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В статье раскрываются условия организации процесса педагогической ориентации старшеклассников ОУЗ с 
применением информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены внешние и внутренние условия, влияю-
щие на результативность управления процессом педагогической ориентации старшеклассников ОУЗ с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Определены этапы осуществления стратегического планирова-
ния, как одной из важных функций управленческой команды в организации вышеуказанного процесса ориентации 
старшеклассников на педагогическую профессию.  

Ключевые слова: управления процессом педагогической ориентации старшеклассников ОУЗ, информационно-
коммуникационные технологии, внешние и внутренние организационно-педагогические условия, стратегическое 
планирование, функции управления, эффективная система управления. 

Сonditions of  organising the process of pedagogical orientation of senior pupils in secondary schools with the use of 
informative-communicative technologies are uncovered in the article.

External and internal conditions influencing the results of  managing the process of pedagogical orientation of senior 
pupils in secondary schools with the use of informative-communicative technologies is examined and main stages of imple-
menting strategical planning to practice as one of the key functions of managing team in organization of the above mentioned 
process of orientation senior pupils on pedagogical profession.

Key words: managing the process of pedagogical orientation of senior pupils in secondary schools, informative-commu-
nicative technologies, external and internal conditions of managing the process of pedagogical orientation of senior pupils 
in secondary schools with the use of informative-communicative technologies, strategical planning, functions of manage-
ment, effective system of management.

ОРГАНІЗАцІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  
УПРАВЛІННЯ ПРОцЕСОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОРІєНТАцІЇ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗНЗ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
ІНФОРМАцІЙНО-КОМУНІКАцІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 373.5.091.2:[37:004](043.3)

Процес педагогічної орієнтації старшокласників 
на педагогічну професію набуває складності в сучас-
них умовах інтеграції в мультикультурне суспільство. 
Від управлінської команди залежить формування 
у старшокласників не лише інтересу до педагогіч-
ної професії, але й готовності працювати в сучасних 
умовах інформаційно-технічного прогресу, де певні 
технології передачі інформації швидко замінюються 
новими, більш прогресивними. Метою нашої статті 
стали дослідження та аналіз організаційно-педаго-
гічних умов, як сукупності зовнішніх та внутрішніх 
взаємодіючих обставин, що впливають на результа-
тивність управління процесом педагогічної орієн- 
тації старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ  
та сприяють його успішній практичній реалізації.

Теоретичним надбанням нашого досліджен-
ня стали праці вітчизняних та зарубіжних учених  
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з питань профорієнтації старшокласників, управління 
освітніми закладами, пошуку ефективних способів по-
етапної підготовки майбутніх учителів у педагогічних 
системах, окремих аспектів управління процесом педа-
гогічної орієнтації старшокласників та сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Серед них варто 
назвати роботи Г. Балла, Д. Барнетта, Р. Бендлера, О. Бод-
нар, А. Веліховської, Н. Волкової, О. Галуса, Д. Гран-
ка, Чарльза С. Джейкобса, В. Демчука, І. Дичківсь- 
кої, Р. Ділтса, В. Доротюк, Л. Забродської, Г. Єльнико-
вої, Т. Кампу, Л. Калініної, Ю. Конаржевського, І. Лер-
нєра, В. Лугового, В. Мадзігона, Д. Манна, О. Марма-
зи, В. Маслова, В. Мельник, С. Моріарті, Н. Морзе, 
Н. Ничкало, Ф. Ньюмена, В. Олійника, Н. Платонова,  
М. Піддячого, А. Разумовської, Р. Річі, З. Рябової, 
О. Сазонова, В. Семиченко, Е. Серновіца, Т. Сорочан, 
М. Тименка, Є. Чернишової, А. Чміля, В. Яковця.
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Мета дослідження зумовила виконання таких  
завдань, як:

1) розкриття сутності поняття «умови»;
2) визначення зовнішніх та внутрішніх умов, 

що впливають на управління процесом педагогічної  
орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ;

3) обґрунтування етапів стратегічного планування 
як однієї з важливих функцій управлінської команди 
в організації процесу педагогічної орієнтації старшо-
класників.

Для чіткого розуміння впливу зовнішніх та внут-
рішніх умов на організацію процесу педагогічної орієн- 
тації старшокласників необхідно детально розкрити 
сутність поняття «умови». У тлумачному словнику 
С. Ожегова «умови» визначено як обставини, за яких 
що-небудь відбувається, від яких що-небудь зале-
жить [6]. У словнику української мови умови розгля-
даються як необхідні обставини, що роблять можли-
вим здійснення, створення, утворення чого-небудь або 
сприяють чомусь; правила, які існують або встановле-
ні в тій чи іншій галузі життя, діяльності, що забезпе-
чують нормальну роботу чого-небудь [13]. Короткий 
тлумачний словник української мови трактує умову як 
«1) необхідну, обов’язкову обставину, передумову, що 
визначає, зумовлює існування, здійснення чого-небудь; 
2) обставину, де здійснюється певна дія; 3) обставини, 
за яких будь-що здійснюється» [3].

У науковій літературі виділяють два типи умов: 
зовнішні та внутрішні, що взаємодіють, забезпечу-
ючи цілісний підхід до організації процесів, що від-
буваються в системі освіти. Так, до зовнішніх умов 
належать ті, що впливають на розвиток та перебудову 
системи освіти України в цілому: розвиток сучасної 
ринкової економіки; перехід від постіндустріального 
до інформаційного суспільства; глобалізація сучасно-
го світу; розбудова демократичного громадянського 
суспільства; правове регулювання суспільно-полі-
тичних процесів; гуманізація соціальних відносин; 
інтеграція європейського та світового освітнього 
простору; розвиток системи підготовки й підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів; застосування 
комунікаційних технологій на всіх рівнях суспільст-
ва й освіти тощо. Ці умови впливають на діяльність 
ЗНЗ, їх функціонування та розвиток, охоплюю-
чи процеси, що відбуваються в рамках цих систем  
(навчальний, виховний, організаційний, управлін-
ський процес) [12].

Нами виокремлено зовнішні та внутрішні орга-
нізаційно-педагогічні умови управління процесом 
педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із за-
стосуванням ІКТ. У контексті дослідження вони роз-
глядаються як спеціальні обставини, що: утворюють 
зовнішнє та внутрішнє середовище процесу педаго-
гічної орієнтації старшокласників ЗНЗ; регулюють 
правила діяльності педагогічного колективу з питань 
профорієнтації учні; активізують та скеровують 
взаємодію учасників навчально-виховного процесу  
з профорієнтаційної діяльності; зумовлюють вимо-
ги, виконання яких має забезпечити цілеспрямовану  

організацію та управління процесом педагогічної орієн- 
тації старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ.

Серед зовнішніх організаційно-педагогічних 
умов управління процесом педагогічної орієнтації 
старшокласників ЗНЗ нами виділено правові. Вони 
містять закони, підзаконні акти, державні програми, 
положення Кабінету Міністрів України та Міністер-
ства освіти і науки, що безпосередньо формують дер-
жавну політику у галузі освіти України, визначають 
пріоритети організації навчально-виховного процесу, 
а також основні завдання, зміст та напрями проф-
орієнтаційної діяльності зі старшокласниками. 

Так, закони України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про соціальну роботу з дітьми та 
молоддю», Державна Програма «Вчитель», Держав-
на Програма розвитку освіти на 2006–2010 роки», 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні  
на 2012–2021 рр., Положення «Про загальноосвіт-
ній навчальний заклад», Державна цільова програ-
ма роботи з обдарованою молоддю на 2007–2010 рр.  
формують нормативно-правову основу діяльності за-
кладів та установ освіти, розкривають просвітницьку 
роль учителя в суспільстві та необхідність відтворення 
педагогічних кадрів, передбачають створення осеред-
ків профорієнтаційної діяльності у навчальних закла-
дах, ураховують особливості управлінської діяльнос-
ті керівництва ЗНЗ з питань педагогічної орієнтації 
старшокласників, підтверджують доцільність та важ-
ливість застосування ІКТ у діяльності педагогічних 
колективів з питань профорієнтації учнів тощо [7].

Окрім того, Державна програма «Інформа-
ційні та комунікаційні технології в освіті і науці» 
 на 2006–2010 рр., Державна цільова програма впрова-
дження у навчально-виховний процес загальноосвіт-
ніх навчальних закладів інформаційно-комунікацій-
них технологій «Сто відсотків» на період до 2015 р., 
Положення про електронні освітні ресурси [11] 
визначають зміст, форми та місце ІКТ у навчально- 
виховному процесі ЗНЗ відповідно до мети, завдань та  
особливостей профорієнтаційної діяльності. Тому 
логічно вести мову про іншу важливу зовнішню ор-
ганізаційно-педагогічну умову управління процесом 
педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із засто-
суванням ІКТ – врахування професіограми вчителя, 
що містить знання предмету, володіння мистецтвом 
комунікацій, використання сучасних форм та видів 
профорієнтаційної діяльності, здатність застосовува-
ти ІКТ у навчально-виховному процесі.

До внутрішніх організаційно-педагогічних умов 
управління педагогічною орієнтацію старшокласни-
ків ЗНЗ із застосуванням ІКТ нами було віднесено: 
організаційну структуру ЗНЗ; систему менеджменту; 
стратегічне планування за принципом демократиза-
ції; вибір форми педагогічної орієнтації старшоклас-
ників з урахуванням впливу сучасного інформаційно-
го суспільства на педагогічну діяльність; готовність 
адміністрації та педагогічного колективу до органі-
зації цілеспрямованого процесу педагогічної орієн-
тації старшокласників; матеріально-технічну базу  
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навчального закладу (комп’ютерні класи, мультиме-
дійне обладнання, інтерактивні дошки тощо); постій-
но діючий інформаційний простір засобами ІКТ;  
соціально-педагогічну комунікацію як складову про-
цесу педагогічної орієнтації старшокласників; сис-
тему навчально-виховних заходів ЗНЗ із розвитку 
комунікативних, організаційних та творчих нави-
чок старшокласників; зв’язок ЗНЗ з батьками учнів; 
співпрацю з учнівським самоврядуванням.

Нами також враховано думку І. Підласого, який до 
внутрішніх умов діяльності навчальних закладів відно-
сить професійний кваліфікаційний рівень учителів, які 
працюють у навчальному закладі й орієнтацію керівни-
цтва ЗНЗ на впровадження інноваційних технологій [10].

Внутрішні умови організації та управління про-
цесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ 
містять також поділ прав, обов’язків, повноважень та 
відповідальності членів управлінської ланки. Ми по-
годжуємось з позицією Л. Карамушки, що педагогічну 
ініціативу вчителя неможливо розвивати наказами та 
адміністративними заходами. Необхідно перейти до 
інструктування, а також до інших спеціальних органі-
заційних впливів [8]. Із цим процесом у нашому дослі-
дженні пов’язано використання технології нейроме-
неджменту. За такого підходу діяльність управлінської 
ланки ЗНЗ щодо організації процесу педагогічної орієн- 
тації старшокласників буде більш ефективною, тому 
що зміна жорсткої вертикальної ієрархічної струк-
тури управління ЗНЗ дозволяє забезпечити рівність 
членів управлінської ланки. За таких організаційних 
умов змінюється роль керівника ЗНЗ, який окреслює 
сферу діяльності кожного члена управлінської ланки,  
формуючи конкретні завдання, надаючи необхідну 
інформацію, створюючи ефективні комунікації. Це 
надає змогу кожному члену управлінської ланки само-
стійно встановлювати та розв’язувати організаційні  
та індивідуальні цілі. 

Члени управлінської ланки, встановивши індиві-
дуальні цілі, отримують змогу адекватно оцінювати 
результати діяльності та відчувати власну відповідаль-
ність за виконання поставлених цілей [2]. Згідно з та-
ким підходом, зменшується формалізація управління 
процесом педагогічної орієнтації старшокласників, 
а зв’язки між членами управлінської ланки та їх кон-
структивна взаємодія постають у вигляді сукупності 
ефективних способів впливу на цей процес та вибір 
оптимальних технологій його організації.

Окрім того, важливою умовою успіху процесу 
педагогічної орієнтації старшокласників стає зміна 
сприйняття учасниками навчально-виховного про-
цесу будь-якої педагогічної ситуації. Зазначимо, що 
американськими вченими проведено експеримент зі 
зміни сприйняття вчителями конкретної навчально-
виховної ситуації. Після проведеного IQ-тесту вони 
виділили декількох учнів, зазначивши, що вони «не-
розкриті бутони», які дадуть високі результати на-
ступного року. Вчителі поводили себе з цими учнями 
по-іншому, акцентуючи увагу на позитивних харак-
теристиках дій, вчинків та навчальних досягненнях 

учнів. Упровадження цього підходу дало значні пози-
тивні результати навчальної діяльності учнів. 

Отже, формуючи наші підходи, необхідно зазна-
чити, що для керівника важливо налаштувати управ-
лінську команду на позитивні дії, враховуючи вплив 
сукупності організаційних та педагогічних факторів 
процесу педагогічної орієнтації старшокласників. Та-
кож під час планування та організації процесу педаго-
гічної орієнтації старшокласників необхідно врахувати 
моменти, що є важливими для досягнення учасниками 
навчально-виховного процесу цілей профорієнтації  
й акцентувати на них увагу вчителів, керівників та 
учнів. В управлінні процесом педагогічної орієнтації 
старшокласників акцент має бути зроблено на розви-
ток позитивного сприйняття старшокласниками про-
фесії вчителя через оцінювання професійних, ділових, 
особистісних якостей та стилю поведінки представни-
ків управлінської ланки і педагогічного колективу ЗНЗ.

Однією з основних внутрішніх умов ефективно-
го управління процесом педагогічної орієнтації стар-
шокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ є стратегічне 
планування за принципом демократизації, в межах 
якого в ролі суб’єктів управління мають бути залучені 
не лише керівник ЗНЗ та його заступники, а й інші 
члени управлінської ланки (рис. 1).

Розглянемо поглиблено зміст кожного етапу цього 
процесу.

І-й етап. На початку організації процесу педаго-
гічної орієнтації старшокласників головною функ-
цією є стратегічне планування. Керівник ЗНЗ делегує 
окремі функції планування членам управлінської лан-
ки (заступникам, фахівцям-учителям, представникам 
ВНЗ, членам батьківського комітету та учнівського 
самоврядування), які надають пропозиції, встанов-
люють довготермінові, середньотермінові та корот-
котермінові цілі та завдання, обирають засоби для їх 
здійснення. Інші функції суб’єкта управління також 
зберігаються та відповідно реалізуються на кожному 
рівні управління, враховуючи обрану стратегію про-
цесу педагогічної орієнтації старшокласників та ме-
ханізм її реалізації у певному навчальному закладі.

ІІ-й етап. У процесі реалізації стратегічного 
плану головну роль мають відігравати такі суб’єкти 
управління процесом педагогічної орієнтації стар-
шокласників, як: педагогічний колектив, батьківська 
громада та громадські організації, а також шкільне 
самоврядування і наявні молодіжні шкільні орга-
нізації, що будуть задіяні у заходах з педагогічної  
орієнтації старшокласників. Від їхньої самооргані-
зації, злагодженої взаємодії та активності залежить 
успіх реалізації стратегічного плану.

ІІІ-й етап. Керівництво ЗНЗ з періодичністю один 
раз на місяць має здійснювати моніторинг навчально-
виховного процесу педагогічної орієнтації старшо-
класників, а також коригувати у визначених межах 
діяльність суб’єктів управлінського процесу. Громада 
батьків та члени учнівського самоврядування раз на 
квартал мають звертати увагу та оцінювати виконан-
ня управлінських функцій з боку керівництва ЗНЗ.
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IV-й етап. На цьому етапі важливою умовою 
успішної реалізації стратегічного плану з педагогіч-
ної орієнтації старшокласників є забезпечення моти-
вування педагогічного колективу та надання:

• учителям – професійних консультацій з нау-
ково-теоретичних знань щодо підготовки дієвих 
навчально-виховних заходів визначеної тематики; 
практичної допомоги в організації та проведенні ма-
сових профорієнтаційних заходів; інформаційного 
супроводу та належних технічних умов для здійс-
нення навчально-виховного процесу з педагогічної  
орієнтації старшокласників (забезпечення необхід-
ними приміщеннями, наочними матеріалами, техніч-
ними засобами тощо);

• членам учнівського самоврядування – більш 
широких повноважень щодо керівництва учнівськи-
ми групами в соціальних мережах, де здійснюються 
Інтернет-комунікації з функціями швидкого зворот-
ного зв’язку, що забезпечують безпосередній процес 
спілкування та обмін інформацією, а також їхньої 
участі в рекламних заходах з питань педагогічної  
орієнтації старшокласників;

• членам батьківського комітету – залучення їх 
до процесу обміну інформацією з метою розв’язання 
питань профорієнтаційної діяльності;

• представникам ВНЗ – вільного, відкритого та до-
ступного інформаційного простору для ознайомлення  

й пропаганди вищої педагогічної освіти та конкрет-
ного ВНЗ педагогічного спрямування.

Передбачається оцінювання кількості та якості 
затраченої учасниками управлінської ланки, а також 
здійснення на її основі матеріального заохочення та 
матеріальних санкцій у межах бюджету ЗНЗ та спон-
сорських внесків.

V-й етап. На цьому етапі важливу роль відіграє 
функція зовнішніх комунікацій, що має здійснюва-
тись невід’ємно від попередніх функцій управління. 
Керівництво ЗНЗ має налагодити зв’язки з органі-
заціями, що мають відношення до педагогічної або 
профорієнтаційної діяльності навчального закладу 
та можуть сприяти наданню додаткових інформацій-
них джерел, ознайомленню з досвідом здійснення 
педагогічної діяльності на різних рівнях навчального  
і виховного процесів, що надасть можливість погляду 
учнів на педагогічну діяльність, як на перспективну  
у виборі майбутньої професії вчителя та професійно-
го кар’єрного зростання.

VІ-й етап. Функція фінансування профорієнта-
ційної діяльності навчального закладу має здійсню-
ватись на цьому етапі через залучення спонсорських 
коштів. ВНЗ зацікавлені в отриманні креативного, 
підготовленого абітурієнта; політичних структур, ак-
тивність яких зростає в передвиборчий період, коли 
вони можуть надати не тільки джерела фінансування,  
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Рис. 1. Стратегічне планування процесу педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ за принципом демократизації
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але й нові місця для здійснення практики громадсь-
кого спілкування; батьків та громадських організа-
цій, що є також важливим елементом педагогічної 
орієнтації та прагнуть підтримати молодих людей  
у намірі стати висококваліфікованими фахівцями  
педагогічної справи.

VІІ-й етап. Пріоритетним на цьому етапі є реалі-
зація функцій маркетингу та оцінювання результатів 
виконання стратегічного плану з педагогічної орієн-
тації старшокласників. Без аналізу ринку педагогіч-
ної діяльності, прогнозування кадрового потенціалу 
у нестійких умовах функціонування системи освіти, 
нестабільної демографічної ситуації, а також суттє-
вих змін у професіограмі вчителя в умовах євроінте-
грації неможливо здійснювати організацію процесу 
педагогічної орієнтації старшокласників на високому 
рівні, що мають відповідати вимогам часу, держави  
й суспільства.

Таким чином, на підставі дослідження взаємо-
зв’язку умов, етапів та конкретних функцій управлін-
ня процесом педагогічної орієнтації старшокласників 
ЗНЗ формується ефективна система менеджменту  
педагогічної орієнтації старшокласників, упоряд-
ковуються елементи навчально-виховного процесу, 
здійснюється мотивування керівних та педагогіч-
них кадрів, удосконалюється управлінський процес, 
обумовлюється використання в управлінні сучасних 
ІКТ додаткових умов впливу на учнівську аудиторію 
та відмічаються позитивні результати у формуванні 
інтересу старшокласників до педагогічної професії  
з подальшим вступом до педагогічних ВНЗ.
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