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Силабус це  персоніфікована  програма  викладача  для  навчання
студентів  з  кожного  предмета,  що  оновлюється  на  початок  кожного
навчального року. 

Силабус розробляється відповідно до освітньо-професійної  програми
підготовки  фахівця  відповідного  рівня  та  згідно  навчального  і  робочого
навчального планів, з врахуванням логічної моделі викладання дисципліни. 

Силабус  розглянутий  на  засіданні  кафедри  педагогіки  та
менеджменту освіти. 
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    Графік консультацій: Вівторок, 14.20, З/З №2

2. Опис навчальної дисципліни: Теорія і менеджмент організації

Найменування показників Характеристика навчальної
дисципліни

Спеціальність: 073  Менеджмент  «Управління
навчальним закладом»

Освітньо-професійна програма: Управління навчальним закладом
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Форма навчання: денна, заочна
Курс: 1-й
Семестр: 1-й
Тип дисципліни: Нормативна
Кількість кредитів 4,0
Блоків (модулів) 2
Загальна кількість годин 120
Тижневих  годин  для  денної  форми
навчання:

4

Лекції 18 год
Практичні, семінарські 34 год
Лабораторні –
Самостійна робота 68 год
Індивідуальне  науково-дослідне  завдання
(есе, аналітичний звіт, тези тощо)

Глосарій

Вид підсумкового контролю: Екзамен 
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Сторінка  дисципліни  на  сайті
університету
Зв’язок з іншими дисциплінами: Філософія,  Соціологія,

Економічна  теорія,  Політологія;
Основи  макроекономіки,
Управління  трудовими
ресурсами, Управлінські рішення
керівника  навчального  закладу,
Психологія, Педагогіка; Екологія,
Безпека  життєдіяльності,
Правознавство

3 – 4. 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.

Сформовані/закріплені компетентності: 
-  розуміння  специфіки  основних  світових  напрямів  у  формуванні  і

розвитку сучасних концепцій економічного мислення; особливостей підходів
до  вирішення  економічних  проблем  в  управлінні  персоналом;  сутності
основних елементів структури економічних та трудових відносин; 

-  володіння  теоретичним  матеріалом  та  термінологією;  технологією
адміністративної роботи, комп’ютерними технологіями, правильним стилем
(здоровим способом) життя, культурою спілкування, локусом контролю;

-  уміння  розуміти  та  усвідомлювати  сучасні  проблеми менеджменту;
застосовувати  набуті  знання  та  навички  в  професійній  діяльності;  робити
висновки та практичні пропозиції щодо покращення роботи підприємства; 

-  здатність  розуміти  та  аналізувати  світоглядні,  соціально  значущі
економічні  проблеми,  питання  ціннісно-мотиваційної  орієнтації;  значення
гуманістичних цінностей свободи та демократії; 

-  здатність  поважати  культурні  традиції,  толерантно  ставитися  до
соціокультурних відмінностей; 

-  здатність  продукувати  нові  ідеї,  управлінські  рішення,  соціальні
технології; розвинуте аналітичне та економічне мислення, навички роботи з
людьми; 



-  здатність  здійснювати  професійну  діяльність  на  основі  розвиненої
правосвідомості, правової та економічної культури; 

-  здатність  поважати  честь  і  гідність  особистості,  дотримуватися  і
захищати  права  і  свободи  людини  і  громадянина,  не  допускати  проявів
сваволі.



5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план

Тиж. /
дата /

год.

Тема, план Форма
діяльност

і
(заняття)

/

Література
Ресурси в

Інтернеті

Самостійна робота,
завдання, год.

Вага
оцінки

Термін
виконанн

я

Тижд. 1
14  академ.
Годин

Тема  1.  Навчальний  заклад  як
організація  соціально-
педагогічної системи.
1. Поняття про менеджмент.
2. Школи та теорії менеджменту.
3. Поняття  і  суть  організацій,  їх

класифікація.  Формальні  й
неформальні організації.

4. Особливості  освітніх
організацій.

5. Типи навчальних закладів та їх
організаційна структура.

Лекція 2 год. 
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

10 годин
Суть  менеджменту  як
діяльності. 
Основні  визначення
«менеджмент»,
«управління»,
«керівництво». 
Управління як наука. Мета та
рівні управління.
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. 

4 бала



Основні  характеристики
педагогічної  системи.
Навчальний  заклад  як
соціально-педагогічна
система.  Організаційна
структура  навчального
закладу. Структура школи як
соціально-педагогічної
системи.  Організаційна
структура,  організаційні
цінності,  філософія  та  місії
школи.  Організаційна
структура  внутрішкільного
управління.

Тижд. 2 
8  академ.
Годин

Тема  2.  Раціональність  у  сфері
управлінської  діяльності  та
критерії її оцінювання
1. Організаційна  та  фінансова

оцінка  успішності  виконання
планових  завдань  діяльності
навчального закладу.

2. Роль  атестації  у  визначенні
відповідності  працівника
посаді, методи її проведення.

3. Види  оцінювання  діяльності
персоналу:  індивідуальне,
групове,  кадрове,  експертне,
психологічне оцінювання.

4. Облік  та  оцінка  ефективності
використання  фонду  робочого
часу,  продуктивності  праці,
результативності  кадрової
роботи.

Лекції 2 год.
Практичні  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

4 годин
Оцінка  виконання
структурними  підрозділами
та  окремими  працівниками
колективного  договору.
Контроль  за  дотриманням
правил  внутрішнього
розпорядку.
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.

4 бала



Атестаційні комісії та вимоги
до них. 
Особливості  оцінювання
діяльності персоналу. Оцінка
виконання  посадових
обов’язків.  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.
Ситуаційні  фактори
комплектування штатів.
Причини  і  фактор
формалізму  в  педагогічних
системах  і  в  управлінні
ними.

Тижд. 3-4 Тема  3.  Прийняття Лекції 2 год. Презентація, 6 годин 4 бала



14  академ.
Годин

управлінських  рішень  у
менеджменті організації
1. Суть  та  класифікація

управлінських рішень.
2. Умови  прийняття

управлінських рішень.
3. Фактори,  які  впливають  на

процес  прийняття
управлінських рішень.

Практичні  6
год.

відеоматеріали Етапи  вироблення
раціональних  рішень:
виявлення  та  визначення
ситуації,  що  потребує
вирішення;  визначення
варіантів;  оцінка  варіантів;
вибір оптимального варіанта;
впровадження  обраного
варіанта;  оцінка  результатів.
Вимог  до  управлінського
рішення.
Ухвалення  рішень  за  умов
визначеності;
невизначеності,  в  умовах
ризику.  Моделі  прийняття
рішень.  Наказ  як  форма
висунення  управлінських
рішень.

Тижд. 5-6
13  академ.
Годин

Темам  4.  Організаційні  форми
діяльності  керівництва  у
навчальному закладі
1. Особливості менеджера освіти.

Посадові  вимоги  до  керівника
закладу освіти 

2. Принципи  організаційно-
педагогічної  діяльності
керівника закладу освіти. 

3. Характер  взаємодії  суб’єктів
педагогічної системи і шляхи її
поліпшення: стилі управління

Лекція 2 год.
Практичні  6
год.

Презентація,
відеоматеріали

5 годин
Функціональні  обов’язки
директора  середньої
загальноосвітньої школи. 
Організаційно-педагогічна
діяльність  керівника закладу
освіти  (виховна,  суспільно-
організаторська,
інструктивно-методична,
педагогічна,
адміністративно-
розпорядча). 
Розподіл  обов’язків  між
керівниками закладу освіти.

3 бала

Тижд. 7-8 Тема  5.  Організація  навчально- Лекція 1 год. Презентація, 12 годин 4 бала



17  академ.
Годин

методичної  роботи  в  закладах
освіти. 
1. Особливості менеджера освіти.

Посадові  вимоги  до  керівника
закладу освіти.

2. Організаційно-педагогічна
діяльність  керівника  закладу
освіти  (виховна,  суспільно-
організаторська,  інструктивно-
методична,  педагогічна,
адміністративно-розпорядча)

3. Розподіл  обов’язків  між
керівниками закладу освіти. 

Практичне  4
год.

відеоматеріали 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). 

Тижд. 8-10
17  академ.
Годин

Тема  6.  Плани  роботи
навчального закладу
1. Теоретичні  і  технологічні

аспекти  планування  в
педагогічних системах. 

2. Планування  розкладу
навчальних  занять:  вимоги  до
розкладу  занять;  способи
складання  розкладу  занять;
розподіл  навантаження
школярів  і  вчителів;  оцінка
розкладу занять.

3. Базовий  навчальний  план  –
основа  планування  освітнього
процесу в школі.

Лекція 1 год.
Практичне  6
год.

10 годин
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.
Системне  планування
розвитку  школи:  виявлення
та  оцінка  проблеми,
розробка  концептуального
проекту  бажаного
майбутнього,  розробка
стратегії  змін  і  плану  її
здійснення,  управління
реалізацією програми.

3 бала

Тижд. 10-
12
12  академ.
Годин

Тема  7.  Сутність  стратегічного
менеджменту  навчального
закладу
1. Принципи,  методи  і  форми

стратегічного менеджменту. 
2. Визначення  місії,  стратегічної

Лекції 2 год.
Практичні  6
год.

Презентація,
відеоматеріали

4 години
Сучасні  тенденції  розвитку
освіти.  Сутність  сучасної
парадигми  освіти.  Теорія
управління  за  цілями.
Особливості  поточного

3 бала



мети  та  завдань  розвитку
керованого об’єкта.

3. Підходи  до  розробки  стратегії
розвитку  навчального  закладу:
розробка  стратегічного
бачення,  постановка  цілей,
розробка  стратегії,  втілення  і
реалізація  стратегії,  оцінка
діяльності,  відстеження
середовища,  внесення
коректив.

спрямування  процесів  на
досягнення  кінцевих
результатів  в  умовах
стратегічного менеджменту.

Тижд. 12-
13
10  академ.
Годин

Тема  8.  Стратегія  розвитку
навчального закладу
1. Поняття  стратегії  розвитку.

Підходи  до  розробки  стратегії
розвитку навчального закладу.

2. Фактори,  що  впливають  на
стратегію розвитку навчального
закладу  Визначення  місії,
стратегічної  мети  та  завдань
розвитку керованого об’єкта.

3. Стратегічні  проблеми
навчального закладу. 

Лекція 2 год.
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

6 годин
Типологія  стратегії  розвитку
навчального  закладу
(стратегія  локальних  змін,
стратегія  модульних  змін,
стратегія системних змін). 
Види  і  напрями
вдосконалення  роботи  і
соціально-економічного
розвитку  навчального
закладу.

4 бала

Тижд. 13-
14
12  академ.
Годин

Тема  9.  Механізм  реалізації
стратегії підприємства 
1. Основи реалізації стратегії. 
2. Головні завдання та управління

реалізації стратегії.

Лекція 2 год.
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

8 годин
Управління  реалізацією
стратегії.  Створення
ефективного  навчального
закладу:  кадрове
забезпечення (підбір сильної
команди менеджерів,  набір  і
підтримка  талановитих
співробітників);  створення
ключових  компетенцій  та

2 бала



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).

Тижд. 14-
15
7  академ.
Годин

Тема  10.  Аналіз  стратегії
діяльності навчального закладу
1. Аналіз  освітньої  галузі  та

конкурентної ситуації.
2. Форми  та  інтенсивність

конкуренції.
3. Аналіз ресурсів і конкурентних

можливостей  навчального
закладу

Лекція 2 год.
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

3 години
Методи  аналізу  галузі  та
конкуренції.  Ключові
фактори  успіху  у
конкурентній боротьбі. 
Оцінка  ефективності  діючої
стратегії  навчального
закладу,  можливості  та
загрози.

2 бала



1. Практичні заняття
Практичне заняття № 1. 

Організації та процес менеджменту 
План заняття

1. Ознайомлення  з  поняттям  «управління  персоналом»  та  складовими
елементами управління персоналом в організації.

2. Визначення  зв’язку  між  мотивацією  та  функціями  управління
персоналом.

3. Ознайомлення з методами підбору та відбору персоналу.
4. Засвоєння поняття «професійний розвиток». Ознайомлення з основними

формами професійного розвитку персоналу.

Рекомендована література до теми: 
1. Гринькова М.В., Штепа О.Г. Менеджмент в освіті: Навч. Пос. Для студ. І

магіст. Спец. 14ипр. Ун-тів. – Полтава, 2003 – 73 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. Іванова  І.В.  Менеджер  –  професійний  керівник:  Навч.  Посібник.  –  К.,

2001. – 107 с.
5. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою

освітою в регіоні: Моногр. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с.
6. Коломінський  Н.Л.  Психологія  менеджменту  в  освіті  (соціально-

психологічні аспекти) – К., 200 – 286 с.
7. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. Посібник. –

К.: Освіта України, 2005. – 256 с.
8. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. Посіб. Для слухачів, аспірантів,

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

9. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. 14ипр. Л.І. Федулової. – К.:
Либідь, 2003. – 448 с.

10. Немцов В.Д.,  Довгань Л.С.,  Сініок Г.Ф. Менеджмент організації:  Навч.
Посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб»», 2001 – 392 с.

11. Семез  А.А.  Менеджмент  освіти:  Навчальний посібник  /  А.А.  Семез.  –
Кіровоград: ФО – П Александрова М.В., 2011. – 168 с. 

12. Хміль  Ф.І.  Основи  менеджменту  :  підручник  /  Ф.І.  Хміль  –  2-ге  вид.,
14ипр.. І доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с. (Альма-матер)

13. На  допомогу  менеджера  освіти.  Частина  VІІІ.  Сучасний  керівник
навчального закладу – менеджер освіти. – Тернопаіль: Астон, 2003. – 344
с.

14. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. -
№ 33 – с. 4 – 6.



Практичне заняття № 2. 
Контроль в організації.

«Контроль в організації»

План заняття
1. Ознайомлення з контролем, як з однією із функцій менеджменту.
2. Розгляд видів контролю в організації.
3. Ознайомлення із процесом контролю в організації.

Рекомендована література до теми: 
1. Гринькова М.В., Штепа О.Г. Менеджмент в освіті: Навч. Пос. Для студ. І

магіст. Спец. уипр. Ун-тів. – Полтава, 2003 – 73 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. Іванова  І.В.  Менеджер  –  професійний  керівник:  Навч.  Посібник.  –  К.,

2001. – 107 с.
5. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою

освітою в регіоні: Моногр. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с.
6. Коломінський  Н.Л.  Психологія  менеджменту  в  освіті  (соціально-

психологічні аспекти) – К., 200 – 286 с.
7. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. Посібник. –

К.: Освіта України, 2005. – 256 с.
8. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. Посіб. Для слухачів, аспірантів,

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

9. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. 15ипр. Л.І. Федулової. – К.:
Либідь, 2003. – 448 с.

10.Немцов В.Д.,  Довгань Л.С.,  Сініок Г.Ф. Менеджмент організації:  Навч.
Посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб»», 2001 – 392 с.

11.Семез  А.А.  Менеджмент  освіти:  Навчальний посібник  /  А.А.  Семез.  –
Кіровоград: ФО – П Александрова М.В., 2011. – 168 с. 

12.Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль – 2-ге вид., пр.. І
доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с. (Альма-матер)

13.На  допомогу  менеджера  освіти.  Частина  VІІІ.  Сучасний  керівник
навчального закладу – менеджер освіти. – Тернопаіль: Астон, 2003.–344 с.

14.Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. -
№ 33 – с. 4 – 6.

Практичне заняття № 3 – 5. 
Вибір варіантів управлінських рішень. 

Реалізація управлінських рішень. 
План заняття

1. Ознайомлення з класифікацією управлінських рішень.
2. Засвоєння технології розробки та прийняття управлінських рішень.



3. Ознайомлення з моделями і методами прийняття рішень.
4. Вивчення основних недоліків процесу розробки і прийняття рішень.

Рекомендована література до теми: 
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. Єльнікова  Г.В.  Наукові  основи  розвитку  управління  загальною

середньою освітою в регіоні: Моногр. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с.
5. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. Посіб. Для слухачів, аспірантів,

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

6. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. 16ипр. Л.І. Федулової. – К.:
Либідь, 2003. – 448 с.

7. Семез А.А. Менеджмент освіти: Навчальний посібник / А.А. Семез. –
Кіровоград: ФО – П Александрова М.В., 2011. – 168 с. 

8. Хміль Ф.І.  Основи менеджменту :  підручник /  Ф.І.  Хміль – 2-ге вид.,
уипр.. І доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с. (Альма-матер)

Практичне заняття № 6 – 8. 
Вимоги до менеджера (тестування на відповідність вимогам і проведення

тестування персоналу). Управління конфліктами та стресами
Контрольні запитання

1. Що таке конфлікти? Чи пов’язані конфлікти і стреси? 
2. Наведіть класифікацію конфліктів за змістом та ознакою результатів. 
3. Розкрийте сутність організаційних способів вирішення конфліктів. 
4. Які, на вашу думку, справжні причини стресів? 
5. Назвіть етапи стресу. 
6. Під впливом яких почуттів може виникнути стрес? 
7. Вкажіть заходи щодо запобігання та усунення стресів.

Рекомендована література до теми: 
1. Генсон  Марк  Керування  освітою та  організаційна  поведінка /  пер.  З

16ипр.. 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. 17ипр. Л.І. Федулової. –
К.: Либідь, 2003. – 448 с.

9. Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти: Постанова
Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200.

10.Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль – 2-ге вид.,
уипр.. І доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с. (Альма-матер)

Практичне заняття № 9-10. 
Розробка посадових інструкцій. 

Підготовка та проведення переговорів і нарад.
Питання для активізації пізнавальної діяльності

1. Дайте визначення поняття «інструкція».
2. Який зміст загальних положень посадових інструкцій?
3. З ким узгоджуються та затверджуються посадові інструкції?
4. Як часто необхідно змінювати зміст посадових інструкцій?
5. Із яких розділів складається посадова інструкція?
6. Які основні положення містяться в розділі «Загальні положення»?
7. Що повинні передбачати кваліфікаційні вимоги?
8. Які обов’язки передбачає посадова інструкція?
9. Визначте зміст розділу «Права».
10. Який зміст розділу «Відповідальність»?
11. У чому полягає сутність методу позиційного торгу?
12. Чому  метод  переговорів  по  суті  є  більш  ефективним,  ніж  метод,

запропонований головою робочої групи? 
13. Яких  умов  необхідно  дотримуватися  при  застосуванні  методу

переговорів по суті? Поясніть значення поняття «нарада»?
14. Які завдання дає змогу вирішити нарада?

Практичне заняття № 11 -13. 
Формування перспективних та річних планів роботи навчального

закладу. Складання розкладу навчальних занять

Завдання. Керуючись завданням викладача, складіть розклад занять на
І півріччя для учнів загальноосвітньої школи.

1. 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.



2. 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.

3. Ліцензійні  умови  провадження  освітньої  діяльності:  Постанова
Кабінету Міністрів  України від  30 грудня  2015 р.  № 1187  (в редакції
постанови Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р № 347).

Практичне заняття № 14. 
Розробка стратегічного менеджменту навчального закладу 

Питання для активізації пізнавальної діяльності:
1. Принципи, методи і форми стратегічного менеджменту.
2. Суть і значення стратегічного рішення.
3. Які рішення відносять до стратегічних?
4. Основне завдання стратегічної мети?
5. Порядок формування місії підприємства.
6. Сучасні підходи до організації планування.
7. Принципи створення плану розвитку школи?
8. Порядок планування розвитку школи.

Рекомендована література до теми: 
4. Генсон  Марк  Керування  освітою  та  організаційна  поведінка  /  пер.  з

англ. Х. Проців. – Львів: Літопис, 2002. – 384 с.
5. Демчук  В.С.  Основи  освітнього  менеджменту:  Навчальний  посібник

для студентів ВНЗ / В.С. Демчук. – К.: Ленвіт, 2007. – 263 с.
6. Дмитренко Г.А.  Стратегический менеджмент в системе образования. –

К.: МАУП, 1999. – 176с.
7. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою

на основі кваліметричного підходу. – К.: ІЗМН, 1996. – 140 с.
8. Єльнікова  Г.В.  Наукові  основи  розвитку  управління  загальною

середньою освітою в регіоні: Моногр. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с.
9. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посіб. для слухачів, аспірантів,

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

10. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.:
Либідь, 2003. – 448 с.

11. Семез А.А. Менеджмент освіти: Навчальний посібник / А.А. Семез. –
Кіровоград: ФО – П Александрова М.В., 2011. – 168 с. 

12. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль – 2-ге вид.,
випр. і доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с. (Альма-матер)

Практичне заняття № 15. 
Розробка місії, цілей і завдань організації 

План заняття
1. Засвоєння поняття «місія», «мета (ціль)» і «задачі».



2. Ознайомлення  з  методичними підходами до  визначення  місії  і  цілей
організації.

3. Ознайомлення з класифікацією цілей організації та ранжування цілей
за певними критеріями.

4. Оволодіння прийомами побудови «дерева цілей».

Питання для активізації пізнавальної діяльності:
1. Яку  позицію  ви  підтримуєте  і  чому?  Аргументуйте  свою

відповідь(переваги і недоліки кожного підходу).
2. Чи  повинен  підприємець  у  теперішній  час  в  Україні  виконувати

соціальні обов'язки перед суспільством? Якщо так, то в якій формі.

Практичне заняття № 16. 
Реалізація стратегії діяльності підприємства 

Питання для активізації пізнавальної діяльності:
1. Основні завдання стадії реалізації стратегії.
2. На що спрямовано виконання стратегії підприємства?
3. Етапи реалізації стратегії підприємства.
4. Аналіз освітньої галузі та конкурентної ситуації.
5. Основні зовнішні можливості навчального закладу.
6. Характеристика  основних  загроз  зовнішнього  середовища

підприємства.

Рекомендована література до теми:
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.Семез  А.А.  Менеджмент  освіти:  Навчальний посібник  /  А.А.  Семез.  –
Кіровоград: ФО – П Александрова М.В., 2011. – 168 с. 

11.Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль – 2-ге вид., випр.
і доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с. (Альма-матер)

Практичне заняття № 17. 
Аналіз ресурсів і конкурентних можливостей навчального закладу.

Завдання до виконання
Провести  аналіз  за  допомогою  методу  SWOT  одного  із  факторів

зовнішнього і внутрішнього середовища для будь-якої організації. Для цієї ж
організації за методом складання профілю середовища визначити профіль її
внутрішнього середовища.

6. Література для вивчення дисципліни.
Основна

13. Генсон Марк Керування освітою та організаційна поведінка / пер. з
англ. Х. Проців. – Львів: Літопис, 2002. – 384 с.

14. Демчук  В.С.  Основи  освітнього  менеджменту:  Навчальний
посібник для студентів ВНЗ / В.С. Демчук. – К.: Ленвіт, 2007. – 263
с.

15. Дмитренко  Г.А.  Стратегический  менеджмент  в  системе
образования. – К.: МАУП, 1999. – 176с.

16. Дмитренко  Г.А.  Стратегічний  менеджмент:  цільове  управління
освітою на основі кваліметричного підходу. – К.: ІЗМН, 1996. – 140
с.

17. Єльнікова  Г.В.  Наукові  основи  розвитку  управління  загальною
середньою освітою в регіоні: Моногр. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с.

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

19. Луговий  В.І.  Управління  освітою:  Навч.  посіб.  для  слухачів,
аспірантів, докторантів спеціальності «Державне управління». – К.:
У АДУ, 1997. – 302 с.

20. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. –
К.: Либідь, 2003. – 448 с.

21. 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.

22. 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.
23. Ліцензійні  умови  провадження  освітньої  діяльності:  Постанова

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції
постанови Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р № 347)

24. Семез А.А. Менеджмент освіти: Навчальний посібник / А.А. Семез.
– Кіровоград: ФО – П Александрова М.В., 2011. – 168 с. 

25. 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.

Інформаційні ресурси
http: // www. rada.gov.ua/ Сервер Верховної Ради України
http: //www.liga.net/ Ліга Бізнес Інформ
http: //www.nau.kiev.ua/ Нормативні акти України
http: //www.kmu.gov.ua/ Урядовий портал
www  .  mlsp  .  gov  .  ua  Міністерство соціальної політики 

України
mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України
http: //www.ukrstat.gov.ua/ Державний комітет статистики України:
http:
//www.ukr.net/ua/news/jekonomika

Всі новини економіки та фінансів:

http: //www.minfin.gov.ua/ Міністерство фінансів України
http: //www.ukrpravo.com/ Українське право:
civic.kmu.gov.ua Громадське суспільство і влада 

(урядовий веб-сайт)
www  .  nbuv  .  gov  .  ua  Національна бібліотека України ім. І.І. 

Вернадського
www  .  uk  .  wikipedia  .  org  Україномовна версія он-лайн 

енциклопедія «Вікіпедія»
www  .  twirpx  .  com  Портал «Все для студента»
buklib.net yourlib.net bugabooks. 
сom

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


7. Політика виставлення балів. Вимоги викладача

Оцінювання  якості  знань  студентів,  в  умовах  організації  освітнього
процесу за кредитно-трансферною накопичувальною системою здійснюється
шляхом поточного,  підсумкового  (семестрового)  контролю за  100-бальною
шкалою оцінювання, за шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання.

7.1. Поточний контроль 
Поточний  контроль  –  це  оцінювання  навчальних  досягнень  студента

(рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до модулів)
під  час  проведення  аудиторних  занять,  організації  самостійної  роботи,  на
консультаціях  (під  час  відпрацювання  пропущених  занять  чи  за  бажання
підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті. 

Поточний  контроль  реалізується  у  формі  опитування,  виступів  на
семінарських заняттях,  експрес-контролю, контролю засвоєння навчального
матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо. 

Форми  участі  студентів  у  навчальному  процесі,  які  підлягають
поточному контролю: 

 виступ з основного питання; 
 усна доповідь; 
 доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 
 участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 
 аналіз джерельної та монографічної літератури; 
 письмові  завдання  (тестові,  контрольні,  творчі  роботи,  реферати

тощо); 
 самостійне опрацювання тем; 
 підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 
 систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час

обговорення питань. 
Критеріями оцінки є: 
усні відповіді: 
 повнота розкриття питання; 
 логіка викладання, цілісність, системність відповіді, культура мови; 
 самостійність  суджень  студента  і  творчість  мислення,  його

теоретичний рівень; 
 використання основної та додаткової літератури; 
 аналітичні узагальнення, уміння робити порівняльний аналіз; 
 рівень сформованості і здатності вирішувати комунікативні завдання,

визначені в робочій навчальній програмі (організація дискусії із проблемного
питання,  вміння  давати  стислі  й  місткі  відповіді  опонентам  у  дискусії,
аргументовано захищати свою концепцію і висновки, підводити висновки за
результатами дискусії); 



виконання письмових завдань: 
 логічність, уміння формулювати висновки; 
 акуратність оформлення письмової роботи. 
Максимальний  бал  за  виступ  з  питань  певної  теми  дисципліни  на

практичному занятті – 4 бали:

К-сть
балів

Критерії оцінювання

3,5 – 4

студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає
його,  пов’язуючи  з  вивченим  раніше,  бачить  міжпредметні
зв’язки,  наводить  аргументи,  робить  покликання  на  потрібну
літературу.  Обов’язковим  є  ознайомлення  з  додатковою
літературою,  її  опрацювання і  використання  під  час  розкриття
питання. Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує

2,5 – 3

студент  засвоїв  теоретичний  матеріал,  вільно  викладає  його,
наводить приклади, однак є незначні проблеми з усвідомленням
системних  зв’язків,  коментарем  теоретичного  матеріалу.  Не
завжди дотримується  логіки  викладу, припускається  незначних
помилок чи неточностей

1,5 – 2 студент  засвоїв  матеріал  на  рівні  переказування,  відтворює
вивчене не завжди логічно, припускається помилок

0,5 – 1 студент  невпевнено  переказує  матеріал,  не  завжди  вправно
ілюструючи  його.  Під  час  відповіді  потребує  допомоги,
допускається помилок

До 2-х балів виставляється  студентові,  який робив вдалі  доповнення
протягом практичних занять з певної теми дисципліни, виправляв неточності,
старанно працював впродовж заняття, залучався до колективних обговорень; 

Якщо  студент  жодного  разу  не  відповідав  на  практичних  заняттях,
матиме за відповідний поточний контроль 0 балів; 

До 8 балів студент може отримати за виконані завдання  самостійної
роботи з певної теми дисципліни, з урахуванням якості, повноти виконання
завдання; 

До  5  балів –  виставляється  студентам,  які  брали  участь  у  науково-
дослідній  роботі  –  роботі  конференцій,  студентських  наукових  гуртків  та
проблемних  груп,  підготовці  публікацій,  були  учасниками  олімпіад,
конкурсів, – за рішенням кафедри. 

До  8  балів виставляється  студентам  в  кожній  темі  за  виконання
комплексної контрольної роботи. 

Для  проведення  контрольних  робіт  розроблено  тематичні  контрольні
завдання  двох  варіантів.  Варіанти  завдань  для  контролю  є  рівнозначні  за
трудомісткістю. 

За виконання завдань комплексної контрольної роботи студент отримує
оцінку (кількість балів): максимальна кількість балів – 8. 



У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися
лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові
забороняється  в  будь-якій  формі  обмінюватися  інформацією  з  іншими
студентами  та  користуватися  матеріалами,  крім  дозволених.  За  умови
порушення  студентом  установлених  правил  виконання  роботи  викладач
позбавляє  можливості  продовжувати  виконання  контрольних  завдань,  не
перевіряє  роботу, робить  на  ній  відповідний  запис  і  оцінює  нулем  балів.
Результати контрольного заходу студента, який не з’явився на нього, також
оцінюються нулем балів незалежно від причини. 

Перескладання контрольної роботи допускається в терміни, визначені
викладачем, під час поточних консультацій. 

До  40  балів передбачено  за  виконання  ІНДЗ:  Глосарій  дисципліни
(термінологічний словник та словник персоналій). 

Студент,  який  не  з’являвся  на  заняття  (з  поважних  причин,
підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право
повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях
студент  може  відпрацювати  пропущені  практичні  заняття,  захистити
реферати,  а  також  ліквідувати  заборгованості  з  інших  видів  навчальної
роботи.

7.2. Підсумковий (семестровий) контроль

З  дисципліни  «Економіка»  передбачена  така  форма  семестрового
контролю, як екзамен, який проводиться згідно графіку. 

Підсумкова  кількість  балів  з  дисципліни  (максимум  100  балів)
визначається як сума балів: 

– поточного контролю, виконання контрольних робіт, 
– за виконану самостійну роботу кожної теми, 
– за відповідь на запитання екзаменаційного білету (до 40 балів). 

Усім студентам,  які  повністю виконали навчальний план і  позитивно
атестовані  з  цієї  дисципліни  за  кредитно-трансферною  накопичувальною
системою  (набрали  не  менше  60  %  від  100  балів),  сумарний  результат
семестрового контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано»,  «не
зараховано»,  за  шкалою  ЄКТС  заноситься  у  Відомість  обліку  успішності,
Залікову книжку студента. 

Заповнена  та  оформлена  відомість  обліку  успішності  повертається  у
деканат у визначений термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FX,F в ЄКТС) за результатами
семестрового  контролю,  студент  обов’язково  здійснює  перескладання  для
ліквідації академ. заборгованості.



7.3. Розподіл балів, які отримують студенти
Дисципліна «Теорія і менеджмент організації» 
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8. Підсумковий контроль
8.1. Питання до екзамену

1. Суть менеджменту як діяльності. Школи та теорії менеджменту. 
2. Основні визначення «менеджмент», «управління», «керівництво». 
3. Управління як наука. Мета та рівні управління.
4. Сутність  організації.  Формальні  й  неформальні  організації.  Види

організацій. 
5. Внутрішні складові організації та їх взаємозв’язок. 
6. Організація й зовнішнє середовище. 
7. Моделі організацій як суб’єктів управління. Організація як система. 
8. Організаційні  структури  управління:  лінійна,  функціональна,  лінійно-

функціональна, дивізіональна, адаптивна.
9. Виробничий профіль (місія) організації. 
10. Особливості освітніх організацій. Основні характеристики педагогічної

системи. 
11. Навчальний заклад як соціально-педагогічна система. Типи навчальних

закладів. 
12. Організаційна  структура  навчального  закладу.  Структура  школи  як

соціально-педагогічної системи. 
13. Організаційна  структура,  організаційні  цінності,  філософія  та  місії

школи. 
14. Організаційна структура внутрішкільного управління.
15. Організаційна  та  фінансова  оцінка  успішності  виконання  планових

завдань діяльності навчального закладу.
16. Оцінка  виконання  структурними  підрозділами  та  окремими

працівниками колективного договору. 
17. Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку.
18. Роль атестації  у визначенні відповідності  працівника посаді,  методи її

проведення. 
19. Атестація педагогічних кадрів на діагностичній основі. 
20. Сутність, принципи та умови атестації педагогічного працівника. 
21. Види та вимоги до атестації педагогічного працівника. 
22. Кваліфікаційні категорії  та  педагогічні  звання як наслідок атестації  та

вимоги до їх встановлення. 
23. Особливості оцінювання діяльності персоналу. 
24. Оцінка  виконання  посадових  обов’язків.  Види  оцінювання  діяльності

персоналу:  індивідуальне,  групове,  кадрове,  експертне,  психологічне
оцінювання. 

25. Критерії оцінювання результатів діяльності персоналу. 
26. Методи оцінки персоналу. Методика індивідуальних співбесід. 
27. Професійні якості й можливості експертів. 
28. Аналіз результатів оцінювання та їх застосування з метою поліпшення

діяльності закладу освіти. 



29. Вимоги,  щодо  професійного  розвитку  співробітників,  як  складова
ефективності оцінювання діяльності персоналу. 

30. Ведення  штатного  розкладу  навчального  закладу,  реєстрація  та
розрахунок показників кадрових переміщень співробітників. 

31. Облік  та  оцінка  ефективності  використання  фонду  робочого  часу,
продуктивності праці, результативності кадрової роботи. 

32. Ситуаційні фактори комплектування штатів.
33. Причини і  фактор формалізму в педагогічних системах і  в управлінні

ними.
34. Суть та класифікація управлінських рішень. 
35. Етапи вироблення раціональних рішень. 
36. Умови  прийняття  управлінських  рішень.  Вимог  до  управлінського

рішення.
37. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень.
38. Ухвалення  рішень  за  умов  визначеності;  невизначеності,  в  умовах

ризику. 
39. Моделі  прийняття  рішень.  Наказ  як  форма  висунення  управлінських

рішень.
40. Посадові вимоги до керівника закладу освіти. 
41. Функціональні обов’язки директора середньої загальноосвітньої школи. 
42. Організаційно-педагогічна діяльність керівника закладу освіти. 
43. Принципи  організаційно-педагогічної  діяльності  керівника  закладу

освіти.
44. Розподіл обов’язків між керівниками закладу освіти.
45. Характер  взаємодії  суб’єктів  педагогічної  системи  і  шляхи  її

поліпшення.
46. Формування статуту, установчого договору. 
47. Формування  колективного  договору:  його  елементи  та  порядок

укладання. 
48. Положення про структурний підрозділ: сутність та складові. 
49. Забезпечення координації робіт між структурними підрозділами. 
50. Проведення координаційних заходів за участю керівництва. 
51. Наради,  засідання,  збори,  зустрічі  як  ефективні  способи  вирішення

управлінських завдань.
52. Організаційна робота педагогічної ради школи. Алгоритм підготовки та

проведення педради.
53. Організація методичної роботи в закладах освіти. 
54. Сутність та функції методичної роботи. Зміст методичної роботи. 
55. Форми організації методичної роботи. 
56. Теоретичні і технологічні аспекти планування в педагогічних системах. 
57. Принципи планування та система планування у закладах освіти.
58. Процедура складання і затвердження планів. 
59. Сутність  та  процедура  складання  програми  діяльності  навчального

закладу. 



60. Формування  перспективних  та  річних  планів  роботи  навчального
закладу.

61. Базовий  навчальний  план  –  основа  планування  освітнього  процесу  в
школі. 

62. Планування розкладу навчальних занять.
63. Системне планування розвитку школи.
64. Сучасні тенденції розвитку освіти. 
65. Сутність сучасної парадигми освіти. 
66. Теорія управління за цілями. 
67. Принципи, методи і форми стратегічного менеджменту. 
68. Визначення  місії,  стратегічної  мети  та  завдань  розвитку  керованого

об’єкта. 
69. Особливості  поточного спрямування  процесів  на  досягнення  кінцевих

результатів в умовах стратегічного менеджменту.
70. Поняття  стратегії  розвитку.  Підходи  до  розробки  стратегії  розвитку

навчального закладу.
71. Типологія стратегії розвитку навчального закладу. 
72. Фактори, що впливають на стратегію розвитку навчального закладу.
73. Стратегічні проблеми навчального закладу.
74. Види  і  напрями  вдосконалення  роботи  і  соціально-економічного

розвитку навчального закладу.
75. Основи реалізації стратегії. Головні завдання реалізації стратегії. 
76. Управління реалізацією стратегії. 
77. Аналіз освітньої галузі та конкурентної ситуації. 
78. Методи аналізу галузі та конкуренції. 
79. Форми та інтенсивність конкуренції. 
80. Ключові фактори успіху у конкурентній боротьбі. 
81. Аналіз ресурсів і конкурентних можливостей навчального закладу. 
82. Оцінка ефективності  діючої  стратегії  навчального закладу, можливості

та загрози.

8.2. Особливості перескладання. 
У випадку отримання менше 60 балів (FX,F в ЄКТС) за результатами

семестрового  контролю,  студент  обов’язково  здійснює  перескладання,  за
результатами якого має змогу набрати від 0 до 100 балів: 

– надає виконані завдання самостійної роботи; 
–  виконує  комплексну  контрольну  роботу  за  завданнями  із  тем

дисципліни.


