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ПРОЕКТ «КУРС: ОСВІТА» ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
М. Г. Ватковська, канд. філос. наук, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, vatkovskaya@gmail.com
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
абстракції – при встановленні сутності поняття «освітня послуга»; аналізу та синтезу – при
виокремленні складових проекту «КУРС: Освіта»; структурно-функціонального підходу –
при визначенні ролі кожної із складових програмного комплексу в процесі оптимізації
державного управління освітою.
Результати. В роботі показано, що модернізація сфери освіти шляхом впровадження
комплексних інформаційно-освітніх проектів дозволяє охопити широке коло управлінських
проблем, починаючи від особливостей управління дошкільним навчальним закладом і
закінчуючи управлінням навчальним процесом в школі. Визначено, що складові програмного
комплексу «КУРС: Освіта» покликані оптимізувати процес державного управління
освітньою галуззю на всіх її рівнях, оскільки:
– змінюють роль державного службовця, який перетворюється із контролера на
активного учасника освітнього процесу і який шляхом використання інформаційних
технологій

спроможний

самостійно

формувати

потрібну

статистичну

інформацію,

перевіряти її за допомогою Інтернету і здійснювати ефективне управління;
– дозволяють батькам через електронну реєстрацію у дошкільних навчальних
закладах вирішувати проблеми влаштування дитини до дошкільної установи;
– відкривають можливості взаємодії батьків з вчителями та школою в цілому через
віртуальний простір.
Новизна. Наукова новизна статті полягає у визначенні тих сфер управлінського
процесу освітою, які потребують модернізації, а також в оцінці результативності
застосування до них програмного комплексу «КУРС: Освіта».
Практична значущість. Практичне впровадження проекту дозволяє оптимізувати
процес управління освітою і здійснювати його на більш ефективному рівні. Результати
проведеного

дослідження

можуть

використовуватись

державними

службовцями

та

науковцями в процесі модернізації державного управління у галузі освіти.
Ключові слова: електронно-освітній проект, інформатизація, інформаційна система,
модернізація, освіта, управління.
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