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МАИДАНЧИК 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

Авторська школа Ганни Матвєєвої 

У статті наведено генезис розвитку авторської школи - спеціалізованої школи 
1-111 ступенів мистецтв і прикладних ремесел «Академія дитячої творчості)) Ганни
Матвєєвої як соціокультурного феномена в освітній системі Миколаївщини. резуль
тати експериментальної роботи майданчика Всеукраїнського рівня з теми «Розвиток
художньо-творчого мислення особистості засобами взаємодії різних видів мистецтв
і прикладних ремесел)) та управлінського складника за напрямом «Управління роз
витком освіти)•.

ОпегТОПУЗОВ, доктор педагогічних наук, професор, 
дире1<тор Інституту педагогіки НАПН України; 

Людмила КАЛІНІНА, доктор педагогічних наук. професор 
Інституту педагогіки НАПН України.завідувач відділу економіки та управління 

загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України 

Будь-яка школа, як і авторська. є міні-сус
пільством. зі своїм неординарним, креатив
ним, громадсько-активним і життєствердним 
населенням, місією і призначенням. фінансами 
та економікою, духовними. матеріальними 
та організаційними цінностями. специфікою ко
муні каці й но-інформаці й них зв'язкі в та власною 
ретроспективою розвитку. Авторська школа 
Ганни Матвєєва·, як соціокультурний феномен 
створена в освітньому просторі Ми�<олаївщини 
на хвилі реформаційних інноваційних процесів. 

У1992-1994 н. р. на базі СЗОШ №31 створено 
експериментальний майданчик з теми «Етно
педаrогіка та відродження народних про
мислів України у виховній системі школи•). 
Інваріантну складову навчального плану до

повнено модернізованим змістом трудового 
навчання через введення таt<их нових предметів: 
«Художня обробка металу й каменю», «Художня 
обробка деревини11, <<Малюнок і живопис>�, 
«Художня кераміка й гліптика,>. «Моделювання 
одягу», «Художній розпис,,. «Ювелірна май
стерність)), які ресурсно забезпечені створе
ними нав�Jально-виробничими майстернями. 
металопластики та ювелірної справи.художньої 
обробки деревини. кераміки, гліптики. 

У1994/95 н. р. рішенням Миколаївської міської 
ради створено середню загальноосвітню школу 
№ 58 художнього профілю. яка працювала 
до 1998 року як профільна та продовжувала 
експериментувати й упроваджувати авторські 
методики й технології розвитку учнів із різних 
видів мистецтва. До навчального плану, крім 
предметів державного стандарту загальної 
середньої освіти. було внесено зміни щодо спів
відношення між освітніми галузями. зокрема 
додано профільні предмети (базова-теоретичні- іс
торія та теорія образотворчого мистецтва (1-11-й 
класи), естетика (1-11-й класи). малюнок і живопис 
(1-8-й класи), художня праця (1-4-й класи). спецкурс 
«Розвиток творчих здібностей» (5-11-й класи), 
розширено перелік предметів декоратив
но-ужиткового циклу з б до 11 завдяки введенню 
соломоплетіння. металопластики, гончарного 
мистецтва, художньої обробки тканини, лозо
плетіння. Орzанізаціuна структура nрофі11ьної 
wко11uзазнала інноваційнихзмін через створення 
нових структурних компоненті в - театрально го. 
фольклорного й хореографічного відділень . 

У1998/99 н. р. відбулася реорганізація серед
ньої загальноосвітньої школи N2 58 художнього 
профілю шляхом об'єднання із середньою 
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загальноосвітньою школою № 8 у спеціалізовану 
загальноосвітню ш�<олу мистецтв і приклад
них ремесел, я1<а успішно діяла до 2005 року. 
Навчальний nпан спеціалізованої загальноосвіт
ньої школи мистецтв і прикладних ремесел було 
розроблено на основі типового, з урахуванням 
творчого педагогічного доробку колективу 
і авторського програмно-методичного забез
печення з освітньої галузі «Мистецтво». Пред·
мети зоzа11ьноосвіmньоzо цuкпу розширено 
предметами спеціалізованого циклу завдяки 
введенню то,шх нових бозово-теоретичних предметів 
як світова художня культура та предметів музич
ного мистецтва - теорія музики й сольфеджіо. 
З 2002 р. започатковано курси «Розвиток творчо
го мислення» (1-4-mi класи) та «Розвиток творчо·і 
особистості)> (5-11-ті класи). Упорядковано 
предмети декоративно-ужиткового мистецтво 
то введено нові предмети сценічних мистецтв. 
основи акторська"! майстерності, театральне мис
тецтво. хореографія. музичне мистецтво (вокал. 
духові й народні інструменти). 

Тристороння угода про співпрацю в галузі 
управління загальною середньою освітою укла
дена у 2000 році між лабораторією управління 
освітніми за�<ладами Інституту педагогіки НАПН 
України, управлінням освіти Миколаївськоїмісь
коі ради і середньою загальноосвітньою школою 
No 58 художнього профілю. 

У 2002 р. спеціалізованій загальноосвітній 
школі мистецтв і прикладних ремесел надано 
статус експериментального зоzа11ьноосвітньоzо 
навчального зоkІ\аду всеукраі:Нськоzо рівня. Згід
но з наказом № 141 Міністерства освіти і науки 

tJ 
України відбулося уточнення назви закладу -
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв 
і прикладних ремесеп Микола·івської міської ради 
Миколаївської області, експериментальний на
вч�льний заклад всеукраїнського рівня з назвою 
«Академія дитячої mворчосmі>1 (надалі - МАДТ). 
Згідно з р1шенням Державного департаменту 
інтелектуальної власності школі надано статус 
і авторської школи Ганни Матвєєвої. Власне. 
ці державницькі документи і засвідчують по
яву нового освітньо-культурного феномену в 
Миколаєві та новий рубіж, починаючи з якого 
постійно відбуваються широкомасштабні іннова
ційні тв-ор чі перетворення в діяльності коле кти ву 
та шкільній практиці. 

Науковий супров1д експериментальної діяльності 
школи здійснюють: 

• Інститут педагогіки і психології професійної
освіти НАПН України; 

• Інститут педагогіки НАПН України;
• Інститут інноваційних технологій і змісту

освіти МОН України. 

Тема дос11ідно-ексnерименmальної роботи 
«Розвиток художньо-творчого мислення 
особистості засобами взасмодії різних 
видів мистецтв і прикладних peuecem, 
є комплексною. складається з окремих підтем 
за різними науковими напрямами та проблемами 
для дослідження. розрахована на 12 років. 

Ідея nоеднання науки, мистецтва й філо
софії як основи процесу навчання і виховання 
молоді відома ще з часів Піфагора й Платона 
та знайшла відображення у тематиці і реальному 
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практичному втіленні в експериментуванні. 
Звісно, що за умов реформування освіти ця 
ідея, як і низка інших ідей, які передбачалося 

�- . .. 

реатзувати ПІД час розвитку авторсько� школи 
художньо-естетичного профілю й розроблення 
та обr'рунтування цілісної системи управління, 
набула сучасного модерного контексту. 

Мета дослідженн11 полягала в розробці 
та науковому обгрунтуванні концепції діяльності 
спеціалізованої школи художньо-естетичного 
профілю як авторського навчального закладу, 
моделей навчання й виховання творчо обдаро
ваних учнів, організаційно-педагогічних засад 
управління навчально-виховним процесом і шко
лою, експериментальній перевірці їх ефективності. 
Задля інтегрування змісту базових і художньо
естетичних навчальних дисциплін виокремлено 
пріоритетне завдання створення експериментальних 
програм. підручників, посібників. Мету дослідження 
структуровано в низку завдань. частина з яких без
посередньо торкалася управлінського напряму 
(управління розвитком освіти) відповідно до підтем 
окресленої комплексної проблематики. Зокрема, 
завданНRми управлінського напряму на 2000-
2010 рр. визначено й такі. які безпосередньо сто
сувалися створення авторської школи: 

• проаналізувати історію, теорію, сучасний
стан розвитку в Україні та за кордоном спеціа
лізованих ЗНЗ як авторських шкіл й визначити 
їх місце і значення в системі загальної середньої 
освіти; 

• розробити й науково обгрунтувати модель
управління діяльністю спеціалізованої школи 
художньо-естетичного профілю як закладу 
інноваційного типу, здійсни.ти дослідно-експе
риментальну перевірку її ефективності; 

• проаналізувати навчальні плани шкіл худож
ньо-естетичного профілю та розробити власний 
навчальний план авторського навчального зак
ладу, експериментально апробувати його; 

• виявити особливості діяльності спеціалізо
ваних шкіл художньо-естетичного профілю 
та науково обr'рунтувати концепцію функціону
вання й розвитку експериментального навчаль
ного закладу всеукраїнського рівня «Академія 
дитячої творчості>>; 

• вивчити й проаналізувати організацію
навчально-виховного процесу спеціалізованої 
школи художньо-естетичного профілю, устано
вити критерії оцінювання його результатів. 

Виконання завдань дослідно-ексnерuмен
mальної poбomu здійснювала адміністративно
управлінська ланка школи під керівництвом 
науковців лабораторії управління освітніми 
закладами Інституту педагогіки НАПН України 
згідно з програмою комплексного дослідження. 
п рог ра мою дослідно-експериментальної роботи 
та індивідуальними програмами виконавців. 

Досвід І .. 
г 

Ексnерuменmа11ьна робота здійснювалося 
поетапно протягом 2000-2010 рр. і полягала 
в обrрунтуванні концептуальних засад худож
ньо-естетичної освіти. у створенні інноваційної 
освітньо-виховної системи на основі синтезу 
філософії і мистецтва, педагогіки і психології, 
у визначенні прогресивних ідей педагогічного 
досвіду, наукових підходів щодо реалізації 
інноваційних технологій управління у спе
ціалізованому навчальному закладі «Академія 
дитячої творчості1>. Подальшого розвитку 
набуло запровадження тематичних проектів 
з розвитку творчості учнів, положення щодо 
вивчення об'єктивних і суб'єктивних чин
ників впливу на розвиток їхнього творчого 
потенціалу у навчально-виховному процесі. 
Практичне значення одержаних результатів 
полягає в тому, що отримані під час дослі
дження матеріали та сформульовані висновки 
й рекомендації дають новий педагогічний інстру
ментарій для організацїі діЯІІьності спеціалізованих 
ЗНЗ художньо-естетичного профілю. Здійснено 
ретроспективу діяльності авторських шкіл 
України XVI-XX ст. як соціально-педагогічних 
систем, визначено специфіку їх функціонування 
(авторська оригінальна концепція, самостійне 
формування навчального плану, оптимальні 
можливості поєднання середньої профільної 
освіти з допрофесійною підготовкою. широке 
використання технологічних підходів, групових 
та індивідуальних форм організації навчання). 

Експериментально виявлено основні орга
нізаційні форми навчально-виховної роботи 
з розвитку творчого мислення учнів. Встановлено, 
що уnравління авторською школою відбувається 
з урахуванням управлінського доробку В. Су
хомлинського. теорій змін (М. Фуллан). систем
ного й адаптивного(В. Безпалько, Г. Єльникова). 
ситуаційного, інноваційного й інформаційного 
управління (Л.Даниленко.Л. Калініна). У процесі 
експерименту виявлено. що управління є дер
жавно-громадським зі стратегічним спрямуванням. 
До основних питань стратегічного управління 
належать процеси інноваційних змін культури 
організації, які охоплюють дедалі більшу кількіст1:, 
шкіл, незалежно від їх розмірів та профілю, форму
вання й реалізації стратегій проведення цих змін. 

У межах дослідно-експериментальної роботи 
«Розвиток художньо-творчого мислення особис
тості засобами взаємодії різних видів мистецтв 
і прикладних ремесел)) та у зв'язку з науковим 
планом науково-дослідної роботи Інституту 
педагогіки НАП Н України та темою «Форму ван ня 

· управлінської культури керівника загальноосвіт
нього навчального закладу» лабораторії управ
ління освітніми закладами Я. Е. Стемковська
викС?нувала друге дослідження уnрав11інської
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спеціалізації ,сРозвиток орrанізаційної куль
тури вчителів у системі науково-методичної 
роботи школихудожньо-естетичноrопрофі,uо;.. 

Мета дос11ідження:теоретичне обфунтування 
й експериментальна перевірка особливостей 
управління розвитком організаційної культури 
вчителів у системі науково-методичної роботи 
школи художньо-естетичного профілю. 

Відповідно до мети дослідження визначено 
такі завдання: 

• проаналізувати стан досліджуваної пробле
ми в теорії та практиці управління освітою; 

• з'ясувати сутність феномену ((орг{lнізаційна
культура вчителів", визначити педагогічні умови 
управління її розвитком у системі науково
методичної роботи школи художньо-естетичного 
профілю; 

• теоретично обr'рунтувати модель управлін
ня розвитком організаційної культури вчителів 
та здійснити її експериментальну перевірку 
в системі науково-методичної роботи школи 
художньо-естетичного профілю; 

• визначити критерії та показники оцінювання
рівнів розвитку організаційно·і куль тури вчителів 
школи художньо-естетичного профілю; 

• розробити навчально-методичне забез
печення управління розвитком організаційної 
культури вчителів у системі науково-методичної 
роботи профільних загальноосвітніх закладів. 

За результатами виконаного Я. Є. Стемков
ською дослідження, аналіз педагогічної практики 
з проблеми виявив, що стан управління розвит
ком організаційної культури вчителів у системі 
науково-методичної роботи школи художньо
естетичного профілю не відповідає сучасним 

вимогам. а в науково-педагогічній літературі роз
глянутий недостатньо. не розроблене навчально
методичне забезпечення його функціонування. 
Організаційна культура нерідко зводиться 
до традицій колективу, педагогічної етики, під
тримки чистоти й порядку на робочих місцях. 

Результати дослідження дали можливість 
виокремити nро611емотику управлінської ді.я11ь
ності. 

1. Більшість дослідників, які вивчають феномен
<ІОрганізаційна культура" в сучасному загально
освітньому навчальному закладі, звертають 
увагу на вагомий вплив норм, цінностей і правил, 
які існують у школі, та 'іх вплив на стиль і тип 
поведінки членів педагогічного колективу. 
Нівелюється той факт, що носіями організаційної 
культури є всі суб'єкти навчально-виховного 
процесу й управління. 

2. У процесі дослідження на основі порівняльної
характеристики дефініцій «організаційна 1<у11ьту
ра" та <Юрганіюційн.а культура школи,, з'ясовано 
сутність «організаційної культури вчителів школи 
художньо-естетичного профілю", соціально значущу 
міжособистісну взаємодію між членами пе
дагогічного колективу у процесі прийняття 
й реалізації спільних рішень учнівським колективом 
і батьківською громадою; традиці

ї 

педагогічного 
колективу, символи, які створюють історію 
та відображають імідж та «індивідуальність,, 
школи художньо-естетичного профілю. Структуру 
організаційної культури вчителів розкрито через 
ціннісне-мотиваційний, когнітивне-куль туроло
rічний, професійний і комунікаційний складники, 
які враховано під час виділення змістового, техно
логічного й критеріально-рівневого компонентів 
її розвитку. 

3. Модель уnров11іння розвитком орzонізаціu
ної куАьmури вчителів у системі науково-мето
дичної роботи wкo.ttu художньо-е1:тетuчноzо 
nрофіпю - науково й методично обrрунтоване 
педагогічне середовище навчально-виховної, 
методично·, діяльності закладу, спрямоване 
на створення сприятливих умоВ-відкритоТ взаємо
дії всіх учасників навчально-виховного процесу. 

У структурі ціє'а моделі виділено змістово
цільовий, організаційно-тех нологічний і оцінно
результативний блоки. Функціонування моделі 
забезпечено поєднанням різнорівневих функ
ціональних, дидактичних, процесуальних. 
управлінських та інших зв'язків, є спеціально 
організованим педагогічним процесом, який реа
лізується на основі відповідних педагогічних умов 
у психологічному, навчальному та професійному 
напрямах. Унаслідок проведеної експеримен
тально'{ роботи щодо перевірки дієвості розро
бленої моделі отримано статистично значущі, 
позитивні 3міни у системі науково-методичної 
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роботи школи художньо-еаетичного профілю 
експериментальних груп, що значно перевищу
ють показники контрольних груп. 

4. Визначено систему критеріїв (розви-вальнй
проективний, когнітивний, стимулювальний, комуні
кативно-організаційний, рефлеІ(сuвно-творчий) 
та відnовіднuхім показників (ціннісна зорієнтована 
єдність колективу, професійний синергізм, організаційна 
соціалізація) високого, середнього й низького 
рівнів розвитку організаційної культури в�ителів 
у системі науково-методичної роботи школи 
художньо-естетичного профілю. 

5. Розроб11ено навчально-методичне 3Qбез
nечення управління розеитком органі31щІііної 
культури вчителів у системі науково-методичної 
роботи школи. що включає nрогрОJІІІу •<Розвиток 
організаційної культури вчителів у системі 
науково-методичної роботи wкопи художньо
естетичного профілю)), комплексну діагностику 
з виявлення рівня розвиткуорганізаційноїкуль тури 
вчителів школи. тривекторну тренінгову техно,1огію. 

Визначено nедаzоzічні ум"ви уnрав11іння 
розвитком організаційної культури вчиmе11ів 
у системі науково-методичної роботи wкo11u

.художньо-естетичного профілю: 
• необхідність реалізації комплексу теоре

тико-методологічних та організаційно-педаго
гічних дій для розвитку цього організаційного 
феномену; 

• наявність мопtваційного механізму,
що забезпечує процес розвитку організаційної 
культури; 

• перехід до ціннісна зорієнтованого розвитку
цього організаційного феномену; 

• сформоване куль тур но-освітнє середовище,
що включає мистецько-педагогічні чинники 
в організаційній культурі школи; 

• система управління розвитком організацій
ної культури вчителів. 

Зазначимо, що до основно·і ланки у процесі 
експерименту належать не лише директори та їхні 
заступники із навчально-виховної роботи. а й го
лови предметних методичних об'єднань. керівники 
творчих груп. саме вони здійснюють безпосередній 
та опосередкований вплив на розвиток організа
ційної культури школи загалом і педагогічного 
колективу зокрема. виконують основні управлінські 
функції (діагностики. планування діяльності. орга
нізації, прогнозування. корегування та контролю). 
Алгоритм упраелінської діяльності суб'єктів розвитку 
організаційної культури школи визначається змістом 
управлінського циклу і включає: визначення переліку 
напрямів розвитку організаційної куль1УРи школи; 
відбір змісту і форм діяльності, які можуть забезпе
чити цей розвиток; установлення рівня розвитку 
організаційної культури; розробку системи моні
торингу якості цього процесу. 

Досвід І 
г 

У процесі експерименту виникла потреба 
розглядати не лише питання про змістово
процесуальні і технологічні зміни у школі, а й пи

тання труднощів, які виникають під час запрова
дження нових підході в. стратегій розвитку школи 
загалом і організаційних стратегій культури. 
та значною мірою пов'язані з притаманними 
колективу традиціями. системою відносин 
і позиціонуванням у соціумі, зразками поведінки. 
точніше- організаційною культурою. Організа
ціuна ку,1ьmура є складником ядра стратегіч ноrо 
улравління, яке здійснюється адміністративно
управлі нською ланкою в академії дитячої 
творчості та могутнім інструментом лідерства. 
оскільки надає можливість впливати на людей 
через символи, історії. традиції. норми та цінності. 
Традицією прот я гом двадцяти рокі в є директор
ська ялинка у день святого миколая та новорічний бал, 
чимало інших традиційних шкільних заходів -
день знань, Місто майстрів. День матері, День 
пам'яті, День святого Валентина. день радощів. 
День самоврядування. 

Водночас особлива роль у формуванні й роз
витку організаційної куль тури належить людям. 
які працюють в академії дитячої творчості і ство
рюють її, тому потребували вивчення 
під час експерименту її важливих 
характерних ознак із засто
суванням різних методів, 
методик і технік. цінностей. 
які пропагує те суспільство. 
де живе людина. 

Базовими цінностями, 
які є іманентно притаман
ними колективу Ми
колаївської академії 
дитячоїтворчості, є: 
11юдина, освіта. від
критість. комуні
кація, творчість. 
здоров'я, свобода 
і відповідальність, 
11ідерство та інші 
організаційні й осо
бистісні цінності. Після 
сприйняття цих цінностей 
вони виступають для кож
ного моральною нормою 
і джерелом зобов'язань 
щодо їх дотримання.  
знайшли своє підтвер
дження у конкретних справах 
і проектах, життєтворчості 
� на сайті школи. 
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J Досвід 
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-------.,- --

.,, ' Комунікація, mвор-
.,"' чість та здоров'я. У школі учні 

, ' творять власну історію особистісного 
' творчого шляху завдяки опануванню " 

І . . \ , р1зними видами мистецтв I мистецтвом , 
' життя. Учителі й батьки учнів, усвідомлюючи ' 

І ОА- - - - - - � 't; �JI· � - -� .,, 

,' своє покликання. залучають дітей до надбань \ 
' національноїї світово'і куль тур та скарбниць мист� , 
; ц_тва, с�івучасті в�ипіусіє!· п�анетита персонально'і � 
, в1дповщальност1 за власн1 д11. сnрияють зануренню I 
, в атмосферу творчості і натхнення. особистісного , 
'. розвитку як творця власного життя. У школі учні, ,' 

_..,,. ', , ,;���� 
., _., Відкрит ість 

, учителі й митці відкриті до спілкування і сnівтвор- , 
\ часті та вміють шляхом комунікації і творчості ,' 

, налаrоджуватиспівпрацюзлюдьми різних , 
', культур, поглядів і віросповідань, вибу- , ' 

, " З 2000 року школа за під- ', 
,' тримкиЮНЕСКОотрималапочесне \ 

I право брати участь у Міжнародній , 
/ програмі «Європейська школа». Відтоді \ 

', довувати конструктивний діалог ., " 
' ., ... ... на паритетних засадах. , , 

.... , 
- ; 

-- ---------

' щорічно до м. Миколаєва приїздять на на- \ 
: вчання тридцять дітей із Німеччини (м. Аполь- \ 
' да, земля Тюрінгія) і тридцять учнів академії I 

І дитячої творчості навчаються за кордоном. І 
І . . І , з 2002 року за сприяння мерtв м1ст Миколаєва , 

Відповідапьнісmь 
\ та Москви укладено угоду про співпрацю , 
\ зі школою No 325 м. Москви. Більше десяти ,1 

і свобода як практична реалізація 
ідей екзистенціалізму та шлях до усвідом

лення суті та значення різних видів діяльності 

' років школа має партнерські відносини ' 
\ з ліцеєм ім. Міхая Греку м. Кишинева. ,' 

\ у якому запроваджуються іде'і ., ' 
у житті кожно·ілюдини, її наслідків для особистісного ', та методики ·колективу ., " 

' .. ,, 

розвитку в цивілізаційному вимірі та персональної 
відповідальності перед суспільством і кра·іною. 

, .... авторсько� школи. , , 
..... __________ ..,,.-' 

В Академії дитячої творчості спрямовують зусилля 
на підтримку територіально·; й морально·, цілісності і єд
ності нашої держави, учні проводя_ть у лікарнях концерти 
для поранених бійці в АТО, виготовляють обереги й пам'ятні 
сувеніри для бійців АТО в майстерні декоративно-ужитко
вого мистецтва, започатковують і проводять доброчинні 
акції на підтримку хворих і дітей-сиріт. У школі панує 
атмосфера свободи та формується вільна особистість. 
для я1<о'і людина. демократія і громадянське суспільство 
є цінностями. Створено культурно-освітнє середо

вище, де учні мають змогу  відчути себе вільною 
людиною і приймати усвідомлені рішення 

щодо особистісної свободи у різних актах 
вибору й нести відповідальність за 

прийняття цих рішень. 
- - - -- - - -

.; ' 

., "' Людина т а  'іі ', 
,' життяєнайістотнішими \ 

, цінностями через особис- , 
• \' тіс�е ставлення до себе як д� \

і нос1я культури та через усв1- ,
- І домле�ня себе. Учні та учите�і І

I в школ� визнаються яклюдськии •
І . . - .. І 

\ кап1тал. 1нвестовании в не1 для 
I 

\ формування власно·і куль- , 
', тури успіху та розвитку , ' 

', навчального закладу. ; ' 
' .; 

--- -- - -

Лідерство - ключ 
від особистісного життє

вого успіху до розквіту дер
жави та нації. Академія дитячої 

творчості підтвердила свій статус 
авторсько'і експериментально·і 
інноваційної школи за резуль
татами проведення державно'і 
атестації навчального закладу 

2014 року, була знову за
служено атестована 

«з відзнакою». 
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Власне, розвитку цих особистісних ціннос
тей сприяє міжнародний фестиваль дитячої 
народної творчості ссЗолотий лелека)•, який 
створено з ініціативи Г. Д. Матвєєвої. Казко
вий, легендарний птах із золотими крилами, 
за стародавнім українським повір'ям приносить 
дітлахів. але не лише в родини. а й в академію 
дитячо'ітворчості-унікальних, творчо обдаро
ваних. Мета фестива11ю в контексті визнаних 
цінностей - «Розкриємо свої таланти світу•• 
реалізується під девізом спільного відродження 
культури й народних традицій народів Північного 
Причорномор'я. 

Під час фестивалю, який відбувається на 
Миколаївщині щороку влітку, на березі Чорного 
моря створені умови для реалізації здібностей 
і обдарувань, для вільного спілкування між дітьми 
різних країн і народів Європи та пізнання одне одно
го, забезпечення соціального й морального здоров'я 
дітям соціально незахищених категорій населення, 
доnрофесійно'і підготовки в галузі мистецтва 
дітей-інвалідів тощо. За часи існування міжнарод
ного фестивалю дитячої творчості «Золотий леле
кан майже 40 ооо учасників фестивалю отримали 
радість від спілкування. віру в майбутнє. їм надано 
можливість реалізувати свободу вибору та права 
на творчість. відкрито чимало талантів і обдару
вань. які в майбутньому можуть стати гордістю 
народу України та окрасою мистецької галузі. 

Організаційні цінності, притаманні академї1 
дитячої творчості. залишаються стабільними 
протягом тривалого часу, мають потужний вплив 
на життєдіяльність колективу, є наріжним каме
нем у спільно ухвалених рішеннях та моделях 
поведінки та є гідними уваги. І якщо церемонії, 

Досвід І
г 

символи, герої, норми і традиції, девізи не можна 
не помічати. то базові як організаційні. так і осо
бистісні цінності, які визначають організаційну 
культуру, не завжди на поверхні. І тому зазвичай 
організаційну культуру майже не помічають. 
не усвідомлюють важливість цього унікального 
багатовимірного феномена. Чомусь для більшості 
колективів звичним є психолого-педагогічний 
клімат, що асоціюється з командно-бюрокра
тичним управлінням радянської доби. Резуль
тати експерименту переконливо засвідчують. 
що в Миколаївській академії дитячої творчості 
сильна організаційна культура. 

Згідно з угодою про співпрацю на базі Мико
лаївської академії дитячої творчості як експери
ментального майданчикалабораторїїуправління 
освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН 
України професорами В. І. Масловим іЛ. М. Калі
ніною експериментально перевірено, визначено 
й теоретично обфунтовано заzо11ьні зоковомір
носmі уnровління заzа11ьноосвіmнімu навча11ьними 
зак11адами на демокраmuчнuх засадах: 

• модернізація управління розвитком сус
пільно-громадських засад в управлінні ЗНЗ: 

• циклічність логічної послідовності управлін
ського циклу; 

• відповідність внутрішньої структури управ
ління меті і змісту діяльності навчального закладу; 

• залежність ефективності управління
від рівня аналітичного прогнозування та якості 
моделювання наступної діяльності; 

• збалансованість стратегічного й оперативно
реrулятивного менеджменту; 

• ієрархічність і якісна взаємозалежність усіх
структурних елементів управління; 

• прямопроnорційна залежність якості управ
ління від організаційно-оперативної єдності 
між прямим і зворотним зв'язками; 

• наявність руйнівних деструктивних, деста
білізувальних факторів і процесів та необхідність 
постійних важелів їх запобігання їм; 

• залежність еф ективності управління
від адекватного керівництва на вdх структурних 
рівнях і всієї системи загалом. 

На основі теоретичних узагальнень одиниць 
дискурсу й аналізу практики управління сучас
ними ЗНЗ різних типів і форм власності, даних 
опитування керівників освіти під час проведення 
експерименту обгрунтовано дві тенденції роз
витку державно-громадського уnрав11іння у сфері 
освіти та 3Н3, що притаманні для сучасного 
її стану та перевірено їх дію на практиці. 

По-перше, це тенденція детермінованості 
змісту державно-громадськ020 управління (далі 
ДГУ) в сфері освіти і зокремаЗНЗ від державницьких 
і політичних рішень у галузі освіти. переконань 
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і намірів політик[ в. державних діячів і державних 
службовців і€рархічної вертикалі державного управ
ління освіти, які здійснюють керівництво сферою 
освіти. та спрямованості дій спеціалістів ієрархічних 
органів управління освітою на їх реалізацію. 

По-друге, це тенденція переходу державно
zромадського упра8Іlіння від авmориmарно-бюро
краmичної до демократичної форми управ11іння 
ЗНЗ. Тобто тенденція поступового переходу від 
адм ін істра ти вно-бю рократич ної, планово-цен
тралізованої моделі управління освітою з ієрар
хічним командним підпоряд1<уванням освітньої 
галузі органам державного управління до дер
жавно-громадського управління на демократичних 
засадах у ринкових умовах шляхом перехід
на-трансформаційних процесів у сфері освіти 
від людини-«гвинтика» до людини вільної та 
самодостатнього громадянина країни. який має 
потребу в демократії; від соціалістичних до за
гальнолюдських і національних цінностей; від лінійних 
до нелінійних управлінських процесів у сфері освіти; 
від ПООДИНОКИХ до 6і11ьшої І<ОНс олідації зусиль 

представників державних інституцій й активної 
частини громади в забезпеченні рівного доступу до 
якісної освіти в Україн і. А також тенденції невідпо
відності бюджетногофінансуванняз НЗ вимогам су
спільствадо якості навчання і виховання; орієнтація 
на самофінансування; «старіння>, педагогічних 
кадрів; прагнення до розширення варіативності 
змісту навчальних програм. розвиток конкурент
ноздатності ЗНЗ різних типів і форм власності 
на основі поліпшення освітніх послуг і розширення 
контактів із навчальними закладами різних країн; 
упровадження й поширення Інтернет-технологій 
та освітніх інновацій в управл1ння ЗНЗ; необмеже
ний і педагогічно неконтрольований доступ учнів 
до джерел інформації та не завжди позитивний 
вплив мережі Інтернет на інтелект і моральні 
якості особистості; погіршення здоров'я дrтей 
та юнацтва тощо. 

Адміністративно-управлінською командою 
й учасниками експерименту апробовано систе

му інформаційного забезпечення управпіння ЗНЗ,

змістове наповнення комп'ютерної програми 
«Автоматизована система управління 

.. Школа"» та впроваджено науко
во-методологічне забезпечення 

продукту, технологfю практич
ного використання автомати

зованої системи управління 
для користувачів системи, 

методики оцінювання 
рівнів еф.епивності 

управління й орга-
нізації інформацій
ного забезпечення 
управління ЗНЗ, 
визначено рівні 

сформованості ін
формаційної комп€-

тентностf 1<ерівників. 
Експериме нтально 

пере$ірена визначені кон
цептуальні nопоження 
створення й реалізацJЇ 
організаційних механіз
мів уnравліннл шко11ою 
й доведено на практиці. 

що їх реалізація сприяє 
ефективності дій суб'єктів 

управління. 
Результати науково

дослідної роботи позитивно 
оцінені науково-педагогіч

ною громадськістю Украї
ни, а також зарубіжних 

кр аїн (Молдови ,  
Німеччини. Польщі. 
Росії. ЧорногорїІ). 
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Наука управління. розвиваючись на межі 
різних галузей знань, дає змогу не лише роз
крити органічний взаємозв'язок та взаємо
проникнення художньо-естетичного контенту 
у процесі створення освітньо-культурного 
·середовища авторської школи. природне
зародження нового типу авторської школи
художньо-естетичного профілю у межах
розвитку загальноосвітньої масової школи
з поєднанням їхніх педагогічних надбань і автор
ського практичного доробку творчих колективів,
а й здійснити втілення досконаліших систем,
форм і методів управління.

Місія освіти-виконати соціальне замовлення 
суспільства певного типу-залишається незмін
ною. але змінюється тип сучасного суспільства 
в багатовекторних вимірах: інформаційне. 
відкрите. громадянське. демократичне. 

Природно. що і запити сучасної людини так 
само змінюються згідно з багатовекторністю 
вимірів її особистісного розвитку - інтелекту
ального, емоційного, морального. фізичного, 
соціального. творчого. відповідно до особис
тісних потреб, мотивів. здібностей. Тому такий 
ланцюжок суспільно-технологічних змін при
водить до особистісних людських змін і детер
мінує перманентне оновлення мети навчання 
і виховання учнів, упровадження новацій та їх 
експериментування. 

Авторську школу Ганни Матвєєва·, відрізняє 
від інших інноваційних шкіл специфічна. при
таманна лише ·�й система навчання. виховання 
та управління, спрямована на особистісний роз
виток кожного учня й розкриття його творчого 
потенціалу засобами мистецтва і прикладних 
ремесел в ім'я Людини. громади. країни. 

Академії дитячої творчості є ким і чим пиша
тися. вона має сформоване філософське бачення 
інноваційного розвитку, спрямоване на майбутнє 
нації, що детермінує місію. сутність якоУ полягає 
у плеканні неповторноі, унікально·і і креативноУ 
особистості - людини культури цифровоі' доби. 
Специфіка діяльності суб'єктів управління. гро
мадського співуправління та самоуправління 
Микола·івська·і академїідитячо'ітворчості поля гає 
в осягненні одного з найважливіших і найсклад
ніших мистецтв -мистецтва жити і творити,

яке будується за принципами істинності, добра 
і краси. 

Авторська школа Ганни Матвєєвої- це школа 
талановитих особистостей, мрійників, яким 
nритаманні розвинений емоційний інтелект 
разом із розумовим і соціальним інтелектом. 
якими керують професіонали й педагоги висо
коrо рівня. 
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