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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Потужні зміни, які відбуваються у житті українського

суспільства обумовлюють пріоритетне завдання держано'

го управління, щодо формування високоморальної, інте'

лектуальної, творчої особистості, яка буде спроможна

забезпечити прогрес нації та її вихід на рівень цивілізова'

них країн світу. Особливе місце в цьому процесі займає

освіта, адже саме належний рівень освіти, може забезпе'

чити достойне працевлаштування, яке надає змогу в са'

моствердженні особистості. Ще в 1938 році М. Хальбвакс

у передмові до праці Е. Дюркгейма "Еволюції педагогіки у

Франції", відзначив, що освіта — це самий ефективний

засіб, за допомогою якого держава формує людей за влас'

ною подобою [11]. Ціль яка стоїть перед правовою дер'

жавою досягається через забезпечення виконання со'

ціальної функції, мета якої усунути або пом'якшити мож'

ливе соціальне напруження в суспільстві, вирівняти со'

ціальне становище людей, розвивати всі галузі соціальної
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сфери [2]. Вирішення поставленого завдання пов'язане із

сучасним переосмисленням морального виховання, пошу'

ком орієнтирів та критеріїв, які забезпечать якісне функ'

ціонування суспільства в усіх його сферах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить

про зростаючий інтерес до проблеми гуманізації осві'

ти. Важливе місце посідають теорія особистісно орієн'

тованого навчання та виховання (І.С. Якіманська, 2002;

І.А. Зимняя, 1999; І.Д. Бех, 2006) і проблема становлен'

ня гуманних взаємовідносин в учнівському колективі

(А.М. Гончаренко, 2003; М.С. Каган, 1988;). Одне з про'

відних місць у процесі гуманізації освіти відводиться

єдності виховання і навчання (А.Н. Джуринський, 1999)

та проблемі формування духовної культури особистості

(І.А. Зязюн, 1997; В.П. Зінченко, 1998).
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Задля гуманізації освіти необхідно чітко окреслити

ті напрями, які будуть найбільш ефективними та допо'

можуть реформувати існуючу систему освіти.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в дослідженні процесів гумані'

зації освіти в Україні та визначення їх основних напрямів

у контесті державного управління освітою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Гуманізація державно 'управлінських процесів, еко'

номічних реформ та духовного життя в переломний пе'

ріод будь'якого суспільства, здатна консолідувати роз'

порошені потенційні сили громадян у формуванні неза'

лежної демократичної держави, реалізації конститу'

ційних положень [19]. Це передбачає перехід системи

державного управління вiд тоталітарного до демокра'

тичного, яке забезпечує формування управління на

принципах демократії, основними гуманістичними

цiнностями якої є: свобода, соціальна справедливість,

солiдарнiсть, права людини.

Такі політичні інститути, як уряд, парламент, полі'

тичні партії, громадські організації, є одними з голов'

них соціальних інститутів, що реально здатні очолити і

регулювати процес гуманізації в українському су'

спільстві. Проте сьогодні гуманістичні цінності несміли'

во торують шлях суспільній свідомості, і реформи, не'

зважаючи на проголошені гуманістичні цілі й орієнти'

ри, не дають очікуваних результатів [19].

Тому, на нашу думку, в контексті даної роботи, важ'

ливо є розглянути, складову частиною системи управ'

ління, якою є механізм державного управління, що за'

безпечить ефективний вплив на процеси гуманізації.

О. Кравченко, яка, вивчаючи теоретичні підходи до цієї

дефініції, констатує, що концептуальні засади ме'

ханізмів державного управління висвітлено в численних

працях вітчизняних і зарубіжних учених, але, на сучас'

ному етапі розвитку науки державного управління,

немає загальноприйнятого визначення поняття "ме'

ханізм державного управління" та єдиного підходу до

трактування його визначення [8]. Тому доцільно визна'

чити спільні елементи у трактуванні цієї катагорії.

В. Авер'янов, вважає, що механізм державного уп'

равління — це сукупність відповідних державних

органів, організованих у систему для виконання цілей

(завдань) державного управління відповідно до їх пра'

вового статусу, та масив правових норм, що регламен'

тують організаційні засади та процес реалізації вказа'

ними органами свого функціонального призначення.

Звідси складовими елементами зазначеного механізму

є такі: 1) система органів виконавчої влади; 2) сукупність

правових норм, що регламентують як організаційну

структуру системи органів виконавчої влади, так і про'

цеси її функціонування та розвитку.

 Н. Нижник та О. Машков визначають, що механізм

управління — це категорія управління, що включає цілі

управління, елементи об'єкта та їх зв'язки, на які здійс'

нюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей, мето'

ди впливу, матеріальні та фінансові ресурси управлін'

ня, соціальний і організаційний потенціали. Реальний

механізм управління завжди конкретний, оскільки спря'

мований на досягнення конкретних цілей за допомогою

впливу на конкретні фактори і цей вплив здійснюється

через використання конкретних ресурсів [12, с. 37,49].

На думку В. Малиновського, механізм державного

управління є сукупністю засобів організації управлінсь'

ких процесів і способів впливу на розвиток керованих

об'єктів із використанням відповідних методів управ'

ління, спрямованих на реалізацію цілей державного

управління.

Г. Атаманчук визначає, що механізм державного

управління — це складна система державних органів,

організованих відповідно до визначених принципів для

здійснення завдань державного управління; це інстру'

мент реалізації виконавчої влади держави [1, с. 86].

На нашу думку, вищезазначені тлумачення поняття

"механізм держаного управління" є взаємодоповнюю'

чими і розкривають та підсилюють одне одного. Серед

запропонованих визначень терміну "механізм держав'

ного управління" можна побачити, що він є сукупністю

засобів, форм, правових, організаційних, мотиваційних,

адміністративних та інших заходів держави, спрямова'

них на забезпечення динамічного розвитку суспільства.

Зокрема в сфері освіти у зв'язку з процесом рефор'

мування національної системи освіти в євроінтеграцій'

ному напрямі стає актуальним неперервне вироблення і

реалізація відповідних програмних документів, що мож'

на назвати механізмом державного управління освітою

в Україні. Саме в програмних документах визначають'

ся цілі державної політики в освітній сфері. Не менш

важливими, як вважає Л. Кураков, механізмами управ'

ління в освіті є розроблення і правове оформлення ме'

тодичної документації, вивчення стану педагогічної й

виховної роботи, організація роботи з удосконалення

підготовки науково'педагогічних кадрів та підвищення

їх кваліфікації [9].

Отже, під механізмом державного управління осві'

тою будемо вважати систему органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування, які наділені влад'

ними повноваженнями та залучені в управління проце'

сами освіти в межах правового поля, яке існує в дер'

жаві. Таким чином, державне управління освітою

інвалідів є сукупністю економічних, мотиваційних, пра'

вових, організаційних, політичних та інших заходів дер'

жави, які забезпечують розвиток інклюзивної освіти.

Для створення гуманістичної основи в освіті, яка

включає в себе принципи норм людяності, на держав'

ному рівні вони регулюються державно — освітньою

політикою (ДОП). Сам термін "державна освітня політи'

ка" у науковій та науково'популярній літературі має де'

кілька визначень. Наприклад: "освітня політика — най'

важливіша складова політики держави, яка забезпечує

дотримання фундаментальних прав і свобод особи,

підвищення темпів соціально'економічного і науково'

технічного розвитку, гуманізації суспільства, зростан'

ня культури". Освітня політика встановлює на основі

консенсуса цілей та завдань розвитку освіти, гарантує

їх втілення в життя шляхом узгоджених дій держави й

суспільства. Основним завданням освітньої політики на

сучасному етапі є визначення відповідності досягнення

сучасної якості освіти щодо актуальних і перспективних

потреб особи, суспільства й держави.

Державна освітня політика (ДОП) передбачається,

що її суб'єктом є органи державної влади, які регулю'
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ють освітній процес: законодавчі, судові та виконавчі

органи влади, інститути громадянського суспільства.

Проте у сучасних геополітичних умовах суб'єктами ДОП

виступають як регіональні утворення управління осві'

тою, так і міжнародні установи й органи, які здійсню'

ють управління освітою на світовому рівні, серед яких

ЮНЕСКО, МВФ, ЄС, Міжнародний фонд "Відроджен'

ня" та ін.

Виходячи з цього, ДОП являє собою відносно ста'

більну, організовану та цілеспрямовану діяльність

органів державної влади, щодо досягнення поставле'

них цілей державної політики, де основним засобом,

який забезпечує цей процес є механізм державного уп'

равління освітою.

Одне із пріоритетних завдань ДОП полягає у ство'

ренні якісних передумов для розвитку освітньої систе'

ми, яка базується на принципах гуманізму, де основни'

ми МДУ освітою являються: контроль освітнього про'

цесу державою, впровадженням новизни в навчальний

процес та практичній реалізація цих ідей на місцях, ство'

рення якісних умов здобуття освіти учнів, зокрема учнів

з інвалідністю.

Виходячи із завдання переорієнтації сучасних на'

вчальних закладів на ідеї гуманізації навчання і вихо'

вання підростаючої особистості, організації гуманістич'

ної за змістом педагогічної діяльності, управління в си'

стемі освіти також повинно здійснюватися на гумані'

стичних засадах. Адже, гуманізація в сфері освіти —

це процес, який зорієнтований на повноцінний та все'

сторонній розвиток людської особистості, бо освіта є

одним з найдавніших соціальних інститутів, який виник

на потребу суспільства відтворювати і передавати здо'

буті знання, уміння і навички для наступного покоління,

яке було б спосібнім до вирішення економічних, со'

ціальних та культурних проблем що завжди стоять пе'

ред людством [15]. Вона поєднує різні види навчально'

виховної діяльності, їх зміст в єдину класичну освітню

парадигму, яка сформована під впливом різних філо'

софських, релігійних і педагогічних ідей. Такі вчені, як

Є.Б. Євладова, Л.Г. Логінова та Н.Н. Михайлова визна'

чають гуманізацію освіти як систему заходів, націлених

на пріоритетний розвиток загальнокультурних компо'

нентів в змісті освіти і технології навчання, орієнтова'

них на вдосконалення особистості [6 c. 93]. Під гумані'

зацією освіти, зокрема освіти інвалідів, ми розуміємо

процес створення належних умов для самореалізації

особистості учня в загальноосвітньому навчальному

просторі, яка сприяє розкриттю його творчого потенці'

алу особистості, формуванню логічного мислення,

ціннісних орієнтацій та морально'духовних якостей.

Практичним втіленням гуманізму в освіті стали ідеї

гуманістичної педагогіки — напряму в теорії і практиці

виховання, який виникнув всередині XX століття в США,

де головні завдання направлені на сприянні становлен'

ня та вдосконалення цілісної особистості, яка є відкри'

тою для отримання нового досвіду і прагне до реалі'

зації своїх можливостей, спроможна до усвідомленого

самостійного вибору в різних ситуаціях.

Як вважають російські вчені, головною причиною

зміни парадигми у ставленні до ролі освіти та цілеспря'

мованого розвитку, щодо формування ДОП на основі

гуманістичних ідеалів стали: перехід людства від індус'

тріального до постіндустріального суспільства; раціо'

налізація професійної діяльності людини; посилення

взаємозв'язку між вихованням, культурою, ментальні'

стю та освітою, як способом збереження і розвитку ци'

вілізованості окремих держав; альтернативний харак'

тер розвитку освітнього процесу, його комплексність,

системність і структурованість змістовного й організа'

ційного порядку; необхідність забезпечення загально'

людських потреб освітянської діяльності, збагачення

досвідом надання освітніх послуг; інформатизація гро'

мадського життя в цілому; інноваційний характер роз'

витку системи освіти.

Гуманізація освіти в Україні грунтується на по'

єднанні глибоких гуманістичних традицій вітчизняної

педагогічної думки та гуманістичного досвіду зарубіж'

ної прогресивної педагогіки. Для сучасного стану сис'

теми державного управління освітою характерний про'

цес децентралізації, тобто передача ряду функцій і по'

вноважень від вищих органів управління нижчим. Дер'

жавні органи розробляють найбільш загальні стратегічні

напрями, а обласні й районні (міські) органи спрямову'

ють зусилля на вирішення конкретних, фінансових, кад'

рових, матеріальних, організаційних проблем.

В Україні нинішні соціально — політичні реалії ство'

рюють об'єктивні передумови для розбудови освітньої

системи на засадах гуманізму. Така трансформація існу'

ючої вітчизняної освіти побудованої на гуманістичних

засадах, які найзагальніше характеризують поняття "гу'

манізація освіти.

Для подолання кризи в системі виховання, яка існує

сьогодні через нівелювання багатьох гуманістичних

принципів, занепад духовних цінностей, моральну дег'

радацію суспільства, має відзначатись комплексним

підходом, який зорієнтований як на сучасні виклики

соціальної практики, так і на її майбутнє. Головними

критеріями розвитку в сучасних умовах мають бути

новітні відкриття наукового простору, прогресивні ідеї

вітчизняної педагогіки, християнські цінності. При цьо'

му не допускаються прояви догматизму та шаблонності

у підході навчання до людини, ігнорування особистіс'

них якостей. Така система має бути оперативною, яка

реагує на нові виклики та зміни у державному управлін'

ня та викликах часу, гуманною, яка враховує інтереси

особистості, та справедливою, де головним критерієм

оцінки знань є неупереджене ставлення до людини [7].

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки гу'

манізація освіти в Україні стає основною складовою

нового педагогічного мислення. Виходячи з позицій

інноваційної педагогіки, головною метою гуманізації

освіти є безперервне формуванння та вихованя осо'

бистості, так як освіта є важливим механізмом, де після

сім'ї, відбувається подальша соціалізація особистості.

Як відмічає П. Таланчук, "Коли виховання падає, су'

спільство постає перед загрозою тотальної розбіж'

ності. Уже в давнину говорили, що знання має бути

передане тільки учням з певним запасом моральності,

інакше зло в суспільстві примножується... Насамперед

потрібно духовно вилікувати людину. Культура не

може бути без знання історії, філософії, мистецтва, як

без знань етики" [16, с. 16]. Співзвучною цим положен'

ням є думка українського вченого І. Зязюна, який

стверджує, що смислом і метою сучасної освіти повин'



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

135

на стати "людина у постійному розвитку, її духовне

становлення, гармонізація її відносин з собою та інши'

ми людьми, зі світом. Система освіти створюється для

людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слу'

гує повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її при'

значення — щастя людини" [17]. Таким чином, засво'

юється освітня система суспільних цінностей, через які

пізнається добро та зло та формується з часом "інди'

відуальна шкала цінностей", яка відіграє ключову роль

у людських діях, і виконує орієнтаційну та спрямовую'

чу функції.

Гуманістично орієнтоване навчання є результатом

перенесення на грунт освіти досягнень та принципів гу'

маністичної психології, розроблених А. Маслоу, К. Род'

жерсом, та іншими засновниками цього напрямку. Но'

вий підхід до навчального процесу характеризується,

передусім, відмежуванням від традиційного поділу на

керівників та підлеглих. Ініціаторів цієї теорії поєднує

новий погляд на учня, як такого, який цікавиться світом,

прагне спілкуватися з іншими, встановлювати з ними

глибокі контакти та зв'язки.

У процесі гуманізації освітнього процесу необхід'

ним є забезпечення якості держаного управління в

сфері освіти для всебічного розвитку учня, зокрема

учня із психофізичними відхиленнями для отримання

повноцінної і якісної освіти в подальшій професійній

діяльності, яка розглядатиметься як за критерієм її

соціальної значущості, так і як сфера самовираження

особистості, де чільне місце займають принципово

нові, змістовні, інформаційно — комунікативні, дидак'

тичні, психологічні, соціальні технології. У націо'

нальній доктрині розвитку освіти чітко визначено, що

якість освіти є національним пріоритетом і передумо'

вою національної безпеки держави, додержання

міжнародних норм і вимог законодавства України

щодо реалізації права громадян на освіту [13]. Необх'

ідною умовою ефективного управління якістю освіти

в сучасних умовах є використання інформаційно'ко'

мунікаційних технологій [10].

 Важливе місце займає якість та компетентність ро'

боти осіб, що забезпечують процеси функціонування

державного освітнього механізму — державних служ'

бовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Через те, що через відсутність достатнього забезпечен'

ня інформацію про реальну ситуацію в системі освіти

можуть прийматися недостатньо адекватні реаліям

рішення, які не ведуть до прогресивного розвитку ос'

вітньої системи, а можуть призвести до процесу руйнації.

Отже, забезпечення високим рівнем освіти державних

службовців насамперед обумовлене забезпеченістю

інформацією управляючого елементу.

Іншим аспектом розвитку гуманістично орієнтова'

них освітніх процесів являється різсторонній розвиток

учня через засвоєння гуманітарних знань, активне ви'

користання досягнень історії, культури, всесторонньо'

го людського розвитку. В цілому передбачається утвер'

дження людини як великого багатства суспільства,

підвищення якості знань через безперервний процес

отримання освіти як інструменту самовдосконалення

особистості, утвердження принципів етики відносин, де

суспільство виступає як консолідація суспільних полі'

тичних інститутів.

Гуманізація освітніх процесів передбачає врахуван'

ня прав і свобод дітей, які регламентуються Конститу'

цією України та відповідними правовими актами, та нор'

мами міжнародного права, зокрема Декларацією про

права дитини, Конвенцією про права дитини, Все'

світньою декларацією про забезпечення виживання,

захисту і розвитку дітей, Пекінськими правилами, Ста'

тутом дитячого фонду України тощо. У науковій літера'

турі гуманізація педагогічного процесу окреслюється як

його олюднення, забезпечення з боку тих, хто виховує,

любові і уваги до дітей, поваги до їхньої гідності". При

цьому потрібно враховувати такі якості учня як стан здо'

ров'я, вік, інтереси, рівень розвитку, стать, для того щоб

забезпечити умови для різнобічного і повноцінного на'

вчального процесу [3].

Як один із напрямків гуманізації освіти є розвиток

навчального спілкування. На думку Савченко О.Я.,

спілкування на уроці — основа стимулювання навчаль'

ної праці, воно не може орієнтуватися на абстрактного

учня і має враховувати не тільки актуальні потреби, але

і якнайповніше відповідати розмаїттю індивідуальнос'

тей конкретного класу" [14]. Умовою особистісно'орі'

єнтованого спілкування вчителя з учнями є вміння дос'

тупно висловлювати думку, враховуючи емоційно'сти'

мулюючий вплив слова, який створює на уроці сприят'

ливий клімат та враховування внутрішнього стану дити'

ни.

Особливого значення набуває формування етично'

обумовленої мотивації навчання, орієнтованої на само'

актуалізацію системи індивідуальних цінностей та гума'

ністичних характеристик, системи взаємовідносин між

педагогом і учнем. Другий аспект передбачає орієнта'

цію на подолання технократичної природи сучасного

навчання. Становлення особистості в тісному поєднанні

оволодіння культурними, політичними, правовими знан'

нями та цінностями є безпосереднім джерелом тієї ба'

гатогранності та гармонійності, що виступають вирі'

шальними критеріями особистісного буття. Створення

умов для самоактуалізації особистості можливе лише в

рамках нової моделі освіти, інтегрованої з глобальни'

ми модернізаційними процесами в суспільстві.

У контексті гуманізації освіти ключове місце займає

створення особливої атмосфери радості, творчості,

добра. Такий підхід використовували в своїй пе'

дагогічній діяльності Л. Толстой, В. Сухомлинський,

Ш. Амонашвілі. Провідною стає ідея необхідності пе'

ренесення науки на новий рівень, де б людина розгля'

далась як істота духовна, як "космопланетарний фено'

мен", за виразом академіка Казначеєва. Важливо заз'

начити, що такий підхід зображає людину не лише як

біологічну субстанцію, але враховує її психічні, соціальні

і культурні характеристики людського існування в світі.

У даному випадку потрібно серйозно задуматися над

питанням природи людини, переосмислити її в контексті

нових наукових знань. А це, у свою чергу, вимагає вне'

сення корективи в освітній простір, доповнення його но'

вими знаннями про людину.

На місце старих підходів мають прийти нові, що

грунтуються на принципах демократії, гуманізації, гу'

манітарізації, безпервності навчального процесу і гар'

монійному поєднанні досягнень національної науки та

світових досягнень. Нові підходи до освіти обумовлю'
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ють нові методи викладання дисциплін модульно'рей'

тингові системи, інтегративні курси, поліваріантність

навчальних програм, альтернативність навчальних

курсів і дисциплін, розробка і впровадження авторсь'

ких спеціальних курсів. Дослідник І. Фомічова визна'

чає різницю між механізмом під час авторитарного

навчання й гуманістичною педагогікою, яка полягає в

тому, що основою гуманізації є навчально'виховний

процес "можу — хочу". Тобто для успішної реалізації

гуманістичної освіти необхідна позитивна готовність

дитини до сприйняття інформації, на включення до

діяльності, причому, з одного боку, випадкова, з іншо'

го — в результаті спеціальної організації навчально'

виховного процесу.

Саме з цих позицій сформульовані завдання в Дер'

жавній національній програмі "Освіта", в якій, зокрема,

зазначено: "Гуманізація освіти полягає в утвердженні

людини як найвищої соціальної цінності, розкритті її

здібностей та задоволенні різноманітних освітніх по'

треб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських

цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього

середовища, суспільства і природи".

Так, у Державному стандарті початкової загальної

освіти який розроблений відповідно до мети початко'

вої школи з урахуванням пізнавальних можливостей і

потреб учнів початкових класів, визначає зміст почат'

кової загальної освіти, який грунтується на загально'

людських цінностях та принципах науковості, полікуль'

турності, світського характеру освіти, системності, інтег'

ративності, єдності навчання і виховання на засадах гу'

манізму, демократії, громадянської свідомості, взаємо'

поваги між націями і народами в інтересах людини, ро'

дини, суспільства, держави.

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ

столітті визначає як важливе завдання загальноосвіт'

ньої школи "формування високої гуманістичної культу'

ри особистості". Принцип гуманізації управління систе'

мою середньої освіти передбачає врахування індивіду'

ально'психологічних особливостей, прийняття унікаль'

ної неповторності кожного учасника навчально'вихов'

ного і управлінського процесу, створення умов для мак'

симального вияву його творчого потенціалу, вільного

розвитку, самореалізації, самотворчості у процесі

здійснення навчальної і педагогічної діяльності.

Освітня діяльність передбачає обов'язкову органі'

зацію і проведення виховної роботи у ЗНЗ всіх рівнів

акредитації на основі низки концептуальних положень

— Конституції України, Закону України "про освіту",

Державної національної програми "Освіта", Концепції

виховання дітей та молоді в національній системі ви'

ховання в Україні. Але сьогодні організація і прове'

дення виховної роботи у ЗНЗ ускладнюється соціо'

культурною кризою освіти в Україні, де старі форми й

методи виховання не діють, досі не визначено духов'

них пріоритетів формування особистості. Враховую'

чи, популяризацію рівності прав між вчителем та уч'

нем спостерігається недостатня поінформованість ос'

танніх, щодо їхніх обов'язків, які ведуть до відпові'

дальності за свої дії. Це в свою чергу породжує дезор'

ієнтованість у навчально'виховному процесі. Тому,

окреслюючи права учнів, важливим є донесення інфор'

мації про їхні обов'язки.

У пошуках визначення духовних пріоритетів у фор'

муванні дитини як особистості особливе значення при'

діляється інноваційним педагогічним технологіям. Інно'

вація інтерпретується як нововведення, яке покращує

процес та результати навчально'виховного процесу. Інно'

вацію є як масштабною, так і частковою зміною системи

і відповідної діяльності, а також результататом цієї діяль'

ності. Як зазначає І. Дичківська, інноваційні педагогічні

технології сприяють підвищенню ефективності навчаль'

ного процесу, що гарантує досягнення запланованих ре'

зультатів досягнення. Як правило, це сукупність форм,

методів і засобів навчання, виховання та управління, об'

'єднаних єдиною метою і визнані освітньою громадські'

стю країни та поділяються на навчальні, виховні та уп'

равлінські інновації [5, с. 40]. До виховних інноваційних

технологій відносимо мистецькі засоби й прийоми впли'

ву педагога на свідомість особистості учня з метою фор'

мування в нього особистісних цінностей у поєднанні (кон'

тексті) із загальнолюдськими цінностями. Управлінські

інноваційні технології включають в себе сучасні еко'

номічні, психологічні, діагностичні, інформаційні техно'

логії, що створюють умови для оперативного й ефектив'

ного прийняття керівником управлінського рішення [18].

Ключовим елементом в інноваційному процесі є пе'

дагог'дослідник, який володіє системним мисленням,

розвиненою здатністю до творчості, сформованою й

усвідомленою готовністю до інновацій. Обов'язковим

стає не тільки використання у навчальному процесі но'

вих наукових знань, але й включення творчого пошуку

в освітню діяльність.

Отже, процес гуманізації в системі освіти передба'

чає послідовну, ієрархічну зміну системи державного

управління освітою, що включає в себе підвищення ком'

петентності державних службовців що, забезпечують

процеси функціонування державного освітнього меха'

нізму, так як вони являються ключовими елементами в

формуванні гуманоцентричної освітньої політики дер'

жави. В системі МДУ освітою закладено основу для

розвитку гуманістично — орієнтованого навчання, зок'

рема, вироблення нової системи цінностей в учнів та

нових етичних відносин між учнем і викладачем, які є

необхідними умовами цього розвитку. Важливим є за'

безпечення освітнього процесу новими психолого —

педагогічними методиками, які забезпечуватимуть гума'

нізацію сучасного навчального процесу і сприятимуть

його виходу на якісно вищий рівень, забезпечивши без'

перервне навчання, виховання та впровадження дитини

до самостійного життя, зокрема учнів з інвалідністю.

Такий рівень розвитку освіти на сьогодні являється пер'

спективою, яка формується та втілюється в системі дер'

жавного управління освітою.
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