
Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Освітній менеджмент і маркетинг у розвитку конкурентоспроможності закладів освіти 

Автор(-и) / розробник(-и) Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та 

права ЦІПО, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

Коврига Олена Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту 

освіти та права ЦІПО, ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Категорія(-ї) слухачів Керівні, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти,  

науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти. 

Мета програми Мета навчання за освітньо-професійною програмою – розвиток посадово-функціональної компетентності 

керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти щодо здійснення освітнього менеджменту і реалізації 

маркетингових технологій для підвищення конкурентоспроможності закладів освіти. 

Коротка анотація змісту 

програми 

Освітньо-професійна програма тематичних курсів «Освітній менеджмент і маркетинг у розвитку 

конкурентоспроможності закладів освіти»  розвиває й удосконалює у слухачів уміння компетентного 

проведення освітнього менеджменту і маркетингу та інтерпретації його результатів на основі сформованих 

практичних навичок з питань розвитку конкурентоспроможності закладів освіти, розкриває сутність понять 

«освітній менеджмент», «маркетинг», «конкурентоспроможність закладів освіти» в контексті сучасних 

процесів розвитку освітніх систем (запровадження концепції НУШ, реформи децентралізації влади тощо) та 

формування цілісного явлення про оцінювання конкурентоспроможності закладу освіти та вироблення 

стратегій її посилення,сприяє особистісному та професійному розвитку керівних, педагогічних працівників 

ЗЗСО, науково-педагогічних працівників ЗВО на основі актуалізації їхнього професійного та життєвого 

досвіду відповідно до вимог суспільства і громади, чинного законодавства. 

Головна ідея підвищення кваліфікації слухачів полягає в оновленні, вдосконаленні, розвитку їхніх загальних 

і спеціальних (посадово-функціональних компетентностей) на основі базової освіти, професійного та 

життєвого досвіду, особистісних інтересів, соціальних запитів і потреб держави щодо ефективного 

виконання професійних обов’язків керівними, науково-педагогічними, педагогічними працівниками закладів 

загальної середньої та вищої освіти. 

Обсяг програми 180 год./ 6 кред. ЄКТС 

Форма підвищення кваліфікації  Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, які Інтегральна компетентність, освітологічна , нормативно-правова, управлінська, соціально-психологічна, 



 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

науково-методична, інноваційно-дослідницька, компетентність з інформальної освіти та професійно-

особистісного розвитку, інформаційно-комунікаційна. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 



 


