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РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ
ЗАКЛАДОМ
Дослідження проблеми управління навчальним закладом засобами впровадження сучасних
освітніх технологій актуалізується у зв’язку із потребою реалізації державної політики України в галузі
модернізації освіти [1]. Теорія і практика доводить, що успішна діяльність освітнього закладу в значній
мірі залежить від управлінської майстерності, особистісних і ділових якостей його керівника. Тому в цей
процес необхідно впроваджувати сучасні освітні технології, зокрема інформаційно-мережеві, які
набувають значного темпу поширення в різних сферах управлінської, освітньої та професійної діяльності
[2]. Широкі можливості розвитку інформаційних систем, систем зв’язку ведуть до становлення
інформаційного суспільства, що призводить до висування вимог до освіти молоді з урахуванням
попередніх досягнень і до виникнення перспектив розвитку техніки і технології. Використання
комп'ютера як управлінського, інформаційного, навчального та контролюючого технічного засобу
сприяє вдосконаленню традиційних методик управління навчальним закладом (НЗ) [3].
Професійне вдосконалення керівників НЗ у практичному використанні сучасних освітніх
технологій в управлінні навчальним закладом є важливою умовою модернізації освіти на сучасному
етапі її розвитку. Проте її якість саме з впровадження таких технологій у професійну діяльність
переважної більшості керівників НЗ ще не достатньо відповідає сучасним вимогам суспільства і держави.
Все це проецирується на неефективність керування.
Метою нашого дослідження є розробка електронного інтернет-ресурсу з управління навчальним
закладом.
Сучасні освітні технології, зокрема інформаційно-мережеві технології значно підвищують якість
наочного матеріалу, що призводе до однієї із основних переваг як інтерактивна можливість: учасники
процесу керування можуть підстроювати під себе індивідуальні налаштування, аналізувати результати, а
також відповідати на запити, регулювати швидкість подання матеріалу, додавати повторення та інші
параметри. Таки чинники впливають на засвоєння матеріалу, пристосовуючи управлінський або
навчальний процес під власні індивідуальні здібності та можливості тощо. А це дозволяє в певних межах
керувати інформацією. Але ми розглянемо не менш важливий аспект використання сучасних освітніх
технологій - як складову комплексних заходів в управлінні навчальним закладом.
В своїй майбутній професійній діяльності фахівці можуть використовувати інформаційномережеві технології навчання, зокрема Інтернет, як один із сучасних напрямів освіти. Користуючись
його послугами, всі учасники освітнього процесу здійснюють пошук і опрацьовують інформацію не
тільки в межах навчального матеріалу згідно з вимогами програми, але й мають доступ до управління
ним. Можливості Інтернету майже необмежені, тому майбутні фахівці можуть отримувати великі обсяги
інформації з будь-яких галузей знань, маючи доступ до них у будь-коли і у будь-де, таким чином
навчатися дистанційно.
Використання засобів сучасних освітніх технологій в управлінні навчальним закладом впливає на
методичну систему навчання: є потреба підготовки магістрів до професійної діяльності в
інформаційному суспільстві; впровадження прогресивних форми навчання; активне використання
розвиваючих методів навчання; здійснювати творчу самореалізацію особистості майбутнього керівника
НЗ в різноманітних видах управлінської діяльності, спрямованої на освоєння, передачу і створення
цінностей і технологій в управлінні навчальним закладом. Тому якісна управлінська діяльність
керівників НЗ можлива тільки за умови використання сучасних освітніх технологій, зокрема
інформаційно-комунікаційних технологій, яка найчастіше здійснюється засобами інформатизації НЗ на
всіх рівнях.
За останнє десятиліття глобальний розвиток сучасних інформаційних технологій призвів до
проникнення їх у сферу освіти: автоматизація процесів управління та організації навчання, забезпечення
прозорості та доступності навчальних процесів, вибір навчальних курсів та програм. У середній школі
змінилось поняття навчання: уміння користуватися інформацією, отримувати її з різноманітних джерел
поступається місцем засвоєнню знань. Педагоги усвідомлюють, що в умовах розвитку пострадянського
суспільства, відбувається інтеграція освітнього середовища у глобальний інформаційний простір. Процес
модернізації НЗ значно активізується за умови готовності керівників використовувати сучасні Інтернет
технології в управлінській діяльності та здатності здійснювати усвідомлену, продуману політику
впровадження сучасних ІКТ у навчально-виховний процес НЗ, забезпечення інформатизації навчального
закладу.

Сучасна освіта вимагає якомога ширшого залучення передових методів, що довели свою
ефективність в інших галузях і можуть бути успішно використані, щоб задовольнити ринок освітніх
послуг потребами випускників навчальних закладів у підвищенні їх конкурентоздатності. Це можливо
засобами мережевих технологій як створення шкільного Інтернет ресурсу (далі шкільний сайт), яке слід
розглядати, насамперед, не як технологічну проблему, а як проблему шкільного управління. Тому
починати потрібно з визначення цілей, структури й вмісту, що керуватиметься виключно тими, хто
займається розробкою стратегії і тактики навчального закладу, формує його політику та громадську
думку. Технічна складова шкільного Інтернет-ресурсу - для постійного поповнення, оновлення і
розвитку сайту необхідно підібрати таку систему, в якій зможе розібратися навіть школяр. В такому
випадку доручити ведення сайту можна не одному вчителю інформатики, а кільком модераторам відразу.
Наприклад, хтось із педагогів або учнів буде додавати новини школи, кілька людей зможуть керувати
форумом, кожен вчитель буде публікувати допоміжні матеріали зі свого предмета, вказувати корисну
літературу і посилання. Для реалізації всіх цих або декількох можливостей нами було обрано відповідну
CMS для розробки шкільного сайту (програму управління контентом або, кажучи простими словами,
движок). Для ефективного керування НЗ доцільно використовувати: системи автоматичного створення та
ведення веб-журналів; системи вікі-енциклопедій; системи збереження мультимедійних веб-ресурсів;
системи створення ньюс-порталів, призначених для висвітлення подій, що відбуваються в навчальному
заклад, а також для анонсів, оголошень, тощо.
Виходячи з вищеописаного, можна дійти висновку, що для створення повноцінного сайту не
потрібно витрачати велику кількість часу на вивчення веб-технологій створення інтернет-сайтів. Підхід з
використанням засобів мережевих технологій, таких як системи керування вмістом, зменшує рівень
необхідних комп’ютерних компетенцій, щоби всі бажаючі могли вступити в новий вік інформатизації і
мали би при цьому повноцінні обчислювальні можливості.
Висновки: організація управління навчальним закладом засобами впровадження сучасних освітніх
технологій на прикладі розробки електронного інтернет-ресурсу є потужним інструментом для
вирішення задачі розширення освітніх можливостей очного та заочного навчання, відображення
діяльності учнів та педагогів, інформаційною дидактичною та методичною підтримкою учнів та
вчителів, проведення дистанційних батьківських зборів, семінарів, конкурсів, головним засобом
встановлення ефективного співробітництва з громадськістю тощо.
Література
1.

2.

3.

Андриянова О.Г., Пожидаева З.Л., Самылкина Н.Н. Опыт повышения качества и
эффективности внутришкольного управления на основе новых информационных технологий //
Информатика и образование. – 2002. – №2. – С. 61-63.
Балик Н. Р. Формування інформаційно-освітнього простору курсу «СІТ в навчальному
процесі» для студентів непрофільних спеціальностей з використанням технологій Веб 2.0 /
Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Наукові записи. Серія: Педагогіка. – 2010 – №1. – С. 140-146.
Григор О. О. Е-Європа – пріоритетний напрямок побудови інформаційного суспільства
Європейського Союзу // Статистика України. – 2002. – № 4. – С. 66 - 69.

Анотація. Алєксєєва Г.М. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО
УПРАВЛЕНИЮ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Розкриваються деякі практичні аспекти використання освітніх технологій, а саме інформаційномережевих технологій в процесі організації управління навчальним закладом.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Раскрываются некоторые практические аспекты использования образовательных технологий, а
именно информационно-сетевых технологий в процессе организации управления учебным заведением.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, управление учебным заведением.
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC INTERNET RESOURCE
MANAGEMENT SCHOOLS
Disclosed are some of the practical aspects of the use of educational technologies, namely, information
and network technologies in the process of educational institution management.
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