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В статье проанализированы сущность и специфика государственно-общественного управления общеобразовательными 
учебными заведениями в регионе. Определены обстоятельства, которые не позволяют общественному компоненту занять 
равноправное место в управлении школой, и предложена технология развития государственно-общественного управления в 
регионе путем обновления организационной структуры управления. Разработано и обосновано модель привлечения общест-
венности к управлению образованием через создание при руководителе исполнительной власти регионального государствен-
но-общественного совета по вопросам образования. Новизной предложенной модели перехода от государственного к госу-
дарственно-общественному управлению является введение четкого регламентированного подхода к выдвижению, избранию 
общественных представителей и передача им части управленческих полномочий на совещательной основе.

Ключевые слова: государственно-общественное управление, государственно-общественный совет, организационная 
структура государственно-общественного управления, технология управления, регион, партнерство.

The article analyzes the nature and specificity of state-public management educational institutions in the region. Defined circum-
stances which do not allow public component to take an equal place in school management and the technology development of state-
public management in the region by updating the organizational structure of management. Developed and justified model of public in-
volvement in management education through the establishment at the head of the Executive power of the regional public Council on 
education. The novelty of the proposed model of transition from state to state and public administration is the introduction of a clear 
regulatory approach to the nomination, the election of the representatives of the public and part of the administrative authority on a 
consultative basis. 

Key words: State and public administration, public-public council, the organizational structure of government and public adminis-
tration, technology management, region, partnership.

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ 

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В РЕГІОНІ

УДК 371 (09)

Демократичний розвиток України передбачає за-
провадження змін у суспільне життя та, зокрема, зміни 
у системі управління загальноосвітніми навчальними 
закладами (ЗНЗ). Один із шляхів децентралізації, демо-
кратизації управління освітою – це запровадження дер-
жавно-громадського управління на регіональному рівні.

Державно-громадське управління ЗНЗ ґрунту-
ється на ідеї «включення» громадського компонента, 
самоврядування у систему внутрішньошкільного та 
загального управління освітою. 

Проблемою запровадження державно-громад-
ського управління освітою залишається недостатньо 
регламентована особливість формування громадських 
управлінських структур та поділ їх повноважень у 
системі управління освітою, що потребує продовжен-
ня дослідження.

Питання розвитку управління освітою, долучення 
громадськості до управлінських процесів досліджува-
ли Є. Березняк, М. Кондаков, П. Ходомінський, Г. Фе-
доров, М. Дарманський, О. Зайченко, Л. Калініна, 
Г. Єльнікова, В. Грабовський. Питання вдосконалення  

системи управління ЗНЗ досліджували В. Маслов, 
Н. Островерхова, Ю. Конаржевський, В. Паращенко, 
Л. Даниленко та інші.

Метою статті є аналіз особливості функціонуван-
ня регіонального управління освітою та розробка но-
вих технологій. Використовуючи досвід вітчизняних 
дослідників, необхідно також розробити нову модель 
запровадження державно-громадського управління.

Для наближення цієї ідеї до практичної реалізації 
в теорії управління соціальними системами, такими 
як ЗНЗ, вітчизняні та зарубіжні науковці обґрунту-
вали і розробили різні моделі, які необхідно коротко 
охарактеризувати. Серед них особливу увагу привер-
тає модель Г. Єльникової, що ґрунтується на засадах 
адаптивного управління [1]. Ця модель адаптивно-
го управління ґрунтується на ієрархічній структурі 
управління (керівники, вчителі, учні), на кожному рів-
ні якої утворюються відповідні громадські структури, 
основними завданнями яких є незалежна експертиза 
стану освітньої галузі, ведення діалогу зі владою, ба-
лансування інтересів громади та органів управління 
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освітою, формування зустрічних потоків інформації 
та субординаційно-проміжного партнерства. 

Напрацювання Л. Даниленко з цієї проблеми 
ґрунтуються на засадах менеджменту освітніх іннова-
цій, передбачають класифікацію педагогічних іннова-
цій, що діють у системі загальної середньої освіти, за 
структурними компонентами педагогічного процесу 
та масштабністю застосування; виокремили навчаль-
ні, виховні, управлінські інновації; визначили масш-
табними інноваціями ті, що суттєво змінюють мету, 
зміст, структуру та результат педагогічного процесу; 
локальними – ті, що суттєво змінюють форми, методи 
і засоби навчання, виховання й управління [2].

Важливим, на наш погляд, є той факт, що ці моделі 
наближають систему управління ЗНЗ до застосування 
демократичних принципів, якими передбачено управ-
ління не лише по вертикалі, а й по горизонталі, що 
сприяють підвищенню відповідальності за результати 
прийнятих рішень на всіх рівнях управління, забезпе-
чують формування свідомої виконавської дисципліни в 
учасників навчально-виховного й управлінського про-
цесів. Управління на засадах демократії є перспектив-
ним на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти, у 
тому числі на рівні регіону, на чому наголошують у сво-
їх працях Н. Островерхова, О. Зайченко, Л. Данилен-
ко [3, 4]. В. Грабовський також зазначає, що подальший  
розвиток управління освіти на рівні району можливий 
через створення державно-громадських управлінських 
структур та розвиток місцевого самоврядування [5].

Запровадження технології державно-громадсько-
го управління ЗНЗ у регіоні сприяє оптимізації спів-
відношення державного та суспільного в інтересах 
людини. Реалізувати цю програму можливо за умов 
партнерських, рівноправних відносин у сфері «нав-
чальний заклад – батьки – влада». 

Запровадження громадського компонента в управ-
лінні ЗНЗ регіону (райони, міста обласного підпоряд-
кування) передбачено Законом України «Про середню 
освіту» [7], положеннями про середній навчальний за-
клад, батьківські комітети (ради) загальноосвітнього на-
вчального закладу, наглядові ради [8], що представлено 
у вітчизняній практиці піклувальними, наглядовими та 
батьківськими радами, радами керівників ЗНЗ та депу-
татів органів місцевого самоврядування. Однак незва-
жаючи на те, що діяльність таких рад регламентована 
спеціальними положеннями, на нашу думку, існують об-
ставин, які не дозволяють їм стати рівноправним громад-
ським компонентом в управлінні. Такими причинами є:

 – відсутність чіткого порядку формування, обран-
ня таких рад, що не забезпечує підбір принципової, за-
цікавленої у покращенні управління громадськості;

 – відсутність технологій висвітлення їхньої ді-
яльності, що не сприяє покращенню, взаємодопов-
ненню зв’язків у системі «громадськість – ЗНЗ – ви-
конавча влада»; 

 – значна частина управлінських рішень – рішен-
ня місцевих рад, виконавчих комітетів, розпоряджень 
керівників міста чи район щодо регулювання процесів 
освіти – відбувається без залучення громадськості, 

адже вищезазначені громадські ради створювали при 
ЗНЗ чи управлінні освіти; 

 – відсутність на рівні району координуючого 
управлінського органу з представленою громадськіс-
тю, де ініціативи батьківських комітетів ЗНЗ, громад-
ських рад, створених при них, та відділу освіти ставали 
предметом розгляду та прийняття відповідного управ-
лінського рішення керівництвом виконавчої влади. 

Для усунення цих проблем нами пропонується 
модель державно-громадського управління ЗНЗ у ре-
гіоні шляхом створення та запровадження нового до-
радчого органу управління – регіональна державно-
громадська рада з питань освіти, що не суперечить 
Закону України «Про освіту», Положенню про серед-
ній загальноосвітній навчальний заклад, Національній  
доктрині розвитку освіти України, в якій зазначено, 
що управління освітою в регіоні повинно відбуватися 
як державно-громадське [9]. 

Діяльність регіональної державно-громадської ради  
з питань освіти (далі – Рада) регламентується положен-
ням, у якому зазначено, що вона є самоврядним, постій-
но діючим консультативно-дорадчим органом, що ство-
рюється для забезпечення участі громадян в управлінні 
ЗНЗ регіону при міському голові чи голові райдержадмі-
ністрації. Її склад формується з представників батьків-
ської громадськості регіону, громадських організацій, 
зареєстрованих у регіоні, депутатів місцевих рад, меце-
натів, учнівського самоврядування, де 2/3 частини ста-
новить громадський компонент від загальної кількості 
осіб у раді. Основні завдання регіональної державно- 
громадської ради з питань освіти полягають у:

 – створенні умов для реалізації учнями,  їх бать-
ками, вчителями конституційного права на участь в 
управлінні ЗНЗ;

 – здійснені моніторингу ефективності прийнятих 
управлінських рішень за розробленою методикою та 
їх впливі на якість освітніх послуг на всіх рівнях;

 – здійсненні громадського контролю за діяльніс-
тю органів виконавчої влади;

 – створенні відповідних матеріально-технічних 
і фінансових умов для практичної реалізації програм 
розвитку навчальних закладів;

 – взаємодії з іншими громадськими структурами, 
створеними при ЗНЗ та відділі освіти; 

 – демократизації процедури призначення керів-
них освітянських кадрів: обов’язковим є узгодження 
призначення начальника управління освіти та призна-
чення директорів ЗНЗ;

 – оптимізації державних управлінських структур 
і децентралізації управління. 

Положенням Ради передбачається узагальнен-
ня пропозицій, ініціатив, рішень інших громадських 
структур (піклувальної, освітньої рад та ради керівни-
ків ЗНЗ регіону), створених при ЗНЗ та управлінні осві-
ти для вироблення спільних управлінських рішень, що 
приймаються районною (міською) радою та керівни-
ками виконавчих органів влади. Особливістю форму-
вання регіональної державно-громадської ради з пи-
тань освіти є те, що кожний громадський представник  
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від ЗНЗ обирається шляхом таємного голосування з 
числа голів батьківських комітетів класів навчального 
закладу, організація та процедура проведення таєм- 
ного голосування покладається на дирекцію цього зак-
ладу. Процедура обрання представників батьківської 
громадськості відбувається згідно з розробленою ін-
струкцією, що надсилається у ЗНЗ після виходу роз-
порядження про створення відповідної Ради в регіоні. 
Новизною є поетапне висування та обрання представ-
ників батьківської громадськості на рівні ЗНЗ. 

Перший етап відбувається на рівні управління 
освіти, де шляхом жеребкування визначає необхідну 
кількість представників у Раді від батьківської грома-
ди. Процедура жеребкування є відкритою та відбува-
ється за участі представників громадських організацій 
і голови батьківського комітету (ради) найбільшого 
навчального закладу району чи міста. 

Другий етап обрання громадських представників 
відбувається на рівні ЗНЗ. Адміністрація начально-
го закладу та голів батьківських комітетів проводять 
батьківські збори з метою висування представника до 
Ради. Процедура висування батьківської громадськості 
в кожному класі здійснюється відкритим рейтинговим 
голосуванням. Для обрання одного громадського пред-
ставника від ЗНЗ дирекція проводить збори обраних 
від кожного класного колективу представників та ор-
ганізовує їх висування. Процедура висування передба-
чає заповнення громадським представником довідки-
об’єктивки, в якій зазначається фах, місце роботи, 
досвід участі у громадському житті територіальної 
громади та короткий виступ щодо власного бачення 
розвитку регіональної освіти. Громадський представ-
ник від ЗНЗ обирається шляхом таємного голосуван-
ня. Склад Ради обирається на два роки і його список 
оприлюднюється для членів територіальної громади 
через ЗМІ та на загальних батьківських зборах. З ме-
тою підвищення статусу громадського компоненту у 
функціонуванні Ради з батьківської громадськості оби-
рається співголова, повноваження якого деталізовано 
положенням. Рішення Ради приймаються більшістю 
від її складу та мають рекомендаційний характер, що 
є підставою для надання керівником виконавчої влади 
відповідних доручень чи прийняття відповідних роз-
поряджень та внесення пропозицій до проекту рішень 
місцевої ради. Для поглиблення контролюючої функції 
управління розширено права Ради:

 – на кожному черговому засіданні заслуховуєть-
ся стан виконання рекомендації і, відповідно, рішень 

керівництва району щодо вирішення питань освіти, 
висловлених на попередньому засіданні;

 – можливість отримувати в установленому по-
рядку від органів виконавчої влади, підприємств і 
установ необхідні матеріали та інформацію;

 – разом з державними органами здійснюється ін-
спектування діяльності ЗНЗ;

 – для вивчення окремих питань залучаються фа-
хівці та працівники органів місцевої влади.

Для підвищення ефективності управлінських рі-
шень Рада:

 – готує пропозиції до проектів рішень районної 
ради, виконавчого комітету, розпоряджень, що стосу-
ються вдосконалення управління; 

 – бере участь у пленарних засіданнях місцевої 
ради, її виконавчого комітету, навчальних заняттях 
закладу, кадрового резерву;

 – вносить пропозиції до квартального плану діяль-
ності виконавчого комітету та районної (міської) ради;

 – проводить згідно із законодавством громадську 
експертизу проектів нормативно-правових актів;

 – заслуховує інформацію посадових осіб органів 
місцевої виконавчої влади з питань освіти, здійснює 
інспектування ЗНЗ, соціальний захист. Іншим пріори-
тетом у функціонуванні Ради є суттєве розширення ін-
формування громадськості. З цією метою створюється 
веб-сайт Ради, де висвітлюються прийняті рішення, 
обговорення нагальних освітянських проблем, а також 
існують колонки «Запитуєте – відповідаємо», «Що я 
хотів би покращити у навчально-виховному проце-
сі та в управлінні навчальним закладом». У місцевій 
газеті започатковується рубрика «Освітнє життя» та 
обов’язковість інформування на загальних батьків-
ських зборах і щорічній педагогічній конференції.

Таким чином, оновлення та розвиток управління 
ЗНЗ має здійснюватися на державно-громадських за-
садах, серед яких значне місце посідає створення до-
даткових державно-громадських управлінських струк-
тур, наділених конкретними повноваженнями. Перехід 
від державного до державно-громадського управління 
ЗНЗ у регіоні передбачає запровадження дієвих мо-
делей управління, де має бути чітко регламентовано 
підхід до висування та обрання громадських представ-
ників. Громадськість у новостворених управлінських 
органах освіти повинна бути наділена реальним впли-
вом на прийняття управлінських рішень та мати повно-
важення контролювати їх упровадження.
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