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РЕФЕРАТ

       У магістерській роботі подана характеристика української системи

середньої освіти в аспекті інформаційного суспільства. Проведено аналіз

державної політики у галузі шкільної освіти. Охарактеризовано сучасну

систему адміністрування загальноосвітнього закладу. Досліджено питання

стратегічних векторів модернізації середньої інформаційному просторі. 

Схарактеризовано процедуру сертифікацію педагогічних кадрів в умовах 

побудови нового освітнього простору. Визначено рівні якості освіти на основі 

інформаційного забезпечення. Розкрито складові Нової української школи та її 

концептуальнізасади. Проведено аналіз концепції та формули запровадження 

Нової української школи.

        Ключові слова: освіта, школа, освітня діяльність, вчитель, якість,

управління, загальноосвітній заклад.

    

       The master's thesis describes the Ukrainian secondary education system in the

aspect of the information society. The analysis of the state policy in the field of

school education is conducted. The modern system of administration of a general

educational institution is characterized. The question of strategic vectors of

modernization of secondary education in the innovation and information space is

investigated. The information and communication component of the management

of the educational institution is analyzed. The procedure of certification of

pedagogical staff in the conditions of construction of a new educational space is

characterized. The levels of quality of education based on information support are

defined. The components of the New Ukrainian School and its conceptual

foundations are revealed. The concept and formulas of introduction of the New

Ukrainian School were analyzed.

           Keywords: education, school, MES, educational activity, teacher, quality,

management, general educational institution.   


