
 

 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА НВК №34: 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 

Сукупність людських, матеріальних, технічних, інформаційних 

нормативно-правових та інших компонентів, пов'язаних між собою так, що 

завдяки цьому здійснюється процес управління та реалізуються управлінські 

функції, мають назву система управління або управлінська система. Система 

управління загальноосвітнім навчальним закладом має загальні риси з 

системами управління іншими об'єктами, але відрізняється від них 

насамперед змістом завдань, що вирішуються, та методами їх вирішення. Це, 

у свою чергу, обумовлює особливості їх побудови, але в той же час 

загальноосвітній навчальний заклад є соціальною системою, що підкоряється 

законам управління соціальними системами. 

Ці проблеми ретельно розглянуті у працях В. Бсгей, Л. Даниленко, 

Г. Єльнікової, Ю. Конаржевського, Є. Коротяєва, О. Мармази, В. Маслова, 

О.Удод, В. Пікельної, Е. Хрикова та інших. 

У цьому розділі подаються загальні поняття про призначення, зміст і 

способи функціонування керівних систем НВК №34. 

1. Організація функціонування НВК №34. 

До процесів функціонування відносяться процеси, пов'язані з 

використанням освітнього потенціалу навчального закладу. Головна увага 

сконцентрована на управлінні навчальним закладом. 

Як уже підкреслювалось вище, навчальний заклад є відкритою 

соціальною системою, що об'єднує людей і здатна взаємодіяти з 

навколишнім середовищем безпосередньо або за допомогою керівної 

системи. Головною особливістю такої системи є умови об'єднання або 

системоутворюючі фактори. 

У соціальних системах взаємозв'язок об'єктів засновано на дії законів 

існування та наявності усвідомлених загальних цілей або інтересів, що має 

вирішальне значення для спільних дій людей. Особливістю соціальної 

системи є той факт, що створюючи її з однією метою, люди змушені 

вирішувати й деякі нові завдання. 

Основні положення теорії соціального управління групуються навколо  

законів і закономірностей, через які виявляються їх зв'язки, оскільки саме в 

них розкривається зміст теорії управління, основні функції, принципи, 

методи та структури, а також особливості процесу управління. 

Закон - необхідний, стійкий, істотний взаємозв'язок, що повторюється 

між явищами у природі, суспільстві, у мисленні. 

До основних законів соціального управління відносять: 



- закон єдності соціальної системи управління, обумовлений 

культурними, політичними та економічними умовами суспільного розвитку. 

Системі соціального управління органічно притаманна єдність, яка визначає 

основні процеси її функціонування, характер формування та розвитку. 

Система соціального управління єдина, що виявляється в нерозривному 

ланцюгу відносин управління від вищих до нижчих його ланок; у єдності 

соціального управління всіма складовими частинами глобальних цілей та 

інтересів суспільства; у єдності основних функцій та методів управління; 

- закон участі різних верств населення в соціальному управлінні. 

Без цього положення не можна говорити про демократичність суспільства й 

підвищення його ефективності та відповідальності, оскільки суспільне 

виробництво матеріальних та духовних благ підпорядковується меті 

задоволення потреб населення. Саме тому це положення закріплене в ст. 38 

Конституції України; 

- закон єдності організаційно-методологічних засад функціонування 

на всіх рівнях управління системою. Певною мірою він є конкретизацією 

першого із названих законів, однак особлива важливість цього положення дає 

йому право самостійно існувати; 

- закон збереження пропорційності й оптимальної співвідносності 

всіх елементів системи управління, який повинен відображати взаємозв'язок і 

взаємообумовленість складових частин системи управління, без чого 

неможливе нормальне функціонування системи; 

- закон оптимального співвідношення централізації та 

децентралізації функцій соціального управління. Рівень централізації 

управління змінюється в процесі суспільного розвитку, і ця зміна є законом 

соціального управління. Для кожного стану суспільного розвитку повинен 

існувати власний оптимальний рівень централізації (децентралізації). При 

цьому чим вищий рівень, на якому приймається рішення, а також нижчий 

ступінь, для якого воно призначене, тим вищим є рівень централізації 

управління; 

- суть закону необхідної різноманітності зводиться до того, що 

різноманітність складної системи обумовлює необхідність у такому 

управлінні, що саме володіє необхідною різноманітністю. Іншими словами, 

розмаїтість станів управляючої підсистеми має бути не меншою за 

розмаїтість керованої підсистеми. Прості керовані системи управління, які не 

відповідають складностям керованих об'єктів, неспроможні враховувати 

різноманітності станів об'єкта, взаємодії його із навколишнім середовищем, 

не забезпечують погрібної якості управління. 

Отже, спроба проектування простої системи для керування складною 

свідомо не дасть бажаного результату. 

                               Ефективність процесу управління. 

Ефективність управління нерозривно поєднана з поняттям 

продуктивності діяльності.  

Продуктивність діяльності - це співвідношення між ефективністю 

отриманих результатів і затратами часу їх здобуття. 



Продуктивність іноді використовується як показник ефективності 

процесу управління, однак, не зважаючи на те, що ці два поняття щільно 

пов'язані між собою, вони мають істотні відмінності. Досягнуті високі 

результати навчальним закладом не завжди є показниками високого рівня 

управління, тому що НВК №34 може мати ідеальні умови для своєї 

життєдіяльності, але неефективно використовувати їх, і тому високі 

результати, отримані ним, можна назвати високими тільки порівняно з іншим 

навчальним закладом, який таких умов не має. 

Управління повинне максимально забезпечити ті можливості, що має 

навчальний заклад, для отримання найбільшого результату. 

Ефективність управління - це співвідношення між досягнутою та 

можливою продуктивністю. Навчальний заклад може забезпечувати 

максимально можливу для нього якість освіти, що буде підкреслювати 

ефективність управління його функціонуванням, але в той же час може не 

використовувати чинних можливостей для застосування інновацій та 

підвищення свого освітнього потенціалу - це буде підкреслювати низьку 

ефективність управління розвитком. 

      2. Організаційна структура та керівні механізми системи управління     

                                                        НВК №34. 

Організаційна структура управління НВК №34 має значний вплив на 

всю галузь управління. Вона є формою виконання в навчальному закладі 

функцій та ефективним механізмом саморегулювання і координації 

діяльності педагогічних працівників. У межах структури управління 

відбувається процес управління навчальним закладом (тобто рух інформації 

та прийняття управлінських рішень), між членами якого розподілені завдання 

та функції управління, а також, як наслідок, – повноваження та 

відповідальність за їх виконання. 

Саме структура навчального закладу повинна забезпечити реалізацію 

його стратегії, взаємодію закладу із зовнішнім середовищем та ефективне 

вирішення основних завдань. 

Організаційна структура управління - це сукупність організаційно 

впорядкованих відносин і зв'язків між ланками та рівнями керівництва. 

Тобто під структурою управління організацією розуміється 

упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться між 

собою в сталих відносинах, що забезпечують їх функціонування і розвиток як 

єдиного цілого. 

Елементами структури є окремі працівники навчального закладу, 

підсистеми й інші ланки апарату управління, а відносини між ними 

підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні та 

вертикальні. 

Горизонтальні зв'язки носять характер погодження і мають, як правило, 

один рівень. Вертикальні зв'язки - це зв'язки підпорядкування, і необхідність 

у них виникає за ієрархічності управління, тобто за наявності декількох 

рівнів управління. Крім того, зв'язки в структурі управління можуть носити 

лінійний і функціональний характер.  



Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень та інформації 

між так званими лінійними керівниками, тобто особами, які повністю 

відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів; 

функціональні зв'язки мають відповідати лінії руху інформації та 

управлінським рішенням, тим або іншим функціям управління. 

Лінійна структура управління. У лінійній структурі керівники 

наділяються повноваженнями вирішувати будь-які питання, що виникають у 

процесі діяльності його підлеглих. На верхівці ієрархії знаходиться керівник 

навчального закладу, якому безпосередньо підпорядковуються заступники, 

котрим у свою чергу підпорядковуються групи педагогічних працівників. 

Керівник делегує заступникам права керівництва роботою підлеглих їм 

педагогічних працівниках. 

Делегування повноважень - це передача завдань і повноважень особі, 

яка бере на себе відповідальність за їх виконання. 

Під відповідальністю розуміють зобов'язання вирішувати поставлені 

завдання та відповідати за якість їх виконання. Проте відповідальність не 

може бути делегована навіть при передачі завдань підлеглому відповідає за їх 

виконання керівник. 

Повноваження – це обмежене право використовувати ресурси 

організації та спрямовувати зусилля підлеглих на виконання певних завдань. 

Серед повноважень розрізняють такі: рекомендаційні, обов'язкове 

узгодження; функціональні, лінійні в управлінському апараті. Так 

педагогічній раді, що є дорадчим органом, делегуються повноваження, 

пов'язані з обговоренням шляхів удосконалення навчально-виховного 

процесу, проте її рішення не є обов'язковими, а носять рекомендаційний 

характер. 

Накази передаються від керівника до його заступників та далі (в теорії 

управління такий спосіб має назву скалярного ланцюга). 

Перевагою лінійної структури є те, що всі рішення приймаються одним 

керівником, і це створює сприятливі умови для узгодженості рішень. 

У той же час до керівника висуваються дуже високі вимоги у зв'язку з 

тим, що він повинен бути компетентним у різних галузях. У цій структурі все 

замкнене на керівникові, він повинен швидко переключатися на вирішення 

різних за типом завдань, що примушує його відчувати значне навантаження. 

У чистому вигляді лінійна структура в навчальному закладі не існує, 

але за бюрократичного характеру керівництва реальна організаційна 

структура може наближатися до лінійної. 

Лінійно-функціональна структура управління. У лінійно-

функціональних структурах паралельно з ієрархією лінійного керівництва 

існують функціональні підрозділи, які спеціалізуються на виконанні 

визначених видів управлінської діяльності та спроможні приймати рішення 

відносно вузького кола спеціальних питань. Роль функціональних підрозділів 

у системі управління навчальним закладом виконують педагогічна рада, 

методичні об'єднання, рада класних керівників та інші. Ці підрозділи 



приймають обов'язкові для всіх членів педагогічного колективу рішення 

тільки з тих питань, які стосуються їх компетенції.  

Переваги лінійно-функціональних структур полягають у тому, що 

через їх вузьку спеціалізацію вони дозволяють якісно вирішувати певні 

проблеми і висувають менші вимоги до різнобічної підготовки керівників та 

виконавців. Але під час нестабільної ситуації, коли необхідно узгоджувати 

свої рішення з іншими підструктурами управління, такі структури стають 

малоефективним. Іншим недоліком лінійно-функціональних структур є той 

факт, що функціональна диференціація призводить до втрати загальної мети 

управління, вона опиняється поза зором її функціональних структур. Кожен 

підрозділ бачить тільки свою частину роботи, керівник зобов'язаний бачити 

всю систему управління навчальним закладом взагалі, та лише він стає 

носієм загальної мети. 

Дивізіональна система управління. У великих навчальних закладах 

система управління значно ускладнюється. Подолати ці проблеми можна 

створенням самостійних структур управління окремими частинами 

навчального закладу та наданням їм можливостей приймати рішення з 

широкого кола питань. Кожна з цих частин будується за лінійно-

функціональним принципом. Крім цього, існують ще загальні органи 

управління навчальним закладом. Дивізіональна структура дозволяє 

зменшити навантаження на керівника та підвищити швидкість прийняття 

рішень. 

Проектна та матрична системи управління. Структура проектного 

типу ™ це тимчасова структура, що створюється для вирішення якогось 

великого завдання. її сутність у тому, що в одну команду збирають 

педагогічних працівників, здатних вирішити певне завдання. На час роботи в 

команді її учасники частково або повністю звільняються від виконання 

звичайних обов'язків. Проектна група закінчує свою роботи після виконання 

завдання. 

Структури матричного типу виникають під час одночасної реалізації 

багатьох проектів. Педагогічний працівник може одночасно входити до 

багатьох структур матричного типу та підпорядковуватися декільком 

керівникам. Створення матричної структури дозволяє суттєво підвищити 

гнучкість управління. Проте структури цього типу вимагають від керівника 

високої компетентності та зрілості колективу. 

Централізовані та децентралізовані структури управління розрізняють 

залежно від того, яким чином відбувся поділ повноважень про прийняття 

рішень. 

Централізація - це концентрація прав прийняття рішень, зосередження 

повноважень на верхніх щаблях управління. 

Децентралізація – це делегування відповідальності за прийняття ряду 

рішень на нижчий щабель управління. Якщо навчальний заклад невеликих 

розмірів, то всі рішення приймає його керівник. Якщо заклад великих 

розмірів, то на керівника збільшується навантаження та виникає необхідність 

делегувати частину повноважень на нижчий рівень. Чим більше таких 



повноважень мають підструктури управління (педагогічна рада, методичні 

об'єднання тощо), тим більша децентралізація управління. Не існує кращого 

співвідношення між централізацію та децентралізацією, в кожному окремому 

випадку необхідно знаходити раціональне співвідношення між 

централізацією і децентралізацією, враховуючи той факт, що необхідно 

зменшити вплив недоліків та збільшити переваги того чи іншого процесу. 

Централізація має перевагу в тому, що рішення приймається одним 

керівником із позицій усього навчального закладу, але в той же час 

управління стає жорстким, керівництво приймає рішення повільно, у зв'язку з 

великим навантаженням. Тому такі структури ефективно діють тільки у 

малих навчальних закладах. 

Децентралізація дозволяє збільшити швидкість прийняття рішень, 

зробити управлінську систему більш гнучкою, зменшити потік інформації. У 

децентралізованих структурах педагогічні працівники опиняються у 

сприятливих умовах, вони більше задоволені своїм положенням, але в таких 

структурах існує небезпека, що рішення будуть неузгоджені з різними 

підструктурами управління та прийматися тільки з позицій однієї 

підструктури, а не навчального закладу. 

Основними факторами, від яких залежить ступінь децентралізації, є 

стиль керівництва; значення рішення для всього навчального закладу; 

співвідношення між втратами, які можуть виникнути через помилкове 

рішення підлеглих, та втратами, що пов'язані із затримками прийняття 

рішення; прагнення підлеглих до самостійності; можливість контролю 

керівником за рішеннями, що приймають підлеглі; здібності підлеглих. 

Процес побудови системи управління навчальним закладом керівника 

повинен бути спрямований на раціональне співвідношення централізації та 

децентралізації. 

Організаційні механізми управління. Реалізація керівною системою 

кожної окремої функції обумовлює виконання певної послідовності 

управлінських дій, склад і структура яких залежить від методу реалізації 

функції. В організаційній структурі виконання функцій може бути 

розподілено між різними посадовцями та підрозділами. Крім цього, 

необхідно координувати та контролювати дії виконавців. Сукупність 

посадовців та підрозділів, що в певній послідовності та визначеними 

методами виконують управлінські функції, а також координують та 

контролюють виконання цих дій, створюють організаційний механізм. За 

одного і того ж методу реалізації функції організаційні механізми можуть 

суттєво розрізнятися. 

Побудова організаційних механізмів управління, адекватних 

внутрішнім і зовнішнім умовам навчального закладу - головне завдання 

адміністрації та насамперед керівника. 

3. Фактори, що впливають на структуру системи управління. 

Побудова структури системи управління навчальним закладом 

залежить від розмірів навчального закладу, від характеру освітньої системи, 



від інновацій, що впроваджуються в навчальному закладі, та їх інтенсивності, 

від стабільності оточуючого середовища. 

Чим більший навчальний заклад, тим більше в його організаційній 

структурі може бути рівнів, більш різноманітним - склад органів управління, 

більш широкою - спеціалізація та делеговані повноваження, значну роль 

відіграють вертикальні та горизонтальні механізми координації зв'язків між 

підрозділами. Варіативність, інтегрованість, індивідуалізація навчально-

виховного процесу теж вагомо впливають на організаційну структуру 

навчального закладу. Чим вище зрілість педагогічного колективу, тим більш 

необхідна та можлива децентралізація управління, залучення педагогів до 

рішення управлінських завдань шляхом створення колегіальних органів та 

надання їм права приймати рішення. 

Якщо в навчальному закладі інтенсивно впроваджується інноваційна 

діяльність, одночасно реалізуються декілька проектів, то це потребує 

забезпечення гнучкості управління та необхідності широкого використання 

проектних структур. 

Нестабільність зовнішнього середовища навчального закладу вимагає 

від нього гнучкої системи управління, що у свою чергу призводить до 

децентралізації та підвищує вагу необхідності побудови ефективних 

механізмів стратегічного управління. 

4. Структура та освітня система НВК №34. 
Не існує єдиної організаційної структури навчального закладу. У 

процесі створення раціональної структури враховується багато факторів. 

Структура диференціації освітньої системи навчального закладу. 

Диференціація може здійснюватись між навчальними закладами в межах 

системи загальноосвітніх закладів, класами в межах закладу, групами учнів 

та окремими учнями в межах класу з урахуванням одного чи кількох 

критеріїв: мети, методів, змісту освіти тощо. 

Підставами для створення відмінностей в освітньому процесі можуть 

бути стать, вік, соціальна належність, розумові здібності, успіхи в навчанні, 

пізнавальні інтереси тощо. 

Існує кілька видів диференціації: 

1) за здібностями: учнів розподіляють на навчальні групи за 

загальними чи окремими здібностями. У першому випадку за результатами 

успішності їх розподіляють по класах А, Б, В і навчають за відповідними 

програмами, маючи можливість переведення з одного классу в інший. У 

другому випадку учнів групують за здібностями до вивчення певної групи 

предметів (гуманітарних, природничих, фізико-математичних); 

2) за недоліками здібностей: учнів, які не встигають із певних 

предметів, групують у класи, де ці предмети вивчають за заниженим рівнем і 

в меншому обсязі; 

3) за майбутньою професією: навчання у навчальних закладах, які 

формують і розвивають навики майбутньої професії (музичних, художніх, з 

поглибленим вивченням іноземних мов тощо); 



4) за інтересами учнів: навчання в класах чи навчальних закладах з 

поглибленим вивченням певних галузей знань (фізики, математики, хімії, 

інших предметів); 

5) за талантами дітей: пошук (проведення різноманітних олімпіад, 

конкурсів) талановитих дітей і створення умов для їх всебічного розвитку. 

Кожен із розглянутих видів диференціації має власний зміст, методику 

навчання. Диференціація освітньої системи виникає внаслідок складності 

освітнього процесу і різноманіття тих завдань, які повинен вирішувати 

навчальний заклад для задоволення освітніх потреб учнів. 

Чим глибше відмінність у вирішуваних завданнях, тим більш 

диференційованою стає освітня система. Міра диференціації освітньої 

системи може бути різною як за глибиною, так і за широтою. Глибина 

диференціації визначається рівнем відмінності компонентів освітньої 

системи, яка призводить до внутрішньої завершеності та відносної 

автономності. Чим більше відмінності між компонентами, тим глибша 

диференціація освітньої системи навчального закладу. 

Широта диференціації визначається числом підстав, за якими 

здійснюється розподілення освітнього процесу на відносно незалежні 

частини. 

У традиційній освітній системі таких підстав дві: рік навчання в 

навчальному закладі і навчальний предмет. Проте, окрім цього, система може 

бути диференційована за видами освіти (основна, допрофесійна), за форми 

(денна, вечірня, екстернат, форма родинної освіти), за рівнями 

(загальноосвітня і підвищена) тощо. Збільшення в одному навчальному 

закладі числа підстав для диференціації переслідує мету створення варіантів 

освітніх програм - освітніх траєкторій. 

Ступінь диференційованої освітньої системи, її особливості і проблеми 

повинні враховуватися при створенні структур навчальних закладів та 

ухваленні організаційних рішень. 

По-перше, чим глибше диференційована освітня система, а значить, і 

більше видів педагогічної праці, тим більше підстав для створення 

спеціалізованих структурних підрозділів. За глибокої диференціації 

освітнього процесу поєднання диференційованих видів робіт не 

практикується і освітні підрозділи є практично автономними. Це призводить 

до зменшення числа узгоджень між ними і необхідності координації їх 

роботи. Наприклад, у навчально-виховному комплексі «Дитячий садок – 

школа» доцільно мати підрозділи школи і дитячого садка, а в 

загальноосвітній школі-інтернаті утворюються підрозділи школи та 

інтернату. 

У масовій школі виділяються підрозділи початкової, основної і повної 

освіти. Найбільш простим рішенням є створення структурних підрозділів за 

всіма значимими для реалізації місії школи видів диференціації праці. Проте, 

оскільки вузьких фахівців у навчальних закладах мало, то педагоги 

поєднують виконання різних диференційованих видів робіт (викладають 

декілька навчальних дисциплін однієї освітньої галузі, мають години в різних 



паралелях, беруть участь у різних програмах, проводять додаткові заняття 

тощо), то багато викладачів одночасно входять до складу кількох 

структурних підрозділів. 

Тобто виникає своєрідна структура, в якій учитель, окрім лінійного 

керівника, підкоряється декільком функціональним. 

Такою складною є структура управління. Інший підхід до струк- 

туризації диференційованої системи - це створення підрозділів із досить 

широкою спеціалізацією праці, що об'єднують педагогів, котрі виконують 

споріднені види робіт. Недолік такої структури полягає у труднощах обліку 

професійних інтересів різних фахівців, об'єднаних в один структурний 

підрозділ в управлінні їх діяльністю. Якщо «вузький фахівець» не увійшов до 

жодного із структурних підрозділів, то керівництво здійснюється лінійним 

керівником безпосередньо. 

Керівництво спеціалізованими структурними підрозділами 

здійснюється функціональними керівниками (заступниками керівника), проте 

в невеликих і середніх за розмірами навчальних закладах немає можливості 

мати поряд із лінійними функціональних керівників на правах заступників 

директора школи, та це і недоцільно. Тому лінійний керівник (заступник 

керівника з навчально-виховної роботи) часто вимушений поєднувати 

функції управління декількома видами диференційованих освітніх процесів. 

Чим вище в невеликому навчальному закладі рівень диференційованої 

системи, тим складнішими в ній можуть бути функції лінійного керівника. 

Для підвищення компетентності управління спеціалізованими підрозділами 

призначаються керівники нижнього рівня з числа вчителів, за рахунок чого 

зменшується діапазон контролю лінійного керівника. 

Варіативна частина освітньої системи НВК №34 і її структура. 

Стандартизація освітніх програм покликана забезпечувати збереження 

єдиного освітнього простору, що дозволяє учням безболісно продовжувати 

навчання при переході в інший навчальний заклад, а також здобувати 

професійну освіту на рівних із випускниками інших відповідних закладів 

освіти. В Україні прийнято базисні навчальні плани, що забезпечують єдність 

вимог до результатів і змісту освіти на території країни. Для всіх форм 

здобуття освіти  є обов'язковим виконання державних освітніх стандартів. У 

той же час одноманітність освітніх програм суперечать різноманітніттю 

освітніх потреб сучасних учнів (щорічно в навчальних планах НВК №34 

передбачається та затверджується інваріантна та варіативна частина 

навчальних планів). 

Процес навчання і виховання орієнтується на середньостатистичного 

учня, тому результати переважно залежать не від якості освітньої програми, а 

від здібностей самих дітей та індивідуальної майстерності педагога. У 

одноманітних системах зусилля педагогічного колективу спрямовані на 

досягнення кожним учнем максимально можливого рівня єдиних для всіх 

обов'язкових результатів. 

Широкого поширення набули варіативні системи освіти, де 

варіативність - це якість освітньої системи, що характеризує її здатність 



створювати і надавати учням варіанти освітніх програм відповідно до їх 

освітніх потреб та можливостей. Варіативні системи створюються на основі 

диференціації споживачів освітніх послуг навчального закладу і компонентів 

самого освітнього процесу. Під диференціацією споживачів розуміється 

виділення груп учнів, котрі мають відмінні від інших освітні потреби та 

можливості. Неоднорідність складу учнів викликає необхідність 

диференціювати цілі, зміст, форми здобування освіти, методи роботи. 

Диференціація дозволяє створити варіанти освітніх програм, найбільш 

відповідних до індивідуальних запитів учнів. Чим більше число варіантів 

освітніх програм, орієнтованих на інтереси своїх споживачів, може надати 

навчальний заклад, тим більша варіативна складова її освітньої системи. 

Варіативність визначається кількістю траєкторій освіти, з яких учні можуть 

зробити вибір, відповідний до їх потреб і можливостей. 

Організаційна структура навчального закладу залежить від ступеня 

варіативності освітнього процесу. Варіативні освітні системи повинні мати у 

своїх структурах органи, що відповідають за диференціацію контингенту 

учнів, визначення їх освітніх потреб і можливостей та розробку нових 

освітніх послуг. 

Функції диференціації учнів, комплектування груп і класів виконують 

спеціалізовані структури (приймальні комісії, педагогічні консиліуми тощо). 

5. Структура НВК №34 та інтегративність його освітньої системи. 

Протилежністю диференційованої є інтегративність освітньої системи. Якщо 

диференційованість - це якість, що характеризує міру роздільності системи, 

то інтегративність – характеризує міру взаємопов'язаності окремих елементів 

освітньої системи. 

Потреба в інтеграції виникає унаслідок диференціації, тобто розподілу 

праці. Інтегративність системи забезпечується узгодженістю цілей, змісту, 

форм і методів освіти в її окремих підсистемах (початковому, середньому, 

старшому рівнях і в окремих класах), встановленням зв'язків між освітніми 

галузями і навчальними дисциплінами, між програмами основної та 

додаткової освіти. 

Розмір навчального закладу і його структура. Розмір навчального 

закладу характеризується рядом показників. До них відносять: кількість 

контингенту навчального закладу, кількості класів (мережі), наявність груп 

продовженого дня, кількості гуртків, класів спортивної спрямованості, 

кількість комп'ютерних класів, їдальні, спортивних майданчиків. Виходячи з 

цих показників, розраховується кількість вчителів, обслуговуючого 

персоналу і керівників (штатний розпис НВК №34 на кожний навчальний 

рік). 

Збільшення розмірів навчального закладу ускладнює проведення 

поточного планування, мотивації, організації виконання рішень, значно 

ускладнює контроль. Це призводить до неминучого делегування 

повноважень підлеглим керівникам. 

                                  

 



                                    Структура НВК №34. 

НВК №34 - забезпечує право громадян на загальну середню освіту. 

НВК №34 функціонує на основі Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», низки нормативних актів і надає 

можливість громадянам здобути середню освіту, здійснює навчально-

виховний процес, визначає і реалізує варіативну складову частину 

загальноосвітньої програми, забезпечує навчально-матеріальну базу та 

відповідність рівня середньої освіти Державномустандарту тощо. 

Робота структурних підрозділів НВК №34 спрямована на хорошу 

предметну підготовку учнів. Система повної середньої школи має три освітні 

рівні. Основними підрозділами є об'єднання вчителів, що працюють у 

початковій, основній і старшій школі, а також викладають предмети однієї 

освітньої галузі (методичні об'єднання). Управління навчальним процесом 

здійснюють лінійні і функціональні керівники: заступники керівника, голови 

методичних об'єднань тощо. 

В управлінні НВК №34 можливо виділити такі рівні управління: 

загальні збори – 1 рівень; рада НВК -2 рівень; директор - 3 рівень; 

заступники - 4 рівень; органи громадського самоврядування і громадські 

організації школи - 5 рівень.  

 

           Організаційна структура НВК №34:  

Загальні збори( конференція): рада НВК, педрада, директор; 

рада НВК №34: директор, батьківський комітет; 

педагогічна рада: директор, батьківський комітет, вчителі; 

директор: заступники директора, бухгалтерія, батьківський комітет 

педагогічна рада,  рада НВК №34, соціальний педагог, психолог;  

заступник директора по початковій школі: мала педагогічна рада, 

методична рада, методичне об'єднання вчителів 1 кл., методичне об'єднання 

вчителів 2 кл., методичне об'єднання вчителів 3 кл., методичне об'єднання 

вихователів груп продовженого дня, вихователі ГПД, вчителі; 

 заступник директора з НВР по середній та старшій  школі: мала 

педрада, методичне об'єднання вчителів гуманітарного циклу, методичне 

об'єднання вчителів природничо-математичного циклу, методичне 

об'єднання вчителів іноземної мови, методичне об'єднання вчителів 

естетичного циклу, вчителі; 

заступник директора з ВР: методичне об'єднання класних керівників 

5-7 класів, методичне об'єднання класних керівників 8-11 класів, керівники 

гуртків, соціальний педагог, психолог, педагог-організатор, класні керівники;  

заступник директора з адміністративно-господарської роботи:  
обслуговуючий персонал (прибиральники службових приміщень, робітники з 

комплексного обслуговування й ремонту будівель), лаборанти, секретар-

друкарка).  


