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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання* 

Кількість кредитів 

ЄКТС – 4,0 

Галузь знань 

01 Освіта 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 2 
Напрям підготовки 07 

Управління та 

адміністрування 

Спеціальність 073 

Менеджмент 

«Управління навчальним 

закладом» 
 

Рік підготовки 

Розділів/змістових 

модулів – 2 
6-й -й 

Загальна кількість 

годин – 120 

контактних – 52 

години 

самостійної роботи 

студента – 68 годин 

Семестр 

І-й -й 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

Лекції 

Тижневих аудиторних 

годин для денної 

форми навчання – 2  

__________________  

 

Освітньо-професійний 

рівень: магістр 

____________________ 

 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські: 

34 год. 8 год. 

Лабораторні: 

 год.  год. 

Самостійна робота: 

68 год. 106 год. 

Індивідуальні завдання: 

 год.  год. 

Консультації: 

год. год. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 43,3% 

для заочної форми навчання – 11,7%  

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни полягає у здобутті магістрами знань, умінь та навичок 

досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви 

поведінки інших людей, управління людьми і соціальними процесами, через 

комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів 

управління освітніми системами, спрямований на підвищення ефективності їх 

функціонування і розвитку; а також формування знань, умінь і навичок, 

розвиток здібностей, які дозволяють оволодіти основами статистичного 

управління закладами освіти. 

Завдання курсу передбачає:  

 сприяти розумінню економічної сутності, характеристик і ролі 

освітніх організацій як об’єктів управління; 

 сформувати вміння і навички управління організаційними 

процесами та організаційною поведінкою персоналу навчальних закладів; 

 ознайомити з напрямами підвищення конкурентоспроможності 

закладів освіти та особистої ефективності менеджерів; 

 розробку та реалізацію стратегій розвитку навчальних закладів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 теоретико-методологічні засади менеджменту організації як механізму 

ефективного управління організацією; 

 співвідношення організації як системи та організації як процесу; види 

організацій та їх основні характеристики; 

 особливості реалізації важелів спеціального економічного інструментарію 

менеджменту організації; 

 характер менеджменту організації на різних стадіях її життєвого циклу; 

 принципи сучасного управління матеріально-технічною, соціально-

психологічною та фінансово-економічною підсистемами організації; 



 механізм формування проекту організації. 

 

вміти:  

 на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів 

розчленовувати організацію на окремі підсистеми з метою виявлення 

проблем та пошуку шляхів підвищення ефективності їх функціонування; 

 розробляти набір конкретних інструментів управління організаціями з 

урахуванням їх особливостей, ситуативних характеристик внутрішнього й 

зовнішнього середовища організації; 

 складати проект організації з використанням методики стратегічного 

управління та знаходити оптимальні важелі його реалізації на основі 

практичного оперування спеціальним економічним інструментарієм 

менеджменту організації; 

 будувати логічно-структурні схеми інформаційного та інвестиційного 

забезпечення організаційних підсистем, шукати їх слабкі ланки та 

розробляти пропозиції з удосконалення менеджменту організації; 

 проектувати довгострокову діяльність навчального закладу; 

 планувати роботу навчального закладу; складати програму проведення 

нарад, педрад; 

 проводити обґрунтування вибору певних засобів ризик-менеджменту та 

антикризового управління в організації з використанням методики 

фінансового та проектного аналізів; 

 адаптувати прогресивний зарубіжний досвід менеджменту організації в 

практику управління організаціями в Україні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів  згідно з ОПП 

мають бути сформовані такі компетентності: 

 ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

 ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 



 ФК2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених 

цілей та міжнародних стандартів в освітній сфері; 

 ФК4. Здатність до управління організацією та її розвитком; 

 ФК8. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

Спосіб навчання: аудиторні заняття. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: педагогічний 

менеджмент. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття 

Поточний контроль (60 %): усне опитування, реферати, контрольні та 

самостійні роботи, тестування 

Підсумковий контроль (40 %), екзамен: теоретичні питання 

Мова навчання: українська 

 

  



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовний модуль 1. Загальний менеджмент навчального закладу 

 

Навчальний заклад як організація соціально-педагогічної системи. 

Суть менеджменту як діяльності. Школи та теорії менеджменту. Основні 

визначення «менеджмент», «управління», «керівництво». Управління як наука. 

Мета та рівні управління. 

Поняття і класифікація організацій. Сутність організації. Формальні й 

неформальні організації. Види організацій. Характеристика організацій. 

Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок. Організація й зовнішнє 

середовище. Моделі організацій як суб’єктів управління. Організація як 

система. Організаційні структури управління: лінійна, функціональна, лінійно-

функціональна, дивізіональна, адаптивна. 

Виробничий профіль (місія) організації.  

Особливості освітніх організацій. Основні характеристики педагогічної 

системи. Навчальний заклад як соціально-педагогічна система. Типи 

навчальних закладів. Організаційна структура навчального закладу. Структура 

школи як соціально-педагогічної системи. Організаційна структура, 

організаційні цінності, філософія та місії школи. Організаційна структура 

внутрішкільного управління. 

 

Раціональність у сфері управлінської діяльності та критерії її 

оцінювання 

Організаційна та фінансова оцінка успішності виконання планових завдань 

діяльності навчального закладу. 

Оцінка виконання структурними підрозділами та окремими працівниками 

колективного договору. Контроль за дотриманням правил внутрішнього 

розпорядку. 

Роль атестації у визначенні відповідності працівника посаді, методи її 

проведення. Атестація педагогічних кадрів на діагностичній основі. Сутність, 

принципи та умови атестації педагогічного працівника. Види та вимоги до 

атестації педагогічного працівника. Кваліфікаційні категорії та педагогічні 

звання як наслідок атестації та вимоги до їх встановлення. Атестаційні комісії 

та вимоги до них.  

Особливості оцінювання діяльності персоналу. Оцінка виконання 

посадових обов’язків. Види оцінювання діяльності персоналу: індивідуальне, 

групове, кадрове, експертне, психологічне оцінювання. Критерії оцінювання 

результатів діяльності персоналу. Методи оцінки персоналу. Методика 

індивідуальних співбесід. Професійні якості й можливості експертів. Аналіз 

результатів оцінювання та їх застосування з метою поліпшення діяльності 



закладу освіти. Вимоги, щодо професійного розвитку співробітників, як 

складова ефективності оцінювання діяльності персоналу.  

Ведення штатного розкладу навчального закладу, реєстрація та розрахунок 

показників кадрових переміщень співробітників. Облік та оцінка ефективності 

використання фонду робочого часу, продуктивності праці, результативності 

кадрової роботи. Ситуаційні фактори комплектування штатів. 

Причини і фактор формалізму в педагогічних системах і в управлінні 

ними. 

 

Прийняття управлінських рішень у менеджменті організації 

Суть та класифікація управлінських рішень. Етапи вироблення 

раціональних рішень: виявлення та визначення ситуації, що потребує 

вирішення; визначення варіантів; оцінка варіантів; вибір оптимального 

варіанта; впровадження обраного варіанта; оцінка результатів. Умови 

прийняття управлінських рішень. Вимог до управлінського рішення. 

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень: 

особисті якості,стиль поведінки менеджера, стан зовнішнього і внутрішнього 

середовища прийняття рішення, обсяг інформаційного забезпечення, 

взаємозалежність управлінських рішень, можливість застосування сучасних 

технічних засобів. Ухвалення рішень за умов визначеності; невизначеності, в 

умовах ризику. Моделі прийняття рішень. Наказ як форма висунення 

управлінських рішень. 

 

Організаційні форми діяльності керівництва у навчальному закладі 

Особливості менеджера освіти. Посадові вимоги до керівника закладу 

освіти: кваліфікаційні, соціально-психологічні (соціальні, моральні, 

комунікативні), ділові, професійні. Функціональні обов’язки директора 

середньої загальноосвітньої школи.  

Організаційно-педагогічна діяльність керівника закладу освіти (виховна, 

суспільно-організаторська, інструктивно-методична, педагогічна, 

адміністративно-розпорядча). Принципи організаційно-педагогічної діяльності 

керівника закладу освіти. 

Розподіл обов’язків між керівниками закладу освіти. 

Характер взаємодії суб’єктів педагогічної системи і шляхи її поліпшення: 

стилі управління (автократичний, демократичний, ліберальний); причини і види 

конфліктів у педагогічних колективах, алгоритм їх вирішення. 

 

Організація навчально-методичної роботи в закладах освіти 

Формування статуту, установчого договору. Формування колективного 

договору: його елементи та порядок укладання. Положення про структурний 

підрозділ: сутність та складові. Забезпечення координації робіт між 

структурними підрозділами. Розробка посадових інструкцій. 

Проведення координаційних заходів за участю керівництва. Наради, 

засідання, збори, зустрічі як ефективні способи вирішення управлінських 

завдань. 



Організаційна робота педагогічної ради школи. Алгоритм підготовки та 

проведення педради. 

Організація методичної роботи в закладах освіти. Сутність та функції 

методичної роботи. Зміст методичної роботи. Форми організації методичної 

роботи: масові (цільові семінари, педагогічні читання), групові (методичні об 

єднання, творчі групи, школи передового досвіду, школи педагогічної 

майстерності), індивідуальні (наставництво, консультування, самоосвіта).  

 

Плани роботи навчального закладу 

Теоретичні і технологічні аспекти планування в педагогічних системах. 

Принципи планування. Система планування у закладах освіти. 

Процедура складання і затвердження планів. Сутність та процедура 

складання програми діяльності навчального закладу. Формування 

перспективних та річних планів роботи навчального закладу. 

Базовий навчальний план – основа планування освітнього процесу в школі. 

Планування розкладу навчальних занять: вимоги до розкладу занять; способи 

складання розкладу занять; розподіл навантаження школярів і вчителів; оцінка 

розкладу занять. 

Системне планування розвитку школи: виявлення та оцінка проблеми, 

розробка концептуального проекту бажаного майбутнього, розробка стратегії 

змін і плану її здійснення, управління реалізацією програми. 

 

Змістовний модуль 2. Стратегічний менеджмент навчального закладу 

 

Сутність стратегічного менеджменту навчального закладу 

Сучасні тенденції розвитку освіти. Сутність сучасної парадигми освіти. 

Теорія управління за цілями. Принципи, методи і форми стратегічного 

менеджменту. Визначення місії, стратегічної мети та завдань розвитку 

керованого об’єкта. Особливості поточного спрямування процесів на 

досягнення кінцевих результатів в умовах стратегічного менеджменту. 

 

Стратегія розвитку навчального закладу 

Поняття стратегії розвитку. Підходи до розробки стратегії розвитку 

навчального закладу: розробка стратегічного бачення, постановка цілей, 

розробка стратегії, втілення і реалізація стратегії, оцінка діяльності, 

відстеження середовища, внесення коректив. 

Типологія стратегії розвитку навчального закладу (стратегія локальних 

змін, стратегія модульних змін, стратегія системних змін). Фактори, що 

впливають на стратегію розвитку навчального закладу (соціальні, політичні та 

юридичні фактори, умови конкуренції і загальна привабливість галузі;  

можливості та загрози; ресурси, компетенції, конкурентні можливості; етика й 

особливості амбіції менеджерів; цінності і культура навчального закладу). 

Стратегічні проблеми навчального закладу. 

Види і напрями вдосконалення роботи і соціально-економічного розвитку 

навчального закладу. 



Механізм реалізації стратегії 

Основи реалізації стратегії. Головні завдання реалізації стратегії. 

Управління реалізацією стратегії. Створення ефективного навчального закладу: 

кадрове забезпечення (підбір сильної команди менеджерів, набір і підтримка 

талановитих співробітників); створення ключових компетенцій та 

конкурентних можливостей (створення та зміцнення ключових компетенцій, 

організаційних можливостей, стратегічне значення підготовки персоналу); 

приведення організаційної структури у відповідність зі стратегією (виявлення 

стратегічно значущих видів діяльності, аутсорцинг другорядних видів 

діяльності, стратегічне партнерство для досягнення конкурентних переваг, 

повноваження і рівень самостійності педагогічного працівника, координація 

діяльності підрозділів, співпраця зі школами-партнерами, перспективи трудової 

діяльності та створення можливостей). 

 

Аналіз стратегії діяльності навчального закладу 

Аналіз освітньої галузі та конкурентної ситуації. Методи аналізу галузі та 

конкуренції. Форми та інтенсивність конкуренції. Ключові фактори успіху у 

конкурентній боротьбі.  

Аналіз ресурсів і конкурентних можливостей навчального закладу. Оцінка 

ефективності діючої стратегії навчального закладу, можливості та загрози. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів/змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок/модуль 1 

Розділ/змістовий модуль 1. Загальний менеджмент навчального закладу 

Тема 1. Навчальний заклад як організація 

соціально-педагогічної системи 

8 2 2    4 

Тема 2. Раціональність у сфері управлінської 

діяльності та критерії її оцінювання 

14 2 2    10 

Тема 3. Прийняття управлінських рішень у 

менеджменті організації 

14 2 6    6 

Тема 4. Організаційні форми діяльності 

керівництва у навчальному закладі 

13 2 6    5 

Тема 5. Організація навчально-методичної 

роботи в закладах освіти 

17 1 4    12 

Тема 6. Плани роботи навчального закладу 17 1 6    10 

Разом за розділом/ змістовим модулем 1 83 10 26    47 

Блок/модуль 2 

Розділ/змістовий модуль 2. Стратегічний менеджмент навчального закладу 

Тема 7. Сутність стратегічного менеджменту 

навчального закладу 

8 2 2    4 

Тема 8. Стратегія розвитку навчального 

закладу 

10 2 2    6 

Тема 9. Механізм реалізації стратегії 12 2 2    8 

Тема 10. Аналіз стратегії діяльності 

навчального закладу 

7 2 2    3 

Разом за розділом/ змістовим модулем 2 37 8 8    21 

Усього годин  120 18 34    68 

 

ІНДЗ   - -  - - 

Усього годин 120 18 34   - 68 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів/змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма навчання 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок/модуль 1 

Розділ/змістовий модуль 1. Загальний менеджмент навчального закладу 

Тема 1. Навчальний заклад як організація 

соціально-педагогічної системи 

8 2     6 

Тема 2. Раціональність у сфері управлінської 

діяльності та критерії її оцінювання 

14  2    12 

Тема 3. Прийняття управлінських рішень у 

менеджменті організації 

14 1 2    11 

Тема 4. Організаційні форми діяльності 

керівництва у навчальному закладі 

13 1     12 

Тема 5. Організація навчально-методичної 

роботи в закладах освіти 

17      17 

Тема 6. Плани роботи навчального закладу 17  2    15 

Разом за розділом/ змістовим модулем 1 83 4 6    73 

Блок/модуль 2 

Розділ/змістовий модуль 2. Стратегічний менеджмент навчального закладу 

Тема 7. Сутність стратегічного менеджменту 

навчального закладу 

8 1     7 

Тема 8. Стратегія розвитку навчального 

закладу 

10 - 1    9 

Тема 9. Механізм реалізації стратегії 12 1 -    11 

Тема 10. Аналіз стратегії діяльності 

навчального закладу 

7 - 1    6 

Разом за розділом/ змістовим модулем 2 37 2 2    33 

Усього годин  120 6 8    106 

 

ІНДЗ   - -  - - 

Усього годин 120 6 8    106 

 



6. Теми лекцій денна форма навчання 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Навчальний заклад як організація соціально-

педагогічної системи. 

2 

2 3 Раціональність у сфері управлінської діяльності та 

критерії її оцінювання 

2 

3 5 Прийняття управлінських рішень у менеджменті 

організації  

2 

4 9 Організаційні форми діяльності керівництва у 

навчальному закладі 

2 

5 14 Організація навчально-методичної роботи в закладах 

освіти. Плани роботи навчального закладу 

2 

6 16 Сутність стратегічного менеджменту навчального 

закладу  

2 

7  Стратегія розвитку навчального закладу 2 

8  Механізм реалізації стратегії підприємства  2 

9  Аналіз стратегії діяльності навчального закладу 2 

Разом 18 

 

 

 

7. Теми лекцій заочна форма навчання 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Навчальний заклад як організація соціально-

педагогічної системи. 

2 

2 3 Прийняття управлінських рішень у менеджменті 

організації. Організаційні форми діяльності 

керівництва у навчальному закладі 

2 

3 5 Сутність стратегічного менеджменту навчального 

закладу. Механізм реалізації 

2 

Разом 6 

 

 

 

8. Теми семінарських занять 

 

Навчальним планом непередбачені 

 

 

 

 

 



9. Теми практичних занять денна форма навчання 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми Кількість 

годин 

1 2 Тема 1. Навчальний заклад як організація 

соціально-педагогічної системи. 

Тема практичного заняття: Організації та процес 

менеджменту 

2 

 

2 

2 4 Тема 2. Раціональність у сфері управлінської 

діяльності та критерії її оцінювання 

Тема практичного заняття: Контроль в організації 

2 

 

2 

3 6 Тема 3. Прийняття управлінських рішень у 

менеджменті організацій 

Тема практичного заняття: Вибір варіантів 

управлінських рішень. Реалізація управлінських 

рішень 

6 

 

4 

4  Тема практичного заняття: Реалізація управлінських 

рішень 

2 

5 7 Тема 4. Організаційні форми діяльності 

керівництва у навчальному закладі 

Тема практичного заняття: Вимоги до менеджера 

(тестування на відповідність вимогам і проведення 

тестування персоналу) 

6 

 

2 

6 8 Тема практичного заняття: Управління конфліктами 

та стресами 

4 

7 10 Тема 5. Організація навчально-методичної роботи 

в закладах освіти 

Тема практичного заняття: Розробка посадових 

інструкцій. 

4 

 

2 

8 11 Тема заняття: Підготовка та проведення переговорів 

і нарад. 

2 

9 12 Тема 6. Плани роботи навчального закладу 

Тема практичного заняття: Формування 

перспективних та річних планів роботи навчального 

закладу. 

6 

4 

10 13 Тема практичного заняття: Складання розкладу 

навчальних занять 

2 

11  Тема 7. Сутність стратегічного менеджменту 

навчального закладу 

Тема практичного заняття: Розробка стратегічного 

менеджменту навчального закладу 

2 

 

2 

12 15 Тема 8. Стратегія розвитку навчального закладу 

Тема практичного заняття: Розробка місії, цілей і 

завдань організації 

2 

2 

13  Тема 9. Механізм реалізації стратегії 2 



Тема практичного заняття: Реалізація стратегії 

діяльності підприємства 

2 

14 17 Тема 10. Аналіз стратегії діяльності навчального 

закладу 

Тема практичного заняття: Аналіз ресурсів і 

конкурентних можливостей навчального закладу. 

2 

 

2 

Разом 34 

 

 

10. Теми практичних занять заочна форма навчання 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми Кількість 

годин 

1 2 Тема 2. Раціональність у сфері управлінської 

діяльності та критерії її оцінювання 

Тема практичного заняття: Контроль в організації 

2 

 

2 

2 4 Тема 3. Прийняття управлінських рішень у 

менеджменті організацій 

Тема практичного заняття: Вибір варіантів 

управлінських рішень. Реалізація управлінських 

рішень 

2 

 

2 

3 6 Тема 6. Плани роботи навчального закладу 

Тема практичного заняття: Формування 

перспективних та річних планів роботи навчального 

закладу. 

2 

2 

4 7 Тема 8. Стратегія розвитку навчального закладу 

Тема 10. Аналіз стратегії діяльності навчального 

закладу 

Тема практичного заняття: Розробка місії, цілей і 

завдань організації. Аналіз ресурсів і конкурентних 

можливостей навчального закладу. 

2 

 

 

2 

Разом 8 

 



11. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом непередбачені 

 

12. Самостійна робота денна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальний заклад як організація соціально-педагогічної 

системи 

4 

2 Раціональність у сфері управлінської діяльності та критерії її 

оцінювання 

10 

3 Прийняття управлінських рішень у менеджменті організації 6 

4 Організаційні форми діяльності керівництва у навчальному 

закладі 

5 

5 Організація навчально-методичної роботи в закладах освіти 12 

6 Плани роботи навчального закладу 10 

7 Сутність стратегічного менеджменту навчального закладу 4 

8 Стратегія розвитку навчального закладу 6 

9 Механізм реалізації стратегії 8 

10 Аналіз стратегії діяльності навчального закладу 3 

 Разом  68 

 

 

13. Самостійна робота заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальний заклад як організація соціально-педагогічної 

системи 

6 

2 Раціональність у сфері управлінської діяльності та критерії її 

оцінювання 

12 

3 Прийняття управлінських рішень у менеджменті організації 11 

4 Організаційні форми діяльності керівництва у навчальному 

закладі 

12 

5 Організація навчально-методичної роботи в закладах освіти 17 

6 Плани роботи навчального закладу 15 

7 Сутність стратегічного менеджменту навчального закладу 7 

8 Стратегія розвитку навчального закладу 9 

9 Механізм реалізації стратегії 11 

10 Аналіз стратегії діяльності навчального закладу 6 

 Разом  106 

 

 

 



14. Індивідуальні завдання 

 

Тематика рефератів 

1. Історія розвитку управлінської думки 

2. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.  

3. Менеджмент як система наукових знань.  

4. Сфери застосування менеджменту 

5. Закони та закономірності менеджменту 

6. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в управлінні 

організацією 

7. Класифікація принципів менеджменту 

8. Порівняльна характеристика інтегрованих підходів до управління 

9. Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених 

10. Сучасний стан та перспективи розвитку управлінської науки в Україні. 

11. Поняття організації та її загальні риси. 

12. Організація як відкрита динамічна система 

13. Характеристика зовнішнього середовища організації 

14. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. 

15. Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій 

менеджменту. 

16. Процес управління та мета управлінського процесу, 

17. Особливості процесу управління в загальноосвітніх закладах 

18. Сутність і зміст планування в організації 

19. Загальна характеристика основних елементів системи планування. 

20. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. 

21. Сутність організаційної діяльності 

22. Повноваження, обов'язки, відповідальність в сфері менеджменту. 

23. Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні 

мети. 

24. Принципи побудови організаційних структур управління. 

25. Поняття контролю та його місце в системі управління. 

26. Етапи процесу контролювання 

27. Модель процесу контролювання. 

28. Сутність управлінських рішень.  

29. Характеристика факторів, що впливають на процес прийняття 

управлінських рішень.  

30. Моделі прийняття управлінських рішень. 

31. Різновиди технологій прийняття рішень. 

32. Поняття та загальна характеристика керівництва.  

33. Влада як елемент примушення.  

34. Характеристика та класифікація стилів керівництва.  

35. Критерії оцінки стиля менеджера.  

36. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 

 

 



15. Методи навчання 

 

Передбачається комплексне використання різноманітних методів 

організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів 

стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад 

особистості майбутнього управлінця навчальними закладами, з урахуванням 

індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко використовуються 

традиційні (усне опитування, тестування, бесіда, лекції, практичні заняття) та 

інноваційні методи навчання, забезпечують комплексне оновлення 

традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка 

навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в 

малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання 

дискусійних питань, кейс-метод тощо). 

Теоретичні знання неможливо засвоїти без наочних матеріалів, отже 

передбачено використання таблиць, моделей, проектування, рольових ігор, 

практичних вправ, тренінгів, експрес-опитування та ін. 

 

 
16. Методи контролю 

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю. 

Будуть широко використані такі методи усного, письмового контролю, які 

мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до 

навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової 

підготовки перевага надається усному, письмовому, практичному і тестовому 

контролю: опитування, розв’язання практичних завдань, тестування, 

самостійної роботи, дискусії, круглі столи, експертиза, колоквіум, само 

оцінювання та ін. 

 

 

17. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота ІНЗ 
Сума 

Розділ/змістовий модуль 1 Розділ/змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

100 
8 8 8 16 16 16  8  8 12 

Максимальна кількість балів 

72 16 12 

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 



13.1. Присутність на практичному занятті – 1 бал; 

13.2. Робота на практичному занятті: 

«5» – 4 бала 

«4» – 3 бала 

«3» – 2 бала 

«2» – 1 бал 

 

13.3. Письмовий поточний контроль на практичному занятті: 

«5» – 4 бала 

«4» – 3 бала 

«3» – 2 бала 

«2» – 1 бал 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів: 

 

Поточна оцінка на практичних заняттях визначається за такими 

критеріями: 

5 балів – студент демонструє всебічне, систематичне, глибоке знання і 

розуміння програмного матеріалу; вміння вільно виконувати завдання, 

передбачені навчальною програмою; творчі здібності в розумінні і 

використанні навчального матеріалу; уміння творчого застосування 

теоретичних знань на практиці; 

4 бали – студент демонструє систематичні знання теоретичного матеріалу, 

уміння виконувати завдання та інтерпретувати сутність основних понять 

навчального курсу, наводити приклади з педагогічної практики; 

3 бали – студент демонструє репродуктивне відтворення матеріалу курсу 

під час відповіді, ситуації може розв’язати лише за методичної підтримки 

викладача;  

2 бали – студент демонструє репродуктивне відтворення матеріалу курсу, 

має складності з розв’язання практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання усних відповідей студентів: 

При оцінюванні враховується: 

- характер засвоєння матеріалу: обсяг, повнота, правильність та творчість 

знань, рівень осмислення, міцність засвоєння, систематизованість, навички та 

вміння засвоювати вивчене на практиці в типових та змінених ситуаціях; 

- якість відповіді – обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, 

ступінь самостійності в судженнях, культура мовлення; 

- Вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати якість виконання 

роботи.  

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Шкала  

ЄКТС 

 

 

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 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F незадовільно  не зараховано 

 

 

18. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма дисципліни. 

2. Робоча програма дисципліни. 

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Нормативно-правові документи в галузі системи освіти України. 

5. Конспект лекцій. 

6. Завдання для практичних занять. 

7. Завдання для самостійної роботи студентів. 

8. Роздатковий матеріал. 

9. Презентації. 

 

 

 

19. Рекомендована література 

Базова 

1. Генсон Марк Керування освітою та організаційна поведінка / пер. з англ. Х. 

Проців. – Львів: Літопис, 2002. – 384 с. 

2. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту: Навчальний посібник для 

студентів ВНЗ / В.С. Демчук. – К.: Ленвіт, 2007. – 263 с. 

3. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования. – К.: 

МАУП, 1999. – 176с. 

4. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на 

основі кваліметричного підходу. – К.: ІЗМН, 1996. – 140 с. 

5. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою 

освітою в регіоні: Моногр. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с. 

6. Єльнікова Г.В. основи адаптивного управління. – Х.: Основа, 2004. – 128 с. 



7. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посіб. для слухачів, аспірантів, 

докторантів спеціальності «Державне управління». – К.: У АДУ, 1997. – 302 

с. 

8. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: 

Либідь, 2003. – 448 с. 

9. Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 946 // Інформ. зб. М-ва 

освіти і науки України, 6/2001, берез. – К.: Пед. преса, 2001. – С. 3 – 20. 

10. Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і 

науки Київської державної адміністрації, управління освіти і науки області, 

Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1326. 

11. Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200. 

12. Семез А.А. Менеджмент освіти: Навчальний посібник / А.А. Семез. – 

Кіровоград: ФО – П Александрова М.В., 2011. – 168 с.  

13. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль – 2-ге вид., випр. і 

доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с. (Альма-матер) 

 

Допоміжна 

1. Гошко А.А. Оценка результатов деятельности местных органов 

самоуправления. – К.: УАДУ, 1998. 

2. Гринькова М.В., Штепа О.Г. Менеджмент в освіті: Навч. пос. для студ. і 

магіст. спец. пед. ун-тів. – Полтава, 2003 – 73 с. 

3. Гришан И.П. Менеджмент образовательных учреждений. – Владивосток, 

2002. – 65 с. 

4. Дмитренко Г.А., Гошко А.А. Квалиметрическая оценка результирующей 

деятельности персонала местных органов самоуправления. – К.: МАУП, 

1997. 

5. Дорошенко Е.А. Оценка профессиональных, деловых и личностных 

качеств персонала: Метод. рек. По аттестации руководителей и 

специалистов: Учеб.-метод, пособие. – К.: МАУП, 1996. – 33с. 

6. Друкер П. Классические работы по менеджменту. – М.: «Альпина Бизнес 

Букс», 2008. – С.220. 

7. Єльнікова Г.В. Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: 

передумови, зиміст, експеримент: Наук.-метод, посіб. – Харків: ТО 

Гімназія, 1999. – 160 с. 

8. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: Навч. посібник. – К., 

2001. – 107 с. 

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

психологічні аспекти) – К., 200 – 286 с. 

10. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М., 

2000. 

11. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. посібник. – 

К.: Освіта України, 2005. – 256 с. 



12. На допомогу менеджера освіти. Частина VІІІ. Сучасний керівник 

навчального закладу – менеджер освіти. – Тернопаіль: Астон, 2003. – 

344 с. 

13. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 

2002. - № 33 – с. 4 – 6. 

14. Немцов В.Д., Довгань Л.С., Сініок Г.Ф. Менеджмент організації: Навч. 

посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб»», 2001 – 392 с. 

15. Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління 

загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. – К.: 

Школяр, 1995. – 301 с. 

16. Питере Т., Уотермен Д. В поисках эффективного управления: Опыт 

лучших компаний. – М.: Процесс, 2006. – 150 с. 

17. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 

загальноосвітнього навчального закладу: Наук.-метод. посіб. – Харків: 

Гімназія, 2004. – 72 с. 

18. Семез А.А. Соціально-педагогічне проектування: Навч.-метд. Посібник. 

– Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2012. – 132 с. 

19. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. – К.: 

МАУП, 2001. – 168 с. 

20. Томпсон-мл. А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: 

концепции и ситуацыии для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильяме», 2006. – 928 с. 

21. Третьяков П.И., Митин С.Н., Бояринцева Н.Н. Адаптивное управление 

педагогическими системами: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. зав. / 

Под ред. П.И. Третьякова . – М.: Центр «Акалемия», 2003. – 368 с. 

 
 
 

20. Інформаційні ресурси 
 
www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського 

www.mlsp.gov.ua Міністерство соціальної політики України 

mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України 

civic.kmu.gov.ua Громадське суспільство і влада (урядовий веб-сайт) 

www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія» 

www.twirpx.com Портал «Все для студента» 

buklib.net yourlib.net bugabooks. сom Студентські електронні он-лайн бібліотеки 

www.info-library.cjm.ua 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.uk.wikipedia.org/
http://www.twirpx.com/


 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни (РНП) є нормативним 

документом Університету і містить виклад конкретного змісту навчальної 

дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 

визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. РНП визначає рамки технології навчання шляхом розподілу навчального 

часу за видами занять, розподілу контрольних заходів та індивідуальних 

семестрових завдань. 

3. РНП розробляється викладачем на основі відповідної навчальної 

програми і робочого навчального плану спеціальності певної форми навчання 

на кожний рік навчання.  

4. РНП  розглядається на засіданні кафедри і затверджується завідувачем 

кафедри до 1 вересня поточного року навчання. 

5. Кафедра може вносити зміни до форми та змістового наповнення 

«Робочої програми навчальної дисципліни» залежно від специфіки освітнього 

процесу. 

6. Оновлення РНП може стосуватися будь-яких її компонентів з 

урахуванням розвитку науки, техніки, культури, змін чинного законодавства у 

сфері освіти і науки.  

7. Перезатвердження РНП  може бути без змін з  формулюванням: 

«РНП дисципліни розглянута і перезатверджена без змін на засіданні 

кафедри _____________________ (назва кафедри, за якою закріплена 

дисципліна) від __________________ року, протокол №_______». 

8. Формат бланка – А4 (210297 мм). 

ЗРАЗОК 

ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ (АКТУАЛІЗАЦІЇ) 

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 
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