою посаду не 

більше 2 термінів по 6 років поспіль в одному закладі. Закон встановлює, що 

колектив школи та батьки відіграватимуть дорадчу роль під час виборів, але сам 

конкурс проводитиме незалежна комісія. Також обов’язковою є відеотрансляція та 

відеофіксація відбору. Це має мінімізувати використання адмінресурсу директором, 

а також вплив виборів на навчальний процес. Закон також передбачає, що в межах 

конкурсу директор обов’язково повинен буде представити стратегічний план 

розвитку закладу. 

Важливою для демократизації системи управління освітою новацією є 

актуалізація державно-громадського управління та державно-громадського 

партнерства: 

– управління закладом загальної середньої освіти здійснюють: засновник 

(засновники) або уповноважений ним (ними) орган; керівник закладу освіти; 

педагогічна рада; вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу 

освіти; 

– громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього 

процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування 

колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в 

закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, 

брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у 

межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу 

освіти. У закладі освіти можуть діяти: органи самоврядування працівників закладу 
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освіти; органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського 

самоврядування; інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

– органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати 

участь в управлінні закладом загальної середньої освіти у порядку та межах, 

визначених законодавством України; 

– піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 

закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими 

об’єднаннями, юридичними та фізичними особами [132]. 

Отже, перспективні ідеї підзвітності освіти суспільству, автономії закладів 

освіту покликані синхронізувати національну освіту з європейськими орієнтирами. 

Нове законодавства України відкрило можливості для створення принципово нової 

системи управління освітою в Україні з орієнтацією на добре врядування. Світовий 

Банк відзначає, що центральним елементом доброго врязування є чутливість 

політики та державних інституцій до потреб усіх громадян. Політика та установи 

повинні представляти інтереси жінок та чоловіків та сприяти рівному доступу до 

ресурсів, прав та голосу. Добре управління передбачає участь, децентралізацію, 

підзвітність та чутливість уряду нарівні із соціальною справедливістю, воно має на 

меті втілювати такі цінності, як участь, прозорість та підзвітність [229].  

Ідеї доброго врядування є особливо актуальними в умовах формування в 

Україні органів управління освітою в сільських, селищних, міських  радах в ході 

реформи децентралізації влади. Закон України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» (2015) передбачає створення в регіонах об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) на основі сіл і невеликих міст з метою передачі 

повноважень з центрального до місцевого рівнів, в тому числі в сфері освіти. 

Трансфер повноважень від районних державних адміністрацій, як складових 
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вертикалі державної виконавчої влади, об’єднаним територіальним громадам, 

потребує відпрацювання інноваційних моделей.  

Одним відповідальних завдань для об’єднаних територіальних громад у ході 

цього процесу є створення функції управління освітою. До створення спроможних 

громад управлінням освітою в селах і селищах займались відділи освіти районних 

державних адміністрацій, які є елементами вертикалі державної виконавчої влади. 

Функції виконавчих органів сільських та селищних рад у сфері освіти були 

мінімальними та полягали в реалізації другорядних завдань для забезпечення шкіл 

(як наприклад організація підвозу учнів). 

На відміну від райдержадміністрацій, органи місцевого самоврядування 

територіальних громад є автономними та мають всі повноваження, у тому числі у 

сфері управління освітою. Але серйозним викликом є їхня інституційна слабкість. 

Органам місцевого самоврядування усіх громад разом з отриманням бюджетних 

преференцій та управлінських повноважень необхідно взяти на себе складне 

завдання та відповідальність за створення ефективного управління системою освіти.  

З огляду на це досвід Англії, де розбудовують ся ефективна модель управління 

освітою, в якій місцевий рівень та передусім школи відіграють ключову роль, є 

перспективним. 

 

3.2. Рекомендації щодо застосування перспективного досвіду Англії з 

менеджменту в управлінні освітою в Україні 

Одним із завдань управління системою освіти є формування нового бачення 

освітніх проблем усіма його учасниками. Адже сьогодні освіта перестала бути 

однією із галузей народного господарства, державним відомством; вона дійсно стає 

однією з форм суспільної практики, особливою сферою, яка все набуває своїх 

інтересів, цілей, цінностей і політики. Аналіз нормативно-правових документів про 

освіту, опрацювання наукової та науково-методичної літератури, ознайомлення з 

передовим світовим досвідом управління освітніми закладами, особливо в Англії, 

дають змогу виділити два напрями управління освітою: традиційний (спрямований 
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на сучасний етап) та інноваційний (зорієнтований на майбутні перспективи). Метою 

традиційного державного управління є забезпечення оптимального функціонування 

об’єкт-суб’єктних компонентів системи освіти. Інноваційне управління 

(менеджмент) передбачає переведення освітньої системи, її змісту та об’єкт-

суб’єктного потенціалу на більш високий якісний рівень, забезпечення розвитку та 

оновлення, відповідності рівня освіти вимогам сучасності. Під інноваційним 

менеджментом розуміється управлінський вплив держави на зміну факторів, що 

визначають виробництво товарів і послуг, у тому числі й освітніх, з метою 

підвищення ефективності роботи освітньої організації. 

Інтегруючись в європейський і світовий освітній простір, Україна повинна 

враховувати напрацювання, характерні для управління освітньою галуззю в інших 

країнах, у тому числі Англії, як піонера в цьому питанні. Деякі з них можна 

розглядати не лише як приклад для вивчення, а й як приклад для наслідування, 

зрозуміло за умов врахування національних особливостей української системи 

освіти і тих пріоритетів, на досягнення яких вона орієнтується. Таке врахування не 

повинне передбачати сліпе копіювання зарубіжного досвіду, а надання допомоги в 

розробці національної системи управління освітою, забезпечуючи її перехід на 

державно-громадський рівень. 

Як показує досвід Англії, велику роль у цій справі відіграють громадські 

організації, органи місцевого самоврядування, асоціації батьків та навчальні 

заклади. У сучасних умовах основні напрями реформування системи управління 

освітою вбачаються в: чіткому визначенні компетенцій, повноважень і 

відповідальності органів управління всіх рівнів, забезпеченні їхньої взаємодії; 

переході від розпорядчого до регулюючого управління системою освіти; розвитку 

державно-громадських форм управління освітою. 

Для успішного досягнення поставлених завдань необхідно вирішувати 

проблему підготовки управлінських кадрів, які мають усвідомлювати, що 

виконують державну справу, що здатні наповнити новим змістом управлінську 

діяльність. Необхідно розробити нові освітні програми, що сприятимуть оновленню 
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змісту підготовки управлінських кадрів до роботи в умовах демократичного 

управління освітою. Водночас важливо забезпечити якісний рівень навчання 

представників громадських структур до участі в управлінні, делегувати 

повноваження таким чином, щоб рівень складності завдань, що розв’язуються ними, 

відповідав рівню їхньої управлінської культури. Вищі навчальні заклади України 

вже проводять навчання керівників навчальних закладів, вирішуючи проблему 

підготовки управлінських кадрів – менеджерів освіти – висококваліфікованих 

фахівців, спроможних розробляти, аналізувати й реалізовувати державну політику, 

ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в 

освіті. Подібну практику давно слід було запровадити у на рівні  підготовки та 

перепідготовки адміністративного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів.  

Для інтеграції України в міжнародний простір важливим є визначення людини 

як найвищої цінності суспільства не тільки на словах, а й у справах. Це можливо за 

умови використання антропосоціального підходу до управління школою, що вбачає 

в людині одночасно й особистість, і головну виробничу силу з певними духовними 

та матеріальними інтересами, а також сприяє поєднанню цих інтересів із 

суспільними. У Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті серед 

основних напрямів модернізації управління освітою наголошується на необхідності 

підготовки та перепідготовки управлінців усіх рівнів. 

На сьогоднішній день багато закладів вищої освіти поряд з традиційними 

навчальними предметами зі спеціальності «управління навчальним закладом» 

запроваджують нові: основи менеджменту, стратегічний менеджмент, менеджмент 

інновацій, фінансовий менеджмент, інформаційне забезпечення управління, 

контрольно-аналітична діяльність, управління процесом навчання та виховання, 

психологія управління тощо. Першочерговим завданням постає реалізація цих 

програм у повному обсязі. Адже ,управління є тією рушійною силою, яка націлена 

на активізацію людини через створення оптимальних умов для прояву та розвитку її 

творчого потенціалу. Тому керівникам загальноосвітніх навчальних закладів слід 

орієнтуватися в різноманітності сучасних управлінських ідей, вивчати й успішно 
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застосовувати досягнення науки та перспективного педагогічного досвіду 

зарубіжних країн, у тому числі Англії, організовувати творчу діяльність.  

У зв’язку з цим питання управління освітніми процесами є актуальним, 

оскільки шкільна практика свідчить про недостатню підготовленість керівників 

шкіл до професійної управлінської діяльності. У закладах освіти практично ще 

немає менеджерів. Зміна директорського, командного менталітету в освіті на 

менеджерський є пріоритетним завданням. Необхідно використовувати досвід 

закордонного менеджменту, вводити його у практику, але при цьому його 

переробляти, адаптувати та запроваджувати з урахуванням специфіки національних 

традицій, менталітету, законодавчої бази освіти України та інших факторів. 

Проведене дослідження системи управління освітою на рівні школи в Англії 

на основі порівняльно-методичного аналізу, інтерпретаційно-аналітичного методу, 

методів теоретичної систематизації, класифікації та узагальнення; вивчення 

автентичних практик управління шкільною освітою в Англії на різних рівнях, 

аналізу законодавчої документації (законів, актів, положень про освіту) дали змогу 

виявити основні етапи та особливості становлення освітнього менеджменту в Англії, 

сприяли формулюванню узагальнених висновків та практичних рекомендацій щодо 

можливого застосування позитивного досвіду цієї країни для вирішення державно-

управлінських аспектів в умовах трансформації загальної середньої освіти в Україні.  

Проведений аналіз дає змогу визначити основні недоліки системи державного 

управління освітою в Україні, зокрема: система державного управління освітою не 

завжди відповідає потребам, структурі та особливостям функціонування об’єкта 

управління; темпи розвитку системи освіти потребують нової моделі системи 

державного управління; реформування управління освітою має відбуватися 

системно, локальне провадження змін не вирішує нагальних проблем освітньої 

галузі в цілому. 

Процес реформування системи державного управління освітою потребує 

системного удосконалення нормативно-правового, технологічного, фінансового, 

кадрового забезпечення освіти, а також повинен базуватися на належному науково-
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методологічному підґрунті. 

Проаналізувавши підходи щодо реалізації освітньої політики на рівня 

загальної середньої школи в Україні і Англії ми виділили їх подібні й відмінні риси, 

а результати, одержані в ході дослідження, дали нам можливість обґрунтувати 

науково-методичні рекомендації та пропозиції щодо використання англійського 

досвіду в освітній політиці України на трьох рівнях: на рівні держави, 

регіональному рівні та на рівні адміністрації навчального закладу. 

На рівні держави: 

- оптимізація державних управлінських структур, децентралізація управління; 

- перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними 

закладами; 

- перехід до програмно-цільового управління; 

- поєднання державного і громадського контролю; 

- запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на 

принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; 

- прозорість розроблення, експертизи, апробації та затвердження нормативно-

правових документів; 

- створення національної системи моніторингу якості освіти, моніторингу 

ефективності управлінських рішень, їхнього впливу на якість освітніх послуг на всіх 

рівнях; 

- організація експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій; 

- упровадження новітніх інформативно-управлінських і комп’ютерних 

технологій; 

- демократизація процедури призначення керівників навчальних закладів, їхньої 

атестації; 

- удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації навчальних 

закладів; 

- підвищення компетентності управлінців усіх рівнів; 
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- ширше залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, а 

також виховання лідерів у сфері освіти. 

На регіональному рівні: 

- укладення плану педагогічного нагляду на навчальний рік та проектів 

оцінювання якості освітніх послуг для кожного навчального закладу, освітньої 

установи, які заплановано перевірити; 

- проведення досліджень якості навчання, виховання, підвищення кваліфікації у 

школах, психолого-педагогічних сервісних центрах, тощо; 

- проведення, спільно з іншими інституціями, які можуть допомогти 

дослідженню якості освітніх послуг, чергової чи позачергової атестації навчальних 

закладів і освітніх установ області; 

- залучення до діагностики та оцінювання процесу навчання, виховання, 

підвищення кваліфікації фахівців, які відповідають визначеним нормативними 

документами кваліфікаційним вимогам; 

- використання даних моніторингу, внутрішньо-шкільного та зовнішнього 

оцінювання якості освіти для оцінки продуктивності й ефективності навчально-

виховної роботи в окремому навчальному закладі, системі освіти району, міста, 

області; 

- збір та опрацювання інформації про роботу адміністрації навчальних закладів 

та освітніх установ, надання обґрунтованих висновків про якість організації ними 

навчально-виховного процесу; 

- надання звітів про результати діагностування та оцінювання якості освітніх 

послуг навчальних закладів; 

- оприлюднення звітів та результатів проведених досліджень якості освітніх 

послуг (в електронному форматі); 

- популяризація і поширення досягнень навчальних закладів області в 

організації освітнього процесу; 

- участь у розробленні й реалізації освітньої політики на регіональному та 

локальному рівнях; 
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- моніторинг розвитку професійної освіти та працевлаштування випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

- підтримка суспільного діалогу на теми, пов’язані з потребами і розвитком 

освіти, у тому числі, через засоби масової інформації; 

- координація діяльності районних і міських управлінь освіти, психолого-

педагогічних консультативних центрів, інших установ обласного підпорядкування; 

- призначення у межах виділених обласним бюджетом коштів стипендій учням, 

грандів, доплат та премій працівникам освіти; 

- моніторинг процесів відбору, підтримки та навчання талановитої молоді, її 

працевлаштування; 

- діагностування процесів підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, оцінювання відповідності роботи з 

педагогічними кадрами потребам ринку праці. 

На рівні адміністрації навчального закладу: 

- моделювання, розробка і впровадження матричної рухливої структури 

управління;  

- послаблення вертикальних і посилення горизонтальних зв’язків; 

- децентралізація управління;  

- посилення соціальної складової у менеджменті (створення умов для розвитку 

неформальної структури колективу, збільшення уваги і витрат на колектив, 

гуманізація управлінського мислення та ін.);  

- добір досвідчених спеціалістів, перспективної молоді; посадовий ріст 

відповідно до професійних та загальнолюдських якостей;  

- орієнтація на постійну, неперервну систему підвищення кваліфікації 

колективу;  

- оволодіння управлінською культурою. 

Говорячи про рекомендації, яким має слідувати успішний директор, варто 

згадати шість принципів, які виділяє хоча і на англійський, але відомий 

англомовний вчений з Канади Майкла Фуллана (Michael Fullan): 
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1. Звільніться від надмірної самовпевненості (адже не існує відповіді на 

запитання «як?»). 

2. Ризикуйте, не забуваючи про обачність (ідіть на ризик, проте не забудьте 

перестрахуватися надійними зв’язками). 

3. Поважайте тих, кого Ви намагаєтеся змусити промовчати (об’єднуйтеся та 

вчіться у людей з протилежними поглядами). 

4. Просувайтеся до небезпечного тилу, встановлюючи нові зв’язки у 

зовнішньому світі («там» може бути небезпечно, але Вам необхідно мати зовнішніх 

партнерів). 

5. Керуйте як емоційно, так і раціонально (працюйте над своїм емоційним 

інтелектом, не сприймайте протилежні погляди як адресовані проти Вас). 

6. Боріться за програне (сподівайтеся, спрямовуючи погляд вперед) [267]. 

На нашу думку, слід також виділити підрівні громадських організацій, ЗМІ, 

всіх зацікавлених осіб, у рамках яких надати наступні рекомендації: 

- для підтримки модернізації освіти на місцях громадянське суспільство має 

взяти на себе функцію лобіювання інтересів шкільного вчителя, керівника 

загальноосвітнього навчального закладу як відповідального менеджера, батьків і 

учнів як замовників та споживачів освітніх послуг; 

- необхідно запровадити різні варіанти співпраці між громадськими 

організаціями та органами державного управління освітою, передусім з 

Міністерством освіти і науки України; 

- освітянські громадські організації повинні пропагувати серед української 

громади ідеї активної побудови громадянського суспільства через формування 

різноманітних форм державно-громадського та державно-приватного партнерства, 

активного і відповідального шкільного самоврядування, необхідності переходу від 

патерналістської моделі до моделі взаємної відповідальності у сфері освіти, до 

посилення ролі усіх суб’єктів освітньої політики та їхньої взаємодії; 

- необхідне узгоджене всією освітянською громадою з подальшим закріпленням 

у відповідній нормативно-правові базі визначення понять якості освіти, 
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ефективності роботи навчального закладу, а вже на цьому тлі – формування 

загальноприйнятих критеріїв оцінки якості освітніх послуг, які отримує дитина та 

критеріїв оцінки ефективності навчального закладу; 

- необхідно створити і запровадити центри незалежного моніторингу та 

оцінювання діяльності суб’єктів освітнього процесу, громадської професійної 

експертизи та атестації навчальних закладів, керівників шкіл, вчителів; 

- ЗМІ мають привертати увагу до проблем розвитку школи, подолання проявів 

надлишкового адміністрування, започатковувати широкі дискусії у пресі щодо 

функцій школи, реалізації її основних завдань, визначених державою та родиною 

учнів, пошуку балансу між «централізованим управлінням» і академічною 

автономією, між «єдиною державною політикою в освіті» і свободою педагогічної 

думки та дії, між жорстким контролем за роботою закладів освіти і довірою, між 

«захищеністю інформації» і прозорістю та підзвітністю;  

- Приділити особливу увагу гострим питанням демократизації системи освіти 

на всіх рівнях та висвітленню кращих практик державно-громадського партнерства 

в шкільній освіті України. 

Використовуючи історичний досвід і традиції демократичного управління 

освітою в Англії, що ґрунтується на активній участі громадськості у розв’язанні 

освітніх проблем, ми пропонуємо наступні напрями розвитку державно-

громадського управління освітою в Україні: 

- активізація громадської ініціативи у розбудові держави загалом та зокрема у 

справах освіти. 

- забезпечення наукових засад в організації й розвитку державно-громадського 

управління освітою, активізація наукових досліджень з цього напряму. 

- законодавче забезпечення розвитку державно-громадського управління 

освітою, що передбачає внесення змін до законів України «Про освіту» та «Про 

загальну середню освіту». 

- розмежування прав і обов’язків державної і громадської складових управління 

освітою, що передбачає внесення змін у «Положення про піклувальну раду» та 
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«Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального 

закладу»; розробку нового Орієнтовного статуту середнього загальноосвітнього 

навчального закладу. 

- розроблення системи заходів (нормотворчих, науково-методичних, фінансово-

економічних тощо) щодо впровадження ідеї автономії навчальних закладів, 

розширення їх прав і можливостей щодо фінансової самостійності. 

- апробація і впровадження різних моделей державно-громадського управління 

розвитком навчальних закладів; перехід до програмно-цільового управління. 

- подолання бюрократизації в системі управління освітою. 

- широка роз’яснювальна робота в засобах масової інформації про мету, 

завдання, роль і місце органів громадського управління в системі управління 

освітою в Україні. 

- підготовка керівників і членів громадських органів управління освітою всіх 

рівнів з питань управлінської діяльності, навчання формам і методам співпраці з 

органами державного управління освітою. 

- підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників навчальних закладів і 

працівників державних органів управління освітою з питань організації та розвитку 

державно-громадського управління освітою, навчання формам і методам співпраці з 

громадськими органами управління освітою. 

- модернізація навчальних програм педагогічних ЗВО з метою підготовки 

студентів до управлінської діяльності, базованої на принципах демократизації та 

колегіальності, урахування думки громадськості та її залучення до процесу 

управління. 

- формування позитивної мотивації до здійснення державно-громадського 

управління освітою в керівників освітніх установ, працівників органів державного 

управління освітою, учасників освітнього процесу. 

Таким чином, підвищення ефективності й результативності управління 

освітою в Україні на основі тісного зв’язку із суспільством є однією з проблем, яка 

потребує невідкладного розв’язання. Зволікання з її розв’язанням гальмує суспільні 
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перетворення, реалізацію курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію 

України. 

Таким чином, новий виток розвитку української освіти має ґрунтуватися на 

оновленому законодавстві, системній та відповідальній державній політиці, у 

належному фінансовому і науковому забезпеченні запланованих змін. Для їх 

досягнення необхідно зосередитись на результативній складовій, на розробленні 

нових стратегій, які визначають цілі, умови і результати розвитку кожного рівня 

освіти. 

Державна освітня політика зазнає змін та доповнень відповідно до вимог часу, 

впливу на систему освіти зовнішніх та внутрішніх, об’єктивних та суб’єктивних 

чинників. В Україні сформована відповідна нормативно-правова база, яка регулює 

питання у сфері освіти. Але, ураховуючи світові тенденції в освіті та сучасний стан 

державного управління освітою, правова основа потребує певної кореляції. 

Державою визначені основні напрями розвитку освіти, але, крім задекларованих 

заходів, необхідне неухильне їх виконання. 

Отже, оволодіння основами менеджменту допоможе підвищити ефективність 

педагогічної та управлінської діяльності. Методи та прийоми самоменеджменту 

дадуть змогу успішно вирішувати різні проблеми особистісного плану, навчитися 

володіти собою, визначати та формулювати чіткі особисті цілі та цінності, 

займатися саморозвитком, доцільно використовувати час. Запровадження елементів 

менеджменту буде сприяти процесу демократизації й гуманізації шкільного життя, 

ефективному управлінню закладом освіти, педагогічним та учнівським колективами. 

 

Висновки до третього розділу 

У третьому розділі охарактеризовано стан розроблення проблеми управління 

освітою в період незалежності; розкрито інновації чинного законодавства з освіти в 

умовах реформи децентралізації та територіальної організації влади в Україні, 

запропоновано рекомендації щодо можливостей застосування перспективного 

англійського досвіду у сфері управління шкільною освітою в умовах реформування 
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управління освітньої галузі в Україні. 

Констатовано, що спільною позицією дослідників розвитку системи 

управління освітою в незалежній Україні (Н. Лісова, О. Пастовенський, 

Л. Прокопенко, І. Фещенко та ін.) є виокремлення періодів трансформації 

радянської державної моделі управління освітою (1991 – 1996 рр.), оптимізації 

управлінських засад через запровадження інновацій (упровадження інформативно-

управлінських комп’ютерних технологій: перерозподіл функцій і повноважень між 

центральними органами влади та органами місцевого самоврядування; 

упровадження нової етики управління (1996-2014); трансформації управлінської 

моделі в рамках реформи децентралізації влади (починаючи з 2014 р.). 

Охарактеризовано стратегічні документи (Державна національна програма 

«Освіта» («Україна XXI століття») (1993), Національна доктрина розвитку освіти 

(2002), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки (2012), 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (2016) та Закони України 

«Про освіту» (2017) та «Про повну загальну середню освіту» (2020) в аспекті 

сутнісних характеристик системи управління освітою в Україні. Наголошено на 

таких інноваціях нового законодавства як посилення автономії шкіл, запровадження 

державно-громадського партнерства. 

Для формулювання рекомендацій щодо використання досвіду Англії, 

прийнятного для використання в Україні, було використано наступні критерії: 

доцільність запозичення (відповідність цілям вітчизняної освіти); неохопленість 

національним реформуванням (відсутність схожих пропозицій у сучасному 

реформуванні системи управління освітою); спрямованість новизни на реальні 

потреби освіти (сприяння розв’язанню нагальних проблем українського 

шкільництва); можливість наукової творчості при впровадженні інновацій (не сліпе 

копіювання, а аналіз, інтерпретація, переосмислення нового відповідно до 

особливостей і потреб вітчизняних реалій). 

Основні наукові положення розділу висвітлено в опублікованих працях автора 
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[19; 20]. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично обґрунтовано систему управління середньою освітою 

в Англії крізь призму історичних трансформацій, теоретичних засад і практичної 

імплементації та визначено перспективність англійського досвіду в Україні.  

1. Охарактеризовано стан розроблення проблеми управління освітою у 

зарубіжному та вітчизняному освітньому просторах на основі досліджень 

українських і зарубіжних науковців а також напрацювань міжнародних 

організацій. Доведено актуальність дослідження проблеми управління освітою в 

умовах управлінських трансформацій (децентралізаційно-централізаційних 

процесів) під впливом глобалізації, яка збагатила традиційне ієрархічне державне 

регулювання наднаціональними та горизонтальними вимірами. Підкреслено 

важливість порівняльно-педагогічних розвідок українських компаративістів з 

проблеми управління освітою з огляду на запровадження зарубіжних інновацій: 

децентралізація в освіті, державно-громадське управління, автономний шкільний 

менеджмент, шкільне лідерство тощо. Констатовано розмаїття наукових поглядів 

та позицій на поняття, що визначають сектор управління освітою (управління, 

адміністрування, менеджмент). Розкрито, що ключовими ознаками управління у 

трактуванні міжнародної спільноти визначено динамічність, багаторівневість, 

взаємодію, підзвітність, мережування, соціальне партнерство, стандарти, 

моніторинг, лідерство. 

2. Доведено, що система управління середньою освітою в Англії 

характеризується широкою автономією шкіл в рамках орієнтирів центральної 

влади. Охарактеризовано систему управління освітою на центральному рівні, яка 

охоплює урядовий Департамент освіти (DfE) на чолі з Державним секретарем з 

питань освіти, агенції та позавідомчі державні органи, що забезпечує 

партисипативну участь в управлінні освітою і прийнятті рішень. Розкрито, що 
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реформи системи управління середньою освітою, починаючи з прийняття Закону 

«Про реформу освіти» (1988), забезпечили посилення ролі центрального рівня 

управління освітою. Охарактеризовано функції центральної влади з управління 

освітою, які включають: розроблення і реалізацію стратегії шкільної освіти 

засобами Національного курикулуму (National curriculum), в рамках якого 

визначено цілі і результати освіти, структуровано зміст, запропоновано 

інструменти оцінювання, визначено обов’язки учнів та батьків. Департамент освіти 

розробляє стандарти, вирішує питання з казначейством щодо державних витрат на 

освіту, надає фінансову підтримку навчальним закладам, затверджує прийняття 

змін в освітній політиці, окреслює рамки інспектування.Розкрито, що українські 

науковці діаспори трактують виховання як цілеспрямований, свідомий процес 

формування всебічно розвинутої особистості з метою наближення її до ідеалу.  

3. Розкрито особливості управління середньою освітою в Англії на місцевому 

рівні. Обґрунтовано еволюцію управлінських повноважень місцевої влади у напрямі 

послаблення функцій в умовах імплементації національної політики розбудови 

автономної, самовдосконалювальної шкільної системи. Констатовано, що на 

сучасному етапі до повноважень місцевої влади належать: забезпечення усіх дітей 

відповідного віку місцями в школах; забезпечення високих стандартів в освіті; 

координація зарахування до школи за місцем проживання в рамках визначених нею 

правил; фінансування та зарахування на роботу вчителів у школах, які знаходяться у 

підпорядкуванні місцевої влади, інспектування зазначених шкіл, підтримка дітей з 

особливими потребами. Підкреслено комплексний характер управління закладами 

середньої освіти на місцевому рівні з огляду на отримані повноваження центральної 

влади здійснювати управління академіями при збереженні функцій місцевої влади 

управліти школами, які залишаються під її підпорядкуванням. Констатовано 

збагачення повноважень місцевого рівня за рахунок створення у 2014 р. 

регіональних уповноважених по школам (regional schools commissioners) з 

функціями моніторингу діяльності академій та розбудови мультиакадемічних 

трастів (multi-academy trusts) для підтримки мережування академій. 
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4. Охарактеризовано характер управління шкільною освітою в Англії на рівні 

закладу освіти. Мережа закладів середньої освіти складається з різних типів: школи, 

які утримуються місцевою владою та академії, які підпорядковуються центральній 

владі, що передбачає різні формати управління (шкільні ради, академічні трасти). 

Спільним є застосування школобазованого менеджменту, який запроваджено 

Законом «Про реформу освіти» (1988) задля посилення фінансової спроможності 

шкіл з метою підвищення їхньої ефективності. Англійська модель школобазованого 

менеджменту характеризується гнучкістю, що реалізується за рахунок різних типів і 

структур управлінських рад та широкого представництва усіх зацікавлених сторін 

(директора і педагогів, батьків, місцевої влади тощо). Зазначене забезпечує 

перетворення школи на ключову ланку підвищення якості освітніх послуг завдяки 

перерозподілу рівня прийняття рішень, що забезпечує мотивацію до та стійкість 

інновацій. 

5. Доведено, що досвід Англії у секторі управління середньою освітою є 

перспективним для освіти України в умовах децентралізації влади і реалізації 

функції управління освітою об’єднаними територіальними громадами. До 

перспективних англійських ідей і практик віднесено: динамічність розбудови 

системи управління середньою освітою та відкритість до інновацій; комплексність 

сучасної структури управління середньою освітою, яка поєднує вертикальну 

(центральний, місцевий рівні і рівень закладу освіти) і горизонтальну 

(мультиакадемічні трасти) площини; партисипативна участь у прийнятті рішень; 

школобазований менеджмент як інструмент підвищення якості освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

Перспективними дослідницькими напрямами є порівняльний аналіз систем 

управління середньою освітою в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії, 

розбудова системи шкільного лідерства у Сполученому Королівстві, особливості 

функціонування системи управління середньою освітою в Англії в умовах пандемії 

COVID-19. 
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Текст А.3 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

 Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

 Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися 

на науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня: 

 

на міжнародних конференціях 

міжнародних за кордоном: 

1.  Міжнародна наукова конференція «Wykszta cenie I nauka bez granic – 2005» 

(19-27 грудня 2005 р., м. Прага, Чеська Республіка). Тема доповіді: «Отражение 

реформы на управлении школьным образованием в Великой Британии «; 

міжнародних в Україні: 

2. Міжнародна наукова-практична конференція «Образование и наука без 

границ» (15-17 грудня 2004 р., м. Бєлгород – Дніпропетровськ). Тема доповіді: 

«Обучение и воспитание в средневековой Англии»;  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта 2005» (7-21 

лютого 2005 р., м. Дніпропетровськ). Тема доповіді: «Напрями реформування 

шкільної освіти Великої Британії у ХХ ст.»;  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті 

європейської інтеграції і глобалізації» (15-16 червня 2017 р., м. Київ). Тема доповіді; 

«Рекомендації щодо застосування перспективного досвіду Англії з менеджменту в 

управління освітою в Україні»;  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у 

глобалізаційному світі» (7-8 червня 2018 р., м. Київ). Тема доповіді: «Педагогічний 

менеджмент як предмет дослідження українських та зарубіжних учених»;  

6. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті 

європеїзації та глобалізації» (27-28 травня 2021 р., м. Київ) Тема доповіді: «Розвиток 

системи управління освітою в Україні та можливості застосування успішного 

світового досвіду»; 

 

на міжнародному симпозіумі 

7. Міжнародний науковий симпозіум «Наука ХХІ века и вызовы 

современности» (лютий 2015 р., м. Одеса). Тема доповіді: «Міжнародні тенденції 

розвитку педагогічного менеджменту (кінець ХІХ-ХХ ст.) «;  

 

 

на всеукраїнських конференціях: 
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науково-практичних конференціях:  

8. »Наукова конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів 

Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками 

науково-дослідної роботи 2001-2002 рр.» (5-6 березня 2003 р., м. Київ). Тема 

доповіді: «Особливості педагогічного менеджменту у Великобританії»;  

 

звітних наукових конференціях Інституту педагогіки НАПН України: 

9. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти» (30-31 

березня 2005 р., м. Київ). Тема доповіді: «Становлення та розвиток шкільної освіти  

у Великій Британії»; 

10. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти» (3–4 

квітня 2006 р., м. Київ). Тема доповіді: «Модель управління шкільною освітою у 

Великій Британії»; 

11. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти» (2007 р. 

м. Київ). Тема доповіді: «Управління грантовими школами у Великій Британії»; 

12. Звітна наукова конференція «Зміст і технології шкільної освіти» (2009 р., 

м. Київ). Тема доповіді: «Управляючі ради та інспекторство»; 

 

на науково-практичних семінарах: 

13. Науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2014: 

якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст (5 червня 2014 р., м. Київ). 

Тема доповіді: «Підготовка педагогічних кадрів до менеджерської діяльності у 

Великій Британії»;  

14. Науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 2015: 

трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» (11 червня 2015, 

м. Київ). Тема доповіді «Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії».  
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