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В статье освещаются теоретические основы и раскрывается содержание управления процессом  
педагогической ориентации старшеклассников ОУЗ с применением информационно-коммуникационных  
технологий. На основе системно-целостного подхода рассмотрена структура модели управления процес-
сом педагогической ориентации старшеклассников  ОУЗ с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий и отображены результаты ее внедрения в учреждениях образования.

Ключевые слова: управления процессом педагогической ориентации старшеклассников ОУЗ; информа-
ционно-коммуникационные технологи; модель управления процессом педагогической ориентации старше-
классников ОУЗ с применением информационно-коммуникационных технологий.

Theoretical fundamentals and problems of managing the process of pedagogical orientation of senior pupils in 
secondary schools with the use of informative-communicative technologies are uncovered in the article.

The structure of the Model of managing the process of pedagogical orientation of senior pupils in secondary 
schools with the use of informative-communicative technologies is examined on the base of systematic-integrity 
approach with its results that were illustrated after implementation to educational establishments.

Key words: managing the process of pedagogical orientation of senior pupils in secondary schools; informative-
communicative technologies; Model of managing the process of pedagogical orientation of senior pupils in 
secondary schools with the use of informative-communicative technologies.
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Початок ХХІ ст. відзначився зміною у ставленні до інформації у суспільстві. Стрімкий 
розвиток цифрових, інформаційних та комунікаційних технологій надав поштовх до нового 
бачення соціальних процесів. У міжнародній спільноті світове суспільство почали визначати 
інформаційним. Отже, у сферах життя першим завданням стало налагодження інформацій-
ного обміну між учасниками будь-яких комунікацій. Особливо актуальним це питання є в 
педагогіці та управлінні, де діяльність побудована на різних комунікаціях. 

Налагодження комунікацій в управлінні є запорукою успішного керівництва у сучасних 
умовах мультикультурного інформаційного суспільства. Проблемами управління цікавилися 
багато вчених у різні періоди розвитку педагогічної теорії та практики. З огляду на сучасні ін-
новаційні процеси в галузі освіти та зростаючу роль педагогічних кадрів, відбувається теоре- 
тичне та організаційно-методичне забезпечення розвитку педагогічної орієнтації старшо-
класників ЗНЗ, удосконалення та пошук нових форм і засобів формування в учнів стійкого 
інтересу до професії вчителя [3]. 

Звертаючись до законодавчої основи організації та управління процесом педагогічної 
орієнтації старшокласників виявлено напрацювання з боку державних органів щодо:

 • популяризації педагогічної науки у навчально-виховній та управлінській діяльності ЗНЗ;
 • упровадження інновацій у ЗНЗ та ВНЗ, посилення профорієнтації учнівської молоді 

на педагогічну професію, підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • застосування сучасних методів та форм залучення учнів до навчання у ВНЗ;
 • упровадження сучасних комунікацій у діяльність закладів та установ освіти;
 • інноваційного введення у навчально-виховний процес з профорієнтації учнів ЗНЗ 

сучасних ІКТ [4].
Сучасні комунікаційні технології висвітлено в дослідженнях зарубіжних учених 
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Д. Барнетта, С. Моріарті (маркетингові комунікації), Н. Волкової (соціальні, професійно- 
педагогічні комунікації), Е. Серновіца (сарафанний маркетинг). Використання ІКТ для підви-
щення кваліфікації вчителів у навчально-виховному процесі та менеджменті освіти знайшло 
відображення у працях вітчизняних учених А. Веліховської, В. Маслова, Л. Калініної, О. Бод-
нар, В. Гуменюк, З. Рябової, Н. Морзе, К. Гораш, А. Гуралюка, В. Беспалька, М. Кларина, 
Т. Сорочан, Н. Клокар. На основі аналізу можна зробити висновок, що проблема управління 
процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ є недостатньо 
розробленою в педагогічній теорії та практиці і потребує  розв’язання.

Метою статті є розкрити теоретичні засади та зміст управління процесом педагогічної 
орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ, розглянути структуру моделі управ-
ління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ з цієї проблеми та впровадити 
результати у заклади освіти.

На основі аналізу теоретичних досліджень, керуючись науковими поняттями про управ-
ління та враховуючи специфіку об’єкту дослідження, нами було сформульовано низку понять: 
«професійна орієнтація», «процес педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ», «управ-
ління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ, «інформаційно-комунікаційні 
технології», «управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосу-
ванням ІКТ [9]. Так, процес педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ представлено як 
серію навчально-виховних заходів з ознайомлення молоді з професією вчителя, виховання 
інтересу до педагогічної діяльності з урахуванням комунікаційної компетентності особистос-
ті. Управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ 
представлено як систему цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт управління 
педагогічної орієнтації за допомогою застосування інструментів та технологій прискореної 
передачі інформації в освітньому середовищі та обміну інформацією про педагогічну діяль-
ність та формування кадрового потенціалу галузі. 

У роботі виділено та реалізовано чотири напрями наукового пошуку: 
1) теоретичне дослідження управління процесом педагогічної орієнтації старшокласни-

ків ЗНЗ із застосуванням ІКТ як складною соціально-педагогічною системою;
2) вивчення практичного стану управління процесом педагогічної орієнтації старшо-

класників ЗНЗ із застосуванням ІКТ;
3) визначення організаційно-педагогічних умов управління вищезазначеним процесом;
4) розроблення моделі управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників 

ЗНЗ із застосуванням ІКТ та її практична реалізація.
На основі аналізу педагогічних досліджень виокремлено такі ІКТ: Інтернет-комунікації, 

комунікації в соціальних мережах, інтерактивні комунікації, зв’язки з громадськістю, нейро- 
лінгвістичне програмування, сарафанний маркетинг, івент-маркетинг, СМС-маркетинг,  
нейроменеджмент. Доведено, що  їхнє застосування в управлінні процесом педагогічної  
орієнтації старшокласників ЗНЗ значною мірою прискорює передачу та обмін необхідною ін-
формацією, налагоджує ефективну взаємодію та міжособистісне спілкування  його учасників 
на суб’єкт-суб’єктній основі [6].

Аналіз практичної діяльності ЗНЗ показав, що для формування у старшокласників стій-
кого інтересу до педагогічної діяльності необхідно використовувати найбільшу інформативну 
систему ХХІ ст., тобто Інтернет, а також інші інноваційні форми управління потоком інформа-
ції про педагогічну діяльність. Встановлено, що результативність процесу педагогічної орієн-
тації старшокласників залежить від професійної підготовки педагогічних та керівних кадрів 
ЗНЗ, організаційно-методичного забезпечення їхньої роботи, створення організаційно-педа-
гогічних умов щодо практичної реалізації процесу педагогічної орієнтації старшокласників 
із застосуванням ІКТ. Разом з тим, визначено й охарактеризовано критерії й показники щодо:

1) формування інтересу старшокласників до педагогічної діяльності: творчість (креативність), 
комунікабельність, працьовитість (діяльнісність), інтерес до професії вчителя (любов до дитини);
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2) готовності членів управлінської ланки до управління процесом педагогічної орієнта-
ції старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ;

3) знання теорії управління соціально-педагогічними системами, розуміння змісту, форм 
і методів управлінської діяльності ЗНЗ;

4) розуміння ролі управлінської ланки у процесі педагогічної орієнтації старшокласни-
ків, забезпечення розвитку інтересу учнівської молоді до педагогічної професії засобами ІКТ. 

Критерії декомпоновано на високий, середній, достатній та низький рівні. Вивчення 
практичного стану управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із за-
стосуванням ІКТ, аналіз результатів опитування старшокласників, педагогічних та керівних 
кадрів ЗНЗ, представників батьківської  громадськості, учнівського самоврядування, що було 
проведено на етапі констатувального експерименту, підтвердили необхідність розроблення, 
теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки моделі управління педагогіч-
ною орієнтацією старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ та підготовки методичних реко-
мендацій щодо її впровадження у закладах освіти.  

У дослідженні представлено модель, що містить такі складові: 
–– теоретичну (визначає наукові підходи та принципи управління соціально-педагогіч-

ними системами); 
–– організаційно-управлінську (характеризує умови, організаційну структуру, функції, 

форми і методи управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ); 
–– змістову (охоплює навчально-виховний аспект управління процесом педагогічної 

орієнтації старшокласників ЗНЗ та його програмне забезпечення); 
–– технологічну (розкриває  сутність та способи застосування ІКТ в управлінському 

процесі ЗНЗ); 
–– оцінювально-результативну (містить критеріально-оцінювальний апарат досліджен-

ня для здійснення кількісного та якісного аналізу експериментальних даних). 
Модель ґрунтується на системно-цілісному, синергетичному, ситуаційному, компетент-

нісному, особистісно-діяльнісному підходах. Використання цих підходів передбачає реаліза-
цію принципів управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із засто-
суванням ІКТ. Серед них можна назвати такі: цілеспрямованість, системність, науковість, 
демократизація, зворотний зв’язок, динамічна рівновага, компетентність, гуманізація. Ці 
принципи визначають співвідношення керуючої та керованої систем ЗНЗ, відображають  
особливості процесу управління педагогічною орієнтацією старшокласників із застосуван-
ням ІКТ, а також зумовлюють функції його учасників.

Організація формувального експерименту здійснювалась поетапно відповідно до програ-
ми педагогічного експерименту. Її реалізація передбачала впровадження у навчальний процес 
програми та спецкурсу «Формування педагогічної спрямованості старшокласників». Перша 
частина програми була запропонована для членів управлінської ланки у процесі підвищення 
кваліфікації, друга – для вивчення старшокласниками в експериментальних групах ЗНЗ.

Для проректорів з навчальної та виховної роботи ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації та за-
ступників директорів інститутів І−ІІ рівнів акредитації було підготовлено робочу навчальну 
програму (модулі: «Професійна орієнтація учнів як система», «Організація профорієнтаційної 
роботи у ЗНЗ») [7], що впроваджувалася на курсах підвищення кваліфікації означеної катего-
рії керівників в Інституті відкритої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України. Експериментальна перевірка моделі засвідчила позитивну динаміку змін у рівнях 
сформованості інтересу старшокласників до педагогічної діяльності засобами ІКТ та у рів-
нях готовності членів управлінської ланки до здійснення управління процесом педагогічної  
орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням ІКТ [10]. 

За результатами формувального етапу експерименту в експериментальній групі (ЕГ) ви-
сокого рівня сформованості інтересу старшокласників до педагогічної діяльності засобами 
ІКТ досягли 12,2 % учнів (у КГ – 8 %), середнього – 38 % (у КГ – 23 %), достатнього – 41,8 % 
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(у КГ – 46 %), а низького – 8 % (у КГ – 37 %). Також виявлено динаміку зростання кількості 
випускників експериментальних ЗНЗ, які вступили до педагогічних ВНЗ, що становить 6,2 %. 
Було виявлено позитивну динаміку готовності членів управлінської ланки ЗНЗ до управління 
процесом педагогічної орієнтації старшокласників. Для директорів ЗНЗ та їхніх заступників 
вона становить 10,8 %, для учителів-предметників та класних керівників – 8,9 %, для членів 
батьківського комітету – 7,4%, а для членів учнівського самоврядування – 7,1 %.

Розроблені методичні рекомендації сприяли упровадженню моделі з позиції теоретич-
ного обґрунтування її вихідних положень, виробленню наукових підходів, забезпеченню від-
повідних організаційно-педагогічних умов, розробленню оптимальних критеріїв оцінювання 
рівнів сформованості інтересу старшокласників до педагогічної діяльності засобами ІКТ та 
рівнів готовності членів управлінської ланки до здійснення управління зазначеним процесом. 

Таким чином, розглянуті питання мають важливу значущість для розвитку теоретичних 
та практичних аспектів управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із 
застосуванням ІКТ підтверджують необхідність удосконалення змісту, форм і методів управ-
лінської діяльності ЗНЗ, а також забезпечення розвитку стійкого інтересу учнівської молоді 
до педагогічної професії засобами ІКТ. 
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