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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни полягає у розширенні та поглибленні знань з теорії 

управління закладами освіти в сучасних умовах реформування освіти, враховуючи 

специфіку закладу та рівень компетентності керівників в управлінській діяльності; 

передбачає моделювання розвитку професіоналізму сучасного керівника закладу освіти з 

властивими йому особистісними та професійними якостями. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у здатності до опанування 

новими знаннями, розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

(ЗК2); розробленні проєктів, управління ними, оцінюванні та забезпеченні якість 

виконуваних робіт (ЗК5); здатності діяти автономно, соціально відповідально та свідомо 

на основі етичних міркувань та академічної доброчесності (ЗК6); пошуку, обробки, 

аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних 

досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих (СК1); набутті 

універсальних навичок дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної 

освіти: проєктування та оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій 

діяльності, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо 

фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (СК4).  

 

3. Заплановані результати навчання. 
- ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, педагогічних 

наук, зокрема в галузі освіти дорослих, післядипломної освіти й управління освітою, 

здійснювати їх менеджмент й пошук партнерів для їх реалізації. (РН 4.), зокрема : 

- усвідомити, що метод проєктів – це педагогічна технологія, в основі якої лежить 

розвиток пізнавальних процесів умінь самостійно конструювати свої знання, 

орієнтуватися в інформаційному просторі та прогнозуючи утвердження позитивного 

іміджу закладу освіти; 

- вміти створити творчу групу компетентних фахівців об’єднаних ідеєю розробки 

проєкту який необхідний для розвитку даного навчального закладу; 

- організувати ефективну взаємодії учасників проєктної команди засобами 

делегування повноважень, де кожен її член виконує певну функціональну роль;  

- визначити ресурсний потенціал здійснення проєкту; 

- організувати проміжний моніторинг реалізації проєкту; 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних 

ЕСТS – 3,0 

 

Галузь знань: 
01 Освіта/педагогіка 

Спеціальність: 011 

Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація: 

«Освітні, педагогічні 

науки» 

Рік підготовки 

2 

Семестр 

Змістових модулів – 2 

Загальна кількість годин 

– 90 

 

3-4 

Лекції 

10 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

Практичні заняття 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
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- провести підсумковий етап виконання проєкту разом з партнерами та відзначити 

активних учасників. 

1. Застосовувати науково-педагогічні, управлінські технології, формулювати 

зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за 

ефективність освітнього процесу (РН 5), зокрема: 

- усвідомлення необхідності формулювати зміст, цілі навчання, способи їх 

досягнення, форми контролю за результатами надання якості освітніх послуг; 

- організація впровадження в управлінську діяльність досягнень сучасної науки і 

практики менеджменту ; 

- визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, 

регулювання, пристосування до змін засобами оновлення методів та форм управління 

закладами освіти; 

- застосування сучасних технологій в управлінні закладом освіти (кейс-методу, 

коучингу та ін.).  

2.  Застосовувати навички лідерства, тайм-менеджменту у процесі розвитку 

професіоналізму керівника ЗО використовуючи нові знання через оригінальні 

управлінські включення (РН 11), зокрема: 

- розвиток лідерських навичок керівника закладу загальної середньої освіти 

передбачає використання заходів щодо саморозвитку: створення особистої мотивації, 

стійкого бажання бути лідером, впевненість в собі, спроможність приймати рішення і 

брати на себе відповідальність, послідовність в реалізації спільних цілей; 

- розуміння своїх сил, віра в досягненні цілей, ентузіазм, позитивне сприйняття 

змін, навички та вміння формувати на засадах тайм-менеджменту;  

- керувати командною роботою створюючи ситуацію успіху для реалізації 

лідерських якостей учасників освітнього процесу  

3.  Уміти використовувати технології управління змінами та менеджменту 

знань щодо обґрунтування розвитку освітнього процесу у закладі освіти з метою 

підвищення якості освітніх послуг (РН 14), зокрема: 

- впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання; 

- гуманізація освітнього процесу; 

- впровадження ідеології дитиноцентризму; 

- використання інноваційних освітніх технологій; 

- інтегрований підхід до організації та змісту освіти; 

- забезпечення принципу неперервності відкритої освіти; 

- взаємодія акмеологічних та андрагогічних аспектів суспільного виховання 

та ін. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Особливості управління закладом освіти в умовах змін. 

Тема 1. Теоретичні основи управління в системі освіти.  

Ретроспективний аналіз поняття «управління» та «менеджмент». Еволюція 

управлінської думки: теоретичний аналіз. Система управління освітою в Україні. 

Принципи та функції управління закладом освіти. Сучасні підходи до менеджменту 

освіти.  

 Література: :[1; 4; 5; 6; 12]. 

 

Тема 2. Організація управління закладом освіти – основний чинник його 

успішного функціонування. Вимоги до керівника закладу освіти та його професійної 

діяльності. Позитивний імідж керівника закладу освіти. Компетентність управління 

закладом освіти як відкритою соціальною системою. Самоменеджмент керівника. 

Конкурентоспроможність сучасного керівника закладу освіти.  
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Література:[ 1; 3; 13; 24;25]. 

 

Тема 3. Процес прийняття успішного управлінського рішення керівником 

закладу освіти. 

Управлінське рішення як форма управлінської діяльності. Зміст і види 

управлінських рішень. Процес прийняття рішень. Фактори, які впливають на процес 

вироблення управлінських рішень. Сучасні підходи до прийняття управлінського рішення. 

Аналіз та контроль за виконанням управлінських рішень в системі управління закладами 

освіти. 

Література:[ 8; 11; 16; 19;24]. 

 

Змістовий модуль 2. Вектори розвитку професіоналізму керівника закладу 

освіти. 

Тема 4. Система лідерства в управлінні освітніми закладами 

Формальне і неформальне лідерство у менеджменті освіти. Лідерство, вплив та влада 

в управлінні освітніми закладами. Основні вміння та ролі лідера керівника в системі освіти. 

Типи керівників-лідерів у менеджменті освіти. Особистісні та професійні якості сучасного 

керівника-лідера. 

Література:[5; 16;20; 19;25]. 

 

Тема 5. Професіоналізм керівника в управлінні закладами освіти з урахуванням 

їх типів та особливостей функціонування. 

Особливості управління дошкільним закладом освіти. Особливості управління 

закладом загальної середньої освіти. Особливості управління професійно-технічним 

закладом освіти. Особливості управління закладом вищої освіти. 

Література:[ 1; 3; 4; 9; 11; 22]. 

 

Тема 6. Організаційна культура як основа розвитку професіоналізму керівника 

закладу освіти. 

Сутність організаційної культури керівника закладу освіти. Основні складові 

організаційної культури керівника. Управлінські проблеми щодо формування 

організаційної культури керівника закладу освіти. Професіоналізм керівника закладу 

освіти засобами розвитку власної організаційної культури . 

Література:[ 1; 3; 24; 25]. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 
з/п 

Назва модулів і тем 

Кількість годин 
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го
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д
и
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і 
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ії
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я 

С
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ій
н

а 

р
о
б
о
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ті

в
 

1. 
 

Змістовий модуль 1. 

Особливості управління закладом освіти в умовах змін 

 

Тема 1. Теоретичні основи 

управління в системі 

освіти.  

 

14 4 2 2 10  

 

Тема 2. Організація 

управління закладом освіти 

– основний чинник його 

12 2 - 2 10  
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успішного функціонування. 

 

Тема 3. Процес прийняття 

успішного управлінського 

рішення керівником закладу 

освіти. 

16 4 2 4 10  

2. 
Змістовий модуль 2. 

Вектори розвитку професіоналізму керівника закладу освіти 

 

Тема 4. Система лідерства в 

управлінні освітніми 

закладами 

16 4 2 4 10  

 

Тема 5. Професіоналізм 

керівника в управлінні 

закладами освіти з 

урахуванням їх типів та 

особливостей 

функціонування 

 4 2 4 10  

 

Тема 6. Організаційна 

культура як основа 

розвитку професіоналізму 

керівника закладу освіти. 

16 2 2 4 10  

 Разом 90 30 10 20 60 Залік 

 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Змістовий модуль 1. Особливості управління закладом освіти в умовах 

змін. 

8 

 Тема 1. Теоретичні основи управління в системі освіти. 

1. Здійснити ретроспективний аналіз поняття «управління» та 

«менеджмент».  

2. Відслідкувати еволюцію управлінської думки у розвитку наукових 

шкіл управління .  

3. Схарактеризувати систему управління освітою в Україні. 

4. Визначити принципи та функції управління закладом освіти.  

5. Обґрунтувати сучасні підходи до менеджменту освіти.  

2 

 Тема 2. Організація управління закладом освіти – основний чинник його 

успішного функціонування. 

1.Схарактеризувати вимоги до керівника закладу освіти та його 

професійної діяльності.  

2. Змоделювати позитивний імідж керівника закладу освіти.  

3. Визначити та проаналізувати основні компетентності управління 

закладом освіти (особистий приклад).  

4. Розробити тести на тему: Самоменеджмент керівника ЗО.  

5. Визначити основні якості конкурентоспроможного керівника закладу 

освіти. 

2 

 Тема 3. Процес прийняття успішного управлінського рішення 

керівником закладу освіти. 

1. Довести, що управлінське рішення це форма управлінської 

діяльності.  

2. Здійснити характеристику змісту і видів управлінських рішень.  

3. Змоделювати процес прийняття рішень. 

4 
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Схарактеризувати фактори, які впливають на процес розроблення 

управлінських рішень.  

4. Обґрунтувати сучасні підходи до прийняття управлінських рішень. 

5.  Позиціонувати аналіз та контроль за виконанням управлінських 

рішень в системі управління закладами освіти. 

2 Змістовий модуль 2. Вектори розвитку професіоналізму керівника 

закладу освіти. 

12 

 Тема 4. Система лідерства в управлінні освітніми закладами 

1. Схарактеризувати поняття «формальне» і «неформальне» лідерство у 

менеджменті освіти. 

2. Обґрунтувати поняття «лідерство», «вплив» та «влада» в управлінні 

освітніми закладами. 

3. Проаналізувати основні вміння та ролі лідера – керівника в системі 

освіти.  

4. Розробити акмеограму: Особистісні та професійні якості сучасного 

керівника-лідера. 

4 

 Тема 5. Професіоналізм керівника в управлінні закладами освіти з 

урахуванням їх типів та особливостей функціонування. 

Позиціонувати: 1.Особливості управління дошкільним закладом освіти. 

2.Особливості управління закладом загальної середньої освіти.  

3.Особливості управління професійно-технічним закладом освіти.  

4.Особливості управління закладом вищої освіти. 

 

4 

 Тема 6. Організаційна культура як основа розвитку професіоналізму 

керівника закладу освіти. 

1. Обґрунтувати сутність організаційної культури керівника закладу 

освіти. 

2. Визначити основні складові організаційної культури керівника.  

3. Схарактеризувати управлінські проблеми щодо формування 

організаційної культури керівника закладу освіти.  

4. Організувати управлінський дискурс «Професіоналізм керівника 

закладу освіти засобами розвитку власної організаційної культури» .  

4 

 Разом:  20  

 

6. Самостійна робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього 60 год. 
 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на 

формування і розвиток практичних умінь застосовувати уміння аналізувати дослідження з 

проблем управління закладами освіти, генерувати нові ідеї для розвитку професіоналізму 

керівника закладу освіти . 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час усного 

опитування, модульного (тестові завдання) і підсумкового (залік) контролю знань, 

наявності виконаних завдань, поданих у формі презентацій та професійних акмеограм з 

дисципліни, оформлення здобувачем матеріалів самостійної роботи. 
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Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1. Особливості управління закладом освіти в умовах змін. 

Тема 1. Теоретичні основи 

управління в системі освіти. 

 

Представити реферативний аналіз 10 

джерел з проблеми управління в системі 

освіти. 

Підготувати анотований каталог 

іноземних джерел дослідження з 

проблеми (кількість джерел – не менше 5). 

10 

Тема 2. Організація управління 

закладом освіти – основний чинник 

його успішного функціонування. 

 

Проаналізувати складові успішного 

управління закладом освіти. 

Авторський варіант: визначити ризики в 

управлінській діяльності керівника ЗО, 

8 

Тема 3. Процес прийняття 

успішного управлінського рішення 

керівником закладу освіти. 

 

Розроблення етапів прийняття 

управлінського рішення. 

Оформлення рекомендацій аспіранту з 

окресленої проблеми. Ознайомитися із 

методичними рекомендаціями «Десять 

порад майбутнім керівникам ЗО» - Режим 

доступу: www.perspektyva.in.ua/naukovyj-

prostir/.../desyat-porad-majbutnim-

zdobuvacham-n...  

10 

Усього годин за змістовим модулем 1 28 

Змістовий модуль 2. Вектори розвитку професіоналізму керівника ЗО. 

Тема 4. Система лідерства в 

управлінні освітніми закладами 

 

Визначити типи керівників-лідерів у 

менеджменті освіти.  

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити до якого типу керівників- 

лідерів відноситесь Ви і чому? 

Створити теоретичну модель сучасного 

лідера- керівника ЗО. 

10 

Тема 5. Професіоналізм керівника в 

управлінні закладами освіти з 

урахуванням їх типів та 

особливостей функціонування. 

 

Визначити та аргументувати основні 

особистісні якості та професійні якості , 

які сприяють та заважають професійному 

розвитку керівника ЗО. Аргументувати – 

чому? 

12 

Тема 6. Організаційна культура як 

основа розвитку професіоналізму 

керівника закладу освіти. 

Ваші думки: аргументуйте або заперечте! 

10 

Усього годин за змістовим модулем 2 32 

Разом: 60 

 

7. Індивідуальні заняття 
 

Обґрунтуйте поняття:  

- сучасні парадигми управління освітніми закладами; 

- управлінська діяльність керівника закладу освіти; 

-  особистісні та професійні якості керівника; 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwj1jJ-QwL3VAhUB1BoKHX2HDfk4ChAWCCQwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.perspektyva.in.ua%2Fnaukovyj-prostir%2Fporady-naukovtsyu%2Fdesyat-porad-majbutnim-zdobuvacham-na%2F&usg=AFQjCNH-o3zZqO0saXkm0elbRX1Hvtrftw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwj1jJ-QwL3VAhUB1BoKHX2HDfk4ChAWCCQwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.perspektyva.in.ua%2Fnaukovyj-prostir%2Fporady-naukovtsyu%2Fdesyat-porad-majbutnim-zdobuvacham-na%2F&usg=AFQjCNH-o3zZqO0saXkm0elbRX1Hvtrftw
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- інноваційні підходи в управлінні закладами освіти; 

- форми та методи управління закладами освіти; 

- принципи управління закладами освіти; 

-  лідер і керівник в закладі освіти; 

-  організаційна компетентність керівника закладу освіти; 

- ефективність управлінської діяльності керівника закладу освіти; 

- креативність керівника закладу освіти; 

-  імідж керівника закладу освіти; 

-  самоменеджмент керівника ЗО; 

- конкурентоспроможність керівника ЗО; 

- інформаційна культура керівника закладу освіти; 

- організаційна культура керівника закладу освіти; 

-  управлінське рішення і контроль за його виконанням; 

-  вимоги до професійної діяльності керівника закладу освіти; 

- складові успіху управлінської діяльності. 

 

8. Методи навчання. 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

аспірантів. 

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (презентація), семінари, 

пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проєктів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод 

цікавих аналогій). 

 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

1). Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни 

проводиться у формі усного опитування на письмового тестування з кожного модуля. З 

кожного модуля здобувачам PhD пропонується 10-15 тестів закритої форми множинного 

вибору з 1-2 правильними відповідями з п’яти можливих. На практичних заняттях 

оцінюється активна участь в обговоренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

2) Підсумковий контроль знань – залік. 

3) 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 
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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 

 

10. Критерії та шкала оцінювання. 
 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

«Теорія управління та професіоналізм керівника закладу освіти», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо наукового пізнання та його 

логіки; 

 вміння виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні 

педагогічні проблеми, чинники та тенденції розвитку педагогічної науки. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості 

балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за 

результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 

Рекомендована література (Базова). 
1. Андрущенко В. Освіта в діалозі цивілізацій: зростання комунікативної функції // 
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