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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність/напрям, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Освітньо-професійна програма 

Управління навчальним 

закладом 

 

 

Нормативна 

(за вибором) 

 

 
Спеціальність/напрям: 

073 Менеджмент 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120  

1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Рівень вищої освіти: 

Другий (магістерський)  

 

18 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

68 год.  год. 

Консультації::  

18 год. 

Вид контролю:  

екзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

На сучасному етапі створюється нове бачення ролі управлінця в 

організації, усвідомлюється необхідність оновлення завдань, що стоять перед 

керівниками організацій згідно до вимог, яким повинно відповідати 

демократичне суспільство. Однієї з головних задач діяльності управлінського 

апарата, як організацій, так і державних установ, є організація ефективної 

діяльності структурних підрозділів, з метою реалізації діючих задач даної 

організації. Досягти цього можна за рахунок удосконалення процесу 

управління. Сучасний менеджер повинен досконально знати структуру 

управлінського апарату, чітко уявляти собі процес управління, знати його 

психологічні особливості. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Техніка управлінської 

діяльності» є посилення теоретичної і практичної підготовки магістрантів 

ЗВО до виконання функціональних обов’язків керівників закладів освіти 

України, зокрема до ефективного управління навчальним закладом.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Техніка управлінської 

діяльності» є посилення теоретичної і практичної підготовки магістрантів 

університету до виконання функціональних обов’язків керівників закладів 

освіти України, зокрема до ефективного управління навчальним закладом.  

Завдання вивчення дисципліни  «Техніка управлінської діяльності»: 

-формування системи теоретичних знань та практичних умінь, 

необхідних для виконання функціональних обов’язків керівника освітнього 

закладу; 

-формування системи теоретичних знань та практичних умінь, 

необхідних для забезпечення ефективного управління діяльністю 

підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого 

навчання); 

-формування системи теоретичних знань та практичних умінь для 

здійснення ефективної комунікації у навчальному закладі; 



-формування системних знань про якість освіти на основі інтегрування, 

координування та спрямування освітньої діяльності на досягнення 

оперативних та стратегічних цілей/завдань; 

-формування системи теоретичних знань та практичних умінь роботи з 

документами у навчальному закладі, здійснення контролю за виконанням 

ділових документів; 

-формування готовності до праці керівника на гностичному, 

комунікативному, операційному рівнях; 

-формування відповідального, творчого ставлення до майбутньої 

професійної діяльності. 

Програма курсу передбачає ознайомлення студентів зі структурою, 

змістом, основними закономірностями управлінської діяльності. Матеріал 

курсу побудований так, щоб студент міг не лише засвоювати основні 

теоретичні положення теми, але й оволодівати певними практичними 

вміннями проведення педагогічного дослідження. Крім того, вивчення курсу 

сприяє якісному підвищенню рівня подальшої науково-дослідної роботи. 

Зміст курсу «Техніка управлінської діяльності», передбачає надання 

студентам знань про закономірності побудови, функціонування й розвитку 

трудових та суспільних організацій, а також про поведінку членів 

організацій. ознайомлення студентів з різноманітними формами і методами 

управлінської діяльності, формування системи теоретичних і прикладних 

знань у галузі управлінської діяльності, розвиток здібностей, які дають змогу 

займатись адміністративною та управлінською діяльністю.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані такі компетентності:  

ЗК6. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички. 

ФК2. Здатність використовувати концепції, методи та сучасний 

інструментарій менеджменту в освітній сфері. 



ФК3. Здатність до управління навчальним закладом, як соціальною 

системою. 

ФК11. Здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації в 

процесі управління навчальним закладом. 

Програмні результати навчання: 

ПРН6. Володіння сучасним інструментарієм менеджменту при вирішенні 

управлінських завдань у освітній сфері 

ПРН12. Вміння проводити колективні наради та переговори, узгоджувати 

інтереси всіх учасників з цілями та завданнями щодо управління розвитком 

навчального закладу.  

ПРН13. Вміння організовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації 

в процесі управління навчальним закладом, демонструвати навички 

взаємодії, лідерства, командної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Розділ І. Організаційна культура. 

Тема 1. Місія і цілі НЗ. 

Сучасні підходи до розуміння сутності організації. Сутність, роль і 

місце організації в управлінні. Організаційна структура управління. Основні 

характеристики закладів освіти як освітніх організацій. Умови 

функціонування освітньоо закладу як соціальної організації. 

Тема 2. Культура організації та корпоративна політика. 

Сутність поняття “культура”. Базові культурологічних функцій 

сучасної системи освіти. Організаційна культура закладу освіти. Зміст 

педагогічного процесу як основа організаційної культури загальноосвітніх 

навчальних закладів(культуру спілкування; культуру діяльності; культуру 

відносин і взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу; мовленнєву 

культуру; фізичну культуру; традиції освітнього закладу як соціокультурний 

феномен; трансляцію культурного досвіду у вигляді суспільнозначущих 

зразків діяльнісної поведінки суб’єктів освітньої діяльності; духовні 

потреби). 

Тема 3. Моделі організаційної культури. 

Освітні культурні моделі школи зарубіжжя. Освітні вітчизняні 

культурні моделі школи. Моделі школи, зорієнтованої на всебічний розвиток 

учнів. Моделі школи, яка впроваджує інновації. Моделі школи, зорієнтованої 

на академічну освіту. Моделі школи, в якій превалюють соціальний і творчий 

аспекти освіти. 

Тема 4. Стилі керівництва колективом. 

Фактори, що детермінують стиль управління. Поняття та класифікація 

стилів управління. Основні управлінські функції та вимоги до їх виконання. 



Співвідношення стилів керівництва в управліні навчальном закладом. Вплив 

стиля керівництва на навчальну мотиваціюучнів. 

Тема 5. Етика ділового спілкування. 

Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в 

управлінській діяльності. Сутність і особливості ділового (управлінського) 

спілкування. Форми управлінського спілкування. Типи ділового спілкування 

(менторський тип спілкування, ліберальний тип спілкування, “натхненне” 

спілкування,“конфронтаційний” тип спілкування). Ділове спілкування як 

засіб управлінського впливу. 

Тема 6. Професійна етика. 

Духовно-культурні, моральні та етичні підвалини управлінської 

діяльності. Організація етичних відносин в трудових колективах. Лояльність 

та ідентифікація з організацією. Формування прийнятного соціально-

психологічного клімату в організації. 

Тема 7. Нормативно-правові основи діяльності НЗ. 

Нормативно-законодавчими документами, що регламентують завдання 

і зміст діяльності установ і закладів освіти. Нова якість загальної середньої 

освіти рівний доступ до якісної освіти (запровадження Державних стандартів 

у початковій школі, запровадження Державних стандартів у п’ятих класах, 

перехід на новий термін навчання у загальній середній освіті, перехід на 

дванадцятибальну систему оцінювання навчальних досягнень учнів, 

інформатизація навчально-виховного процесу, профілізація навчання в 

старшій школі, запровадження нових програм і підручників, зовнішнє 

тестування учнів). Реформування діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів та управління ними (діяльність шкіл нового типу, оновлення 

матеріально-технічної бази шкіл, організація шкільних округів, діяльність 

ради школи, піклувальної ради, звітність директора школи, атестація 

навчального закладу). Оновлення виховання та соціалізації школярів (робота 

з обдарованими дітьми, використання здоров’язберігаючих технологій в 

освіті, навчання дітей з особливими потребами, національне виховання учнів, 



громадянське виховання учнів, подолання соціальної дезадаптації школярів, 

регулювання впливу релігійних конфесій на діяльність освітніх закладів). 

Впровадження правил і норм діяльності навчального закладу.  

Розділ ІІ. Комунікації в навчальному закладі. 

Тема 8. Комунікативні технології. 

Комунікативна природа управління. Комунікативний потенціал 

особистості керівника. Методи комунікацій у діяльності педагогічного 

колективу. План управління комунікаціями. 

Тема 9. Переговорний процес. 

Призначення, функції і види переговорів. Стадії ведення переговорів 

(підготовка до переговорів, власне переговорний процес, завершення 

переговорів та аналіз їх результатів). Методи підготовки і ведення 

переговорів. Психолого-педогогічні механізми переговорного процесу. 

Тактичні прийоми ведення переговорів. Основні процеси та методи зв’язків з 

громадськістю. 

Тема 10. Організація проведення нарад, засідань, семінарів. 

Організаційні форми управлінської діяльності. Технологія проведення 

методичної наради. Організація психолого-педагогічного семінару. 

Організаційні функції педагогічної ради. Особливості проведення засідань 

педагогічної ради. Оперативні інформаційні засідання. Ефективність 

використання організаційних форм управління. 

Розділ І І І. Документознавство 

Тема 1. Документування і документообіг в НЗ. 

Інструкція з діловодства в НЗ. Контроль за виконанням ділових 

документів. Організація роботи з документами.Система організації та 

контролю ведення бібліотечної, видавничої та архівної справ у НЗ. 

Стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи. 

Тема 1. Стандарти НЗ. 

Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу(загальні 

положення, організація навчально-виховного процесу, учасники навчально-



виховного процесу, управління навчальним закладом, матеріально-технічна 

база, фінансово-господарська діяльність, міжнародне співробітництво, 

контроль за діяльністю навчального закладу, реорганізація або ліквідація 

навчального закладу). Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Розділи курсу, теми і плани занять 

Кількість годин 

усьо

го 

ле

кц

ії 

семі

-

нари 

са

м. 

роб

. 

кон

-

сул. Розділ 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Організаційна культура навчального закладу 

 Тема 1. Місія і цілі НЗ. 

 

9 2 1 5 1 

Тема 2. Культура організації та корпоративна 

політика. 

9 2 1 5 1 

Тема 3. Моделі організаційної культури.  9 2 1 5 1 

Тема 4. Стилі керівництва колективом. 

 

 

9 2 2 4 1 

Тема 5. Етика ділового спілкування. 

 

8 1 1 5 1 

Тема 6. Професійна етика. 8 1 1 5 1 

Тема 7. Нормативно-правові основи діяльності 

НЗ. 

8  1 5 2 

Усього годин  60 10 8 34 8 

Розділ 2 

Комунікації та документування і документообіг в НЗ. 

 Тема 8. Комунікативні технології. 

 

12 2 2 6 2 

Тема 9. Переговорний процес. 

 

12 2 2 6 2 

Тема 10.Організація проведення нарад, засідань, 

семінарів. 

 

12 2 2 6 2 

Тема 11. Документування і документообіг в НЗ. 

 

12 1 1 8 2 

Тема 12. Стандарти НЗ. 

 

12 1 1 8 2 

Усього годин  60 8 8 34 10 

УСЬОГО 120 18 16 68 18 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських (практичних) занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема: Місія і цілі НЗ.  1 

2.  Тема: Культура організації та корпоративна політика. 1 

   3. Тема: Моделі організаційної культури. 1 

4. Тема: Стилі керівництва колективом. 2 

5. Тема: Етика ділового спілкування. 1 

6. 

 

Тема: Професійна етика. 1 

7.  Тема: Нормативно-правові основи діяльності НЗ. 1 

8. Тема: Комунікативні технології. 2 

9. Тема: Переговорний процес. 2 

10.  Тема: Організація проведення нарад, засідань, семінарів. 2 

11. 

 

Тема: Документування і документообіг в НЗ. 1 

12. Тема: Стандарти НЗ. 

 

1 

 Всього: 16 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальною програмою 

 

7. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема: Місія і цілі НЗ. 5 

2. 

 

Тема: Культура організації та корпоративна політика. 5 

3. Тема: Моделі організаційної культури. 5 

4. Тема: Стилі керівництва колективом. 4 

5. Тема: Етика ділового спілкування. 5 

6. Тема: Професійна етика. 5 

7. Тема: Нормативно-правові основи діяльності НЗ. 5 



8. Тема: Комунікативні технології. 6 

9. Тема: Переговорний процес. 6 

10. Тема: Організація проведення нарад, засідань, семінарів. 6 

11. Тема: Документування і документообіг в НЗ. 8 

12. Тема: Стандарти НЗ. 8 

 Всього 68 

 

8. Індивідуальні завдання (не передбачене) 

 

9. Методи навчання 

1. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

а) методи передачі і сприйняття навчальної інформації: (словесні, наочні, 

практичні); б) методи логічної організації і керівної діяльності: (індуктивні, 

дедуктивні); в) методи забезпечення мисленнєвої діяльності: (репродуктивні і 

проблемно-пошукові); г) методи керованої і самокерованої навчально-

практичної діяльності. 

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

а) методи, спрямовані на формування інтересу до навчання: (пізнавальні ігри, 

дискусії та ін.); б) методи, спрямовані на розвиток відповідальності за 

навчання: (заохоч., осуд та ін.) 

 

10. Методи контролю 

1) Метод спостережень викладача за роботою студентів під час 

аудиторних та позааудиторних занять; 2) методи усної перевірки та 

контролю знань; 3) метод письмових робіт; 4) метод практичних робіт; 

5) метод програмованого контролю – машинного і безмашинного. 

11. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

   

С1-С8 

(семінарські 

заняття) 

КР1 

(контрольна 

робота) 

С9-С16 

(семінарські 

заняття) 

КР2 

(контрольна 

робота) 

С.Р. Підсумко

ва до 

екзамену 

Екзамен Підсумкова 

семестрова 



Оцінювання здійснюється за п’ятибальною системою 

 

   

 

Вага оцінки =0,5 

Вага оцінки=1,2 Вага оцінки 

=0,5 

Вага 

оцінки=1,2 

Вага 

оцінки=1,6 

 

 

 

 

60 балів 

 

 

 

 

40 балів 

 

 

 

 

100 балів 

5*8*0.5 =20 бали 5*1.2 =6 балів 5*8*0.5 =20 

бали 

5*1.2 =6 балів 5*1,6 =8 

балів 

 

За участь у науково-практичній конференції з педагогіки з публікацією тез 

студент може отримати додатково 25 балів 

 

 

Поточна оцінка на семінарських заняттях визначається за такими 

критеріями: 

«5» – студент демонструє всебічне, систематичне, глибоке знання і 

розуміння програмного матеріалу; вміння вільно виконувати завдання, 

передбачені навчальною програмою; творчі здібності в розумінні, викладенні 

і використанні навчального матеріалу; уміння творчого застосування 

теоретичних знань на практиці, активність у роботі семінару; 

«4» – студент демонструє систематичні знання теоретичного матеріалу, 

уміння інтерпретувати сутність основних понять навчального курсу, 

наводити приклади з педагогічної практики; 

«3» – студент демонструє репродуктивне відтворення матеріалу курсу 

під час доповіді, або робить доповнення під час обговорення питань; 

«2» – студент робить незначні доповнення під час обговорення питань 

семінарського заняття. 

2. Оцінювання  контрольної роботи здійснюється за критеріями: 

«5» – обґрунтована повна, систематизована відповідь на усі запитання 

КР, з використанням творчого підходу і умінь пов’язувати теоретичні 

аспекти курсу з педагогічною практикою. 



«4» – обґрунтована повна, систематизована відповідь на усі запитання 

МКР, з використанням творчого підходу і незначними неточностями у 

формулюваннях понять; 

«3» – репродуктивна відповідь на усі запитання КР; 

«2» – репродуктивна відповідь на 2 запитання КР із значними 

неточностями та помилками; 

3. Оцінювання виконання студентами індивідуальних творчих  завдань 

самостійної роботи: 

Багаторічна викладацька практика, проведені дослідження та вивчення 

психолого-педагогічної літератури дають можливість визначити схему 

критеріїв ефективності самостійної пізнавальної діяльності студентів: 

1) володіння раціональними прийомами розумової діяльності; 2) уміння 

співвіднести загальнотеоретичні положення з реальними подіями, явищами, 

процесами; 3) поступова зміна мотивів пізнавальної діяльності (від 

репродуктивної до творчої або пізнавально-практичної); 4) здатність 

виокремлювати навчальну проблему та осмислити її; 5) уміння знаходити 

способи розв’язання навчальних проблем. 

Ці критерії співвіднесені з відповідними рівнями, які характеризують 

різні аспекти самостійної пізнавальної діяльності студентів. Градація рівня 

здійснювалася за такою шкалою: розвинена високо – 4 бали, розвинена 

достатньо – 2 бала; розвинена посередньо – 1 бал, розвинена слабко – 0 балів. 

 

Бали Критерії 

 

 

Розвинена високо 

2 бали 

Уміє формулювати проблему в процесі навчання. Може 

самостійно вирішувати навчальні завдання підвищеної 

складності, здійснювати самоконтроль. Здатний 

самостійно передбачати наслідки з ряду причин. Набуті 

знання, вміння та навички впевнено застосовує на 

практиці. Має стійкий інтерес до навчання, виявляє 

зацікавленість, допитливість, ініціативу. 



 

 

Розвинена 

достатньо 

1 бала 

Бачить проблему в процесі навчання. Може самостійно 

вирішувати типові навчальні завдання, при цьому 

здійснюючи самоконтроль. Здатний самостійно 

передбачати наслідки з ряду причин, але не завжди. Набуті 

знання, вміння та навички послідовно застосовує на 

практиці. Має інтерес до навчання, виявляє зацікавленість,  

ініціативу, але не завжди 

 

 

Розвинена 

посередньо 

0,5 бал 

Уміє самостійно розв’язувати нескладні навчальні 

проблеми. Володіє способами самостійного здобуття 

знань, але робить це безсистемно. Виявляє епізодичну 

активність. Переважає репродуктивна діяльність. 

Активність однаковою мірою поєднується з пасивністю. 

Активність і самостійність залежать від настрою і 

зацікавленості. 

 

 

Розвинена слабко 

0 бала 

Розв’язує навчальні проблеми за допомогою викладача або 

товаришів. Виявляє негативне ставлення до самостійної 

пізнавальної діяльності в навчальному процесі. Переважає 

діяльність за зразком. Активність викликається під 

впливом категоричної вимоги. Є прояви негативізму, 

апатії. Переважає буденний рівень мислення і знань, 

уміння і навички носять фрагментарний характер. 

 

4. Оцінювання екзамену здійснюється за критеріями: 

36-40 балів (відмінно) – студент дає повні, ґрунтовні відповіді на усі 

запитання екзаменаційного білету, демонструє всебічне систематичне, 

глибоке знання і розуміння програмного матеріалу, вміння самостійно їх 

використовувати у  професійній діяльності;  

30-35 балів (добре) – студент демонструє повне знання і розуміння 

програмного матеріалу; має труднощі з відповідями на запитання 

методичного або практичного блоку; 



24-29 балів (задовільно)– студент репродуктивно відтворює теоретичний 

матеріал курсу, демонструє епізодичні уміння й навички застосовувати 

здобуті знання на практиці; 

1-28 бали (незадовільно) – студент репродуктивно відтворює окремі 

положення та поняття курсу, не може дати відповідь на два запитання білета. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13.Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти лекцій (електронний варіант). 

2. Підручники, зазначені у списку літератури. 

3. Нормативні документи. 

4. Інформаційні матеріали щодо підготовки до семінарських занять.  



5. Перелік тем та питань, що винесені для самостійного опрацювання 

студентами. 

6. Перелік питань, що виносяться для складання екзамену з курсу, що 

вивчається. 

 

 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Авер’янова Є., Аханов С., Баліян С. та ін. Кадрове діловодство: 

Консультації, відповіді, первинні документи, нормативна база. – Д.: 

Баланс-Клуб, 2005. – 160 с. 

2. Василевська Т. Е. Професійна етика як складова професіоналізму 

державного службовця: Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. 

– Вип. 2. – С. 111–120. 

3. Григораш В. В. Наради в школі / В. В. Григораш, Р. І. Черновол-

Ткаченко.  – Х. : Основа, 2007. 

4. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи 

/ В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2011. – 304 с. 

5. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління. – К.: ЗАТ – 

НІЧЛАВА, 2000. – 280 с. 

6. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття 

рішень/Д.Дерлоу. – К: Наук. думка, 2009. - 242 с. 

7. Завадський Й.С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: 

Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – Т. 1. – 

542 с. 



8. Задихайло Д. В. Корпоративне управління: Навч. посіб. / Задихайло Д. 

В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. – Х.: Еспада, 2003. – 688 с. 

9. Карамушка Л.М. Психологія розробки та прийняття управлінських 

рішень // Психологічні основи менеджменту освіти: Програма. – Київ: 

Ін-т підвищ. кваліф. керівних кадрів освіти, 1994. – С. 6–8. 

10. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту. – К.: 

МАУП, 1996. – 165 с.  

11.  Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-

психологічний аспект) : Моногр. – К.: МАУП, 2000. – 286 с. 

12. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Вид-во 

Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 167 с. 

13. Костриця Н.М., Свистун В.І., Ягупов В.В. Методика навчання 

студентів спілкування в управлінський діяльності: Навч. посіб. – К.: 

ЦНЛ, 2006. –  272 с. 

14. Культура ділового спілкування / Уклад. Л. Г. Губенко, В. Д. Нємцов. — 

Навч. посіб. — К.: ЕксОб, 2000. — 200 с. 

15. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія i практика: Навчальний 

посібник. – К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. – 512 с. 

16. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 

2005. –496 с. 

17. Наука управляти: з історії менеджменту. Хрестоматія: Навч. посіб. / 

Упоряд. І.О. Слєпов; Пер. з рос. Л.І. Козій, М.І. Матрохіна, 

П.Л. Пироженко. – К.: Либідь, 1993. – 304 с 

18. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: Навчальний 

посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2010. – 528 с.  

19. Теорія і практика прийняття управлінських рішень. Навч. посіб. / 

А. Крупник, К. Линьов, Є. Нужний, О. Рудик - К.: ВД «Простір», 2007. 

- 156 с. 



20. Техніка управлінської діяльності : навч. посібник / авт.-упоряд. 

М. В. Михайліченко, О. О. Ярошинська. – Умань : ПП Жовтий О. О., 

2012. – 217 с. 

21. Основи менеджменту: Навч. посіб. / За ред. B.C. Bepлоки, 

І.Д. Михайлова. – К.: Основи, 1996. 

22. Хміль Ф. І. Основи управлінського консультування : Навч. посіб. / 

Ф.І. Хміль. – К. : Академвидав, 2008. 240 с. 

23. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. / 

Є. М. Хриков. – К. : Знання. 2006. – 365 с. 

24. Черновол-Ткаченко Р. І Техніка управлінської діяльності: Навч. посіб. 

/ Р. І. Черновол-Ткаченко. – Х. : Основа, 2013. – 304 с. 

25. Черновол-Ткаченко Р. І. Організаційна культура навчального закладу : 

Навч. посіб. / Р. І. Черновол-Ткаченко. – Х. : Основа, 2007. – 86 с. 

 

 

Допоміжна 

1. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с анг. – М.: Дело, 1992. 

– С. 194 – 252.  

2. Власова Н. Создание корпоративной культуры // Лучшие ИК-решения: Сб. 

ст. – М.: Вершина, 2006. –  С. 144–156. 

3. Кристофен Э. Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.  

4. Процессы принятия решения // Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли 

Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – 8-е узд. – 

М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 553 – 573.  

5. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: 

Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 285 с.  

6. Савельєва В.С. Психологія управління: Навч. посібник. – К.:ВД 

―Професіонал, 2005. – 320 с.  
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