
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Івашина Людмила Петрівна, 

кандидат наук з державного 

управління, старший викладач 

кафедри педагогіки, спеціальної 

освіти та менеджменту Сумського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 



Чим більше ми 

впізнаємо – тим більше 

виникає питань 

 А. Томилін 



Ключ до освітнього росту і розвитку 

– це бажання керувати процесом змін  

Ми повинні розглядати зміни як  кімнату 

несподіванок, у якій проблеми  відкривають 

нові   перспективи, де рішення приймаються  

знизу вверх і зверху вниз, де  колегіальність  

та індивідуалізм разом складають продук-

тивну взаємодію сил. 

                                             М.Фуллан                                                                                                                                                            



Дистанційна освіта 
– це процес здобуття освіти, який 

відбувається у взаємодії віддалених 

один від одного учасників освітнього 

процесу  



• Ризик означає можливу невдачу в певній 

справі; це дія, що здійснюється на вдачу, в 

надії на щасливий результат. У 

повсякденному житті термін «ризик» 

вживається, як правило, в сенсі можливої 

небезпеки, невдачі, невпевненості в ході тієї 

чи іншої дії» (А. Альгін)  

• Ризик - міра передбачуваної невдачі, 

небезпека стосовно конкретного виду 

діяльності. 

Ризик - специфічний процес вибору 

альтернатив, варіантів дій у ситуації 

невизначеності. 

 



Ризик - менеджмент– це… 

– це система управління ризиками, яка 

включає в себе стратегію та 

тактику управління, манера спілкування, 

організація ефект ивної роботи в закладі 

освіти, процес прийняття раціональних 

управлінських рішень, направлені на 

досягнення основних цілей закладу 

освіти. 



Головна мета ризик-менеджменту -  

забезпечення успішного 

функціонування закладів освіти в 

умовах дистанційного навчання.  



 Управління дистанційною освітою ми 

розглядаємо як спеціально організовану 

діяльність, спрямовану на підтримку і 

впровадження навчання, що передбачає 

створення умов для реалізації 

• компетентності; 

• відповідальності; 

• активності; 

• особистісного потенціалу 

 
 

 

ВСІХ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 



Управлінська підтримка  

 в умовах дистанційної 

освіти 

забезпечення умов для професійного 

зростання, особистісного розвитку всіх 

учасників навчально-виховного процесу; 



Фактори впливу на процес 

дистанційної освіти 
 

• Зовнiшнє середовище закладу освіти 
(система освіти країни і регіону, 
зовнішньоекономічна ситуація в країні, батьки 
тощо; 

• Внутрішнє середовище закладу освіти  -
кадровий склад закладу освіти, учнi (їх 
мотиви, цiнностi, культура i можливостi), 
особливостi змiсту освіти, тощо. 



Організація дистанційної 

освіти КЗ СОІППО  

Наш сайт: 

http://www.soippo.edu.ua/ 

 

http://www.soippo.edu.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

Переваги та недоліки 

дистанційного навчання 

 
 

  

 Сильні  і слабкі сторони, можливості і 

загрози дистанційного навчання (SWOT- 

аналіз) 

•   

Переваги дистанційного 

навчання 

Недоліки дистанційного навчання 

1) Можливість навчання у будь-

який час  

2) Можливість навчання у будь-

якому місці  

3) Можливість формування 

індивідуальної освітньої траекторії 

4) Розвиток навичок 

самоорганізації 

1) відсутність вербального контакту з 

учнями 

2) потреба в сильній особистісній 

внутрішній мотивації учасників 

навчального процесу 

3) представлення навчального 

матеріалу виключно в електронному 

вигляді  

4) вимагає від учасників навчального 

процесу вміння взаємодіяти з 

сучасними інформаційними 

технологіями, проблеми з доступом до 

мережі 

  





Риси керівника - новатора:  

– інтуіція; 

– неординарність; 

– уміння визначати тенденції розвитку освіти; 

– особистий інтерес до всього нового; 

– широта знань; 

– гнучкість розуму; 

– бажання постійно вчитись; 

– комунікабельність; 

– ініціативність; 

– здатність брати на себе відповідальність; 

– вміння працювати в команді; 

– cамооцінка успіхів та невдач; 

– особиста привабливість; 

– наполегливість; 

– рішучість; 

– креативність; 

– енергійність; 

– цілеспрямованість; 

- тощо. 



Освіта всього суспільства 

протягом всього життя 



 

 


