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Виховання є одним з найважливіших компонентів освіти в інтересах 
людини, суспільства, держави. Основні завдання виховання – формування 
в учнів громадянської відповідальності та правової самосвідомості, духов-
ності і культури, ініціативності, толерантності, здатності до успішної соціалі-
зації в суспільстві та активної адаптації на ринку праці [1, с.27]. Для 
успішного вирішення цих завдань необхідна активна взаємодія всіх учасни-
ків освітнього процесу, диференціація, інтеграція і координація педагогічної 
праці в єдиному освітньому просторі та соціокультурному середовищі. 

Проблемне поле завдань заступника директора школи, зокрема, і щодо 
організації взаємодії сім`ї і педагогічного колективу, представляється до-
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сить великим, що обумовлено особливостями управління в межах шкільно-
го закладу освіти, а також динамізмом у розвитку освітніх систем і складніс-
тю процесів, що відбуваються в них [4, с.32].  

За умов визначення проблемного поля можна спиратися на характери-
стику якості школи Т. Харисова, засновану на сукупності трьох складових – 
інтелектуальний капітал, соціальний капітал і організаційний капітал. Це 
дає можливість припустити, що і якість управління школою може характе-
ризуватися через оцінку сформованості означених видів капіталу, а наяв-
ність у переліку завдань, що вирішуються заступником директора школи, 
вказівок на їх формування (забезпечення) може в подальшому допомогти 
визначити якість управління [10, с.35]. 

Також необхідно зазначити, що традиційно позиція заступника директо-
ра школи концептуально розглядалася, виходячи з моделі освіти індустріа-
льної епохи, в якій людина несе головну відповідальність за всю 
організацію, і як адміністратор визнається відповідальною за загальне фун-
кціонування школи і її розвиток [6, с.112].  

У шкільній освіті зараз представлено більш сучасне поняття лідерства. 
Лідерство визначається як широка категорія, в якій повноваження керівниц-
тва здійснюються не тільки однією людиною, а можуть бути поширені на 
різних людей у школі і за її межами [11, с.14]. 

В наш час ідеї лідерства відіграють все більш істотну роль поряд з кла-
сичними підходами до організації управління школою. Найбільше поши-
рення в практиці управління школами отримало розподілене лідерство в 
поєднанні з принципами і практиками командного управління. Управління 
школою, засноване на цих принципах, передбачає керівництво не тільки 
заступником директора, але і співробітниками, які займають різні ієрархічні 
позиції і виконують різні ролі і функції. До цієї категорії можуть бути віднесе-
ні: керівні групи, ради шкіл і співробітники шкільного рівня, які беруть участь 
у вирішенні управлінських завдань, представники батьківського комітету, а 
розподіл керівних функцій може варіюватися в залежності від структури 
управління, рівня автономії школи, її підзвітності розміру школи тощо [7, 
с.117].  

В сучасній школі категорія лідерства більш точно відображає сутність 
діяльності заступника директора школи. Лідерство наразі є важливою умо-
вою успішності школи. При цьому поєднання стратегій може бути найбільш 
корисним у забезпеченні успіху школи, а більшість ефектів керівництва 
впливають на результати учнів побічно, шляхом підтримки та поліпшення 
умов викладання і роботи вчителів.  

Незважаючи на розширення практик управління, заснованих на коман-
дній роботі в школі і принципах управління на основі розподіленого лідерс-
тва, позиція заступника директора залишається провідною у питаннях 
організації взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі управлінської 
діяльності. Вирішуючи професійні завдання, заступник директора школи 
стикається з суттєвими проблемами. Це виводить на перший план потребу 
у виробленні нових форм управління школами, які краще відповідали б 
нинішнім і майбутнім освітнім умовам. Для цього необхідно: підтримувати і 
переучувати заступників директорів шкіл, які в даний час працюють, для 
того щоб вони навчилися приймати нові форми розподіленого лідерства [8, 
с.92]; підготувати наступне покоління заступників керівників шкіл, в тому 
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числі через точне визначення завдань керівництва, механізмів наступності, 
процесів набору персоналу, попередньої підготовки і наставництва нових 
лідерів та ін. [2, с.746]. 

Можна вважати загальновизнаною відсутність єдиної моделі лідерства 
в освіті, яку можливо транслювати в різних контекстах. Це обумовлено тим, 
що умови, в яких працюють школи, можуть обмежити можливості керівників 
для маневру або надати можливості для різних типів керівництва. Принци-
пово важливо, щоб підходи до політики керівництва школами були засно-
вані на ретельному розгляді контексту діяльності шкіл і їх конкретних 
завдань. 

Можна виокремити три провідні завдання, над вирішенням яких повинні 
наразі активно працювати заступники директорів шкіл у контексті вирішення 
проблем організації взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі 
управлінської діяльності: вироблення і реалізація стратегії розвитку школи, 
розвиток професіоналізму вчителів і підвищення ефективності адміністру-
вання шкільних процесів. Причини успішності шкіл корелюють із загальни-
ми умовами успішності освітніх систем: здатність керувати змінами в освіті і 
залучати співтовариство на всіх рівнях для підтримки цього процесу; пос-
тійне вдосконалення знань і вмінь учителів; налагодження ефективного 
механізму співпраці із сім’ями учнів [3, с.240]. 

Дане коло проблем передбачає вирішення таких завдань: управління 
процесом навчання для підтримки навчальних досягнень кожного учня; 
уточнення умов співпраці вчителів для підвищення якості освіти; активізації 
участі вчителів у виробленні управлінських рішень, із залученням до управ-
ління школою всіх зацікавлених сторін і розподілом між ними відповідаль-
ності за результати діяльності; спрощення шкільних регламентуючих 
процедур і скорочення звітності [3, с.240]. 

При цьому в школах повинна підвищуватися роль так званих «компоне-
нтів підтримки сім'ї, які розуміються як набір заходів, спрямованих на за-
безпечення моніторингу навчання учнів, що здійснюється місцевими 
органами влади, об'єднаннями батьків, приватними і благодійними органі-
заціями та ін. Такий стан орієнтує заступника директора сучасної школи на 
необхідність підвищення ефективності освітнього процесу, розвитку про-
фесіоналізму вчителів і залучення до управління школою всіх зацікавлених 
сторін. 

Удосконалення управління школами при визначенні проблем організа-
ції взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі управлінської діяль-
ності заступника директора школи пов'язано з процесами розвитку 
лідерства, оцінкою ефективності роботи, планами поліпшення і результа-
тами роботи учнів. Таким чином, управлінські завдання заступника дирек-
тора школи фокусуються на питаннях стратегічного управління, а також 
організації та контролі педагогічних процесів [3, с.241]. 

Отже, наразі заступник директора сучасної школи під час організації 
взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі управлінської діяльності 
повинен вирішити певний комплекс завдань: адміністрування роботи школи 
і управління людськими ресурсами; організація педагогічного процесу; 
управління матеріальними і фінансовими ресурсами; організація шкільного 
середовища; забезпечення зовнішньої комунікації та партнерства школи. 

Заступник директора повинен володіти не тільки адміністративними та 
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фінансовими навичками, а й навичками, що дозволяють керувати учнями, 
вчителями, батьками та забезпечувати взаємодію всього шкільного співто-
вариства для реалізації ініціатив щодо поліпшення школи і досягнення спі-
льної мети [5, с.140]. 

В цілому проблемні ключові компетенції та навички заступника дирек-
тора школи в межах організації взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в 
структурі управлінської діяльності визначаються наступним чином: консуль-
тування, мотивація і управління шкільними керуючими комітетами; здійс-
нення педагогічного керівництва; консультування, керівництво і нагляд за 
роботою з планування, адміністрування, складання бюджету, фінансового 
управління та моніторингу шкільними керуючими комітетами; навички по-
будови команди; комунікативні навички; врегулювання конфліктів і навички 
ведення переговорів. 

Отже, було визначено проблемні аспекти організації взаємодії сім`ї і 
педагогічного колективу в структурі управлінської діяльності заступника 
директора школи. Вказано на те, що можна виокремити три провідні за-
вдання, над вирішенням яких повинні наразі активно працювати заступники 
директорів шкіл у контексті вирішення проблем організації взаємодії сім`ї і 
педагогічного колективу в структурі управлінської діяльності: вироблення і 
реалізація стратегії розвитку школи, розвиток професіоналізму вчителів і 
підвищення ефективності адміністрування шкільних процесів. 
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