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1. Преамбула 

 

Короткострокову (модульну) програму підвищення кваліфікації «Лідерство та системна 

комунікація у командоутворенні закладу освіти» (далі – Програма) розроблено відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», наказу МОН України від 09.01.2019 р. №17 «Про затвердження Порядку 

проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», актуальних наукових 

розробок у галузі менеджменту освіти та на основі чинних державних і внутрішніх 

нормативних документів, а також внутрішніх нормативних документів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», що врегульовують питання освітнього процесу. 

Актуальність Актуальність теми визначається процесами децентралізації влади в 

Україні, демократизацією суспільних відносин, що вимагають нової якості управлінців у галузі 

освіти, необхідністю розвитку професійних компетентностей керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних працівників щодо роботи в команді та управління нею на основі 

лідерства та ефективної комунікації. Ці важливі компетентності, яких вимагає від фахівців 

суспільство сьогодні і в майбутньому, формуються з використанням можливостей формальної, 

неформальної та інформальної освіти та сучасних форм підтримки безперервного 

професійного розвитку фахівців освіти в умовах динамічних змін на шляху реформування 

галузі. Соціальне замовлення детермінує необхідність формування та вдосконалення 

професійних компетентностей керівника закладу освіти, менеджера освіти – лідера змін.   

Програма зумовлена об’єктивними вимогами професійних стандартів фахівців вищої, 

фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої, 

дошкільної, післядипломної освіти» у сфері освіти щодо розвитку професійних  

компетентностей лідерства, роботи у команді та комунікативної компетентності.  

 

Розробники програми: 

Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

директора з навчальної роботи ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доцент 

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

olifira.larysa@uem.edu.ua  

Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», e-mail: nadiya-

lub@uem.edu.ua 

 

Рецензенти програми:  

Андрощук Ірена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Драгунова Віра Валентинівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти».  

 

mailto:olifira.larysa@uem.edu.ua
mailto:nadiya-lub@uem.edu.ua
mailto:nadiya-lub@uem.edu.ua
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2. Загальна характеристика 

 

Назва програми «Лідерство та системна комунікація у 

командоутворенні закладу освіти» 

Вид програми короткострокова (модульна) програма  

Цільова група Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої, післядипломної освіти. 

Форма навчання Очна (online), дистанційна  

Обсяг програми 
1 кредит ЄКТС (30 годин) 

Тривалість та модель 

організації освітнього процесу 

Навчання триває 5 днів, з них один день –підготовки 

до тестування й передує підсумковому заняттю 

Перелік професійних 

компетентностей, на 

опанування / розвиток / 

удосконалення яких 

спрямовано програму 

Лідерська, комунікативна компетентності, 

компетентність роботи у команді 

Мета програми Підвищення рівня професійної компетентності фахівців 

- учасників програми щодо роботи в команді, 

застосування навичок лідерства та ефективних 

комунікацій в командоутворенні освітньої організації 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті опанування програми слухачі 

демонструватимуть: 

знання: • 

 з питань системного підходу в професійній 

діяльності як методологічної основи ефективного 

впровадження основ лідерства, командо утворення та 

комунікацій; 

• науково-організаційних основ лідерства, 

командо утворення, комунікаційних стратегій; 

• стратегічних підходів до створення 

індивідуальної траєкторії професійного зростання із 

застосуванням вивченого матеріалу; 

вміння: 

• аналізувати систему комунікацій та лідерства в 

командо утворенні закладу освіти; 

• розробляти алгоритми побудови ефективних 

комунікацій;  

• розробляти індивідуальну програму підвищення 

рівня професійної компетентності з використанням 

основ із розглянутої проблематики; 

навички: 

• вироблення ефективних шляхів взаємодії влади і 

громади на рівні освітньої системи району/міста, 

територіальної громади, закладів освіти з 
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представниками влади і громади, громадських 

організацій, органами учнівського самоврядування та 

батьківського активу району/міста на засадах лідерства, 

командо утворення, побудови комунікацій; 

• вирішення актуальних питань функціонування 

освітньої системи району/міста в умовах 

децентралізації з використанням сформованих та 

розвинутих управлінських компетентностей; 

• спілкування та проведення інформаційно-

роз’яснювальної та просвітницької роботи з актуальних 

питань розвитку освіти міста/району, територіальної 

громади через ЗМІ, особисті зустрічі, проведення 

круглих столів, дискусій. 

Методи та форми проведення 

занять 

лекція, семінар, тренінг, практична робота, спецкурс, 

вебінар, обговорення у форматі круглого столу, ділова 

гра, групове вирішення завдань, розв’язання 

ситуаційного завдання тощо. 

Ресурсне забезпечення онлайн 

та дистанційного навчання 

Платформи https://bbb.uem.edu.ua/ , http://dist.ues.net.ua/, 

http://uvu.org.ua  

Оцінювання, підсумковий 

контроль 

Тестування,  

30% оцінки складає відвідування занять (очно, 

дистанційно, online); 

30% оцінки – самостійне опрацювання обов’язкової 

літератури, інформаційних та інших матеріалів;  

40% оцінки – підсумковий контроль (тестування). 

 
3. Структура програми 

Варіант 1 (очно(онлайн)) 

Назва теми 

Кількість годин 

Загальна 

кількість 

годин / 

кредитів 

ЄКТС 

з них: 

аудиторні заняття 
Самостійна 

робота лекція семінар 
практичне 

заняття 

Тема 1.  

Лідерство і комунікація в 

теорії менеджменту освіти 

6 2   4 

Тема 2. Лідерство – 

забезпечення нової якості 

управлінської діяльності в 

освіті 

6  2  4 

Тема 3.  

Командоутворення як 

складова професійної 

компетентності сучасного 

фахівця в освіті 

6   2 4 

https://bbb.uem.edu.ua/
http://dist.ues.net.ua/
http://uvu.org.ua/
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Вибіркова складова  

(обирається одна із запропонованих тем спецкурсів) 

Спецкурс 1. Менеджмент 

командоутворення 

в освітній організації 

10  2 2 6 
Спецкурс 2. Лідерство: 

динаміка та стратегії змін у 

закладах освіти  

Підсумковий контроль 2    2 

РАЗОМ: 30/1  2 4 4 20 

 

 
Варіант 2 (дистанційно) 

Назва теми 

Кількість годин 

Загальна 

кількість 

годин / 

кредитів 

ЄКТС 

з них: 

дистанційні заняття  

(*онлайн; ** офлайн) 

Самостійна 

робота 

лекція 
семінар/ 

вебінар 

практичне 

заняття 

 

Тема 1.  

Лідерство і комунікація в 

теорії менеджменту освіти 

6 2   4 

Тема 2. Лідерство – 

забезпечення нової якості 

управлінської діяльності в 

освіті 

6  2  4 

Тема 3.  

Командоутворення як 

складова професійної 

компетентності сучасного 

фахівця в освіті 

6   2 4 

Вибіркова складова  

(обирається одна із запропонованих тем спецкурсів) 

Спецкурс 1. Менеджмент 

командоутворення 

в освітній організації 

10  2 2 6 
Спецкурс 2. Лідерство: 

динаміка та стратегії змін у 

закладах освіти  

Підсумковий контроль 2    2 

РАЗОМ: 30/1  2 4 4 20 
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4. Зміст програми 

Тема 1. Лідерство і комунікація в теорії менеджменту освіти.  

Питання для вивчення 

Актуальність проблематики. Сутність понять «команда», «управління», «менеджмент», 

«лідер», «лідерство», «комунікація». Порівняльні характеристики менеджменту, 

адміністрування та лідерства. Теорії лідерства і комунікацій. Системна та ефективна 

комунікація лідера. 

Тема 2. Лідерство – забезпечення нової якості управлінської діяльності в освіті. 

Питання для вивчення 

Лідерство — ціннісний феномен сучасності. Загальні характеристики сучасного 

уявлення про лідерство.  Сучасне бачення лідерства як умови успішної діяльності фахівців в 

освіті. Лідерство як управлінська парадигма в менеджменті організацій. 

Тема 3. Командоутворення як складова професійної компетентності сучасного фахівця 

в освіті. 

Питання для вивчення 

Сутність понять «команда», «управління командою». Сутнісні характеристики команди 

в освітній організації. Навички роботи в команді як складова професійної компетентності 

фахівця в освіті. Робота в команді як тренд в організації праці фахівців. Класифікація команд.  

Ролі в команді. Етапи та принципи формування команди. Структура системи управління 

командою в освітній організації. Сутнісні характеристики команди в проєкті. Ознаки команди 

проекту. TORI-модель побудови команди проекту. 

 

Питання для повторення та самоперевірки: 

1. Як успішність реформування системи освіти залежить від професійної 

компетентності керівника закладу освіти щодо: 

• управління командою,  

• ефективних комунікацій в управлінській діяльності? 

2. Що таке «лідер», «лідерство», «команда» ? 

3. Що потрібно, щоб бути успішними комунікаторами в сучасному 

інформаційному просторі? Обґрунтуйте свою думку.  

4. Сформулюйте ключове повідомлення, відповідаючи на питання «Чому системна 

комунікація лідера є важливою умовою ефективного управління закладом освіти / структурним 

підрозділом закладу освіти?». 

5. Як узгодити цілі команди з інтересами, особистими завданнями її членів?  

6. Які особливості організації зворотного зв’язку в команді? 

7. Як ефективно розподілити ролі в команді? 

8. Яких моделей поведінки в команді слід уникати? 
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9. Якими технологіями, моделями, методами можна забезпечити позитивну 

групову динаміку? 

10. Як лідерство, як якісна характеристика особи, надалі трансформується в 

показники якості управління школою? Як проявляється особистісно-інституційний характер 

лідерства у роботі команди?   

11.  Як змінити модель кар’єрного лідерства, що базується на адміністративному 

керівництві, на лідерство служіння на користь громадян, суспільства, держави в умовах 

реформування загальної середньої освіти?  

12. Яка роль лідера та командоутворення в управлінні закладом освіти?  

13. Чи є лідерство і системна комунікація у команді важливими умовами 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності  закладу в умовах реформування освіти?  

14. Який механізм державної кадрової політики в галузі освіти спроможний 

забезпечити формування нового типу керівника-лідера? 

15. Як організувати системне впровадження лідерства на всіх рівнях 

функціонування управління освітою? 

 

Спецкурс 1. Менеджмент командоутворення в освітній організації 

Питання для вивчення 

Планування, організація, координація та контроль як функції менеджменту 

командоутворення. Моделі побудови команди в закладі освіти. Функції лідера у команді 

закладу освіти. Характеристики ефективного управління командою в освітній організації. 

Процес комунікації в команді, його складові. в командоутворенні. Характеристика 

ефективності команди закладу освіти.  

Завдання для самостійної роботи / практикуму 

Завдання 1. Обговоріть та сформулюйте правила взаємодії в управлінській команді 

директора опорного закладу освіти та керівників філій опорного закладу освіти. 

Вихідні дані: 

Сорочан, О., Хахуда І. Формування ефективної команди або книжка про те, що один у 

полі не воїн. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 104 с. 

Завдання 2.  

Сформулюйте мету діяльності команди директора опорного закладу освіти та 

керівників його філій на наступний рік. 

Вихідні дані: 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року». — Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/988-2016-р 

 Рябова З. В. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій 

України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління  навчальним 

закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників 
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навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка 

В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт 

Австрія. — К., 2016. — 118 с.  

Завдання 3. На основі SWOT-аналізу здійсніть ідентифікацію сильних та слабких сторін 

внутрішнього середовища, можливостей та загроз зовнішнього середовища командної роботи  

директора опорного закладу освіти та керівників філій опорного закладу освіти з напряму 

Концепції «Нова українська школа» «Децентралізація та ефективне управління, що надасть 

школі реальну автономію».  

Вихідні дані: 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року». — Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/988-2016-р 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 532 «Про затвердження 

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти» — Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/532-2019-п 

Завдання 4. Визначте 1 проблему лідера команди керівників опорного закладу освіти і 

його філій та на основі теорії розвитку груп Брюса Такмена запропонуйте 1 рішення щодо її 

вирішення. 

Вихідні дані: 

Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів; за заг. ред. 

І. Ібрагімової. – К.: Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 

2012. – 400 с.  

Спецкурс 2. Лідерство: динаміка та стратегії змін у закладах освіти. 

Питання для вивчення 

Лідерство, його місце та роль у змінах. Лідерство як наука та мистецтво. Фази змін. 

Особистість у процесі змін: сприйняття та реагування. Ефективне лідерство та неочікувані 

зміни. Стратегії проведення змін. 

Завдання для самостійної роботи / практикуму 

Завдання 1.  

Запропонуйте ініціативи команди директора опорного закладу освіти та керівників 

його філій, а також індикатори успіху цих ініціатив з реалізації напряму Концепції «Нова 

українська школа» «Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну 

автономію»: на рівні міста/ району – 1 ініціативу, на рівні опорного закладу освіти та його 

філій – 1 ініціативу. 

Вихідні дані: 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року». — Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/988-2016-р 
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Завдання 2. 

Здійсніть самодіагностику всіх членів команди закладу/установи/організації освіти 

щодо наявності п’яти вад команди за методикою Патріка Ленсіоні, обговорити результати в 

команді, проаналізувати відмінності у відповідях, визначити на основі аналізу найвагоміші 

для всієї команди вади та спланувати заходи з їх подолання. 

 
5. Оцінювання результатів опанування програми 
Підсумковий контроль – тестування. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Структура оцінки: 

30% оцінки складає відвідування занять (очно, дистанційно, online); 

30% оцінки – самостійне опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних та 

інших матеріалів;  

40% оцінки – підсумковий контроль (тестування). 

 

Кількість балів 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для підсумкового контролю (тестування) 

90 – 100 А 

Зараховано 

82 – 89 В 

74 – 81 С 

64 – 73 D 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

1 – 34 F не зараховано 

 

 

6. Рекомендована література та інформаційні ресурси для опрацювання  

1. Бондарчук О. І. Управління командою: 5 завдань і інструментів лідера: методичний 

посібник/  О. І. Бондарчук, О. А. Філь, В. В. Ковальчук, Л. В. Жабенко / Ун-т менеджменту 

освіти НАПН України. – К., 2015. – 116 с.  

2. Бернштейн М., Рингель Р. Как дизайн-мышление помогает проводить совещания. – 

Режим доступу: https://hbr-russia.ru/management/prinyatie-resheniy/p26631 

3. Вдумлива емпатійна мова і комунікація може зміцнити або зруйнувати ваші бізнес-

відносини. – Режим доступу: https://www.empatia.pro/yak-davaty-konstruktyvnyj-zvorotnyj-

zvyazok-u-skladnyh-sytuacziyah/?fbclid=IwAR0gS2dy3Y8H4kNkq93CfHgE7-3_PU-

t7LCQBdLlNyBVaIMec9cRQYDUO40 

4. Гончарук Н., Сурай І. Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції 

https://hbr-russia.ru/management/prinyatie-resheniy/p26631
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– Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-3-3.pdf  

5. Калашнікова С. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та 

інструменти: навч. посіб. / С. Калашнікова. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 44 с. 

6. Карамушка Л.М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління 

змінами в організації : монографія / Л.М. Карамушка, М.В. Москальов. – К.-Львів : Сполом, 

2011. – 216с. 

7. Коберник І., Краснова К. Ефективні комунікації для освітніх управлінців, 2019 р. – 

Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/posibnyk-efektyvni-komunikatsiyi-dlya-osvitnih-

upravlintsiv/ 

8. Комунікаційна стратегія МОН України на 2017–2020 роки (схвалена рішенням 

колегії МОН від 26.05.2017 № 4/1-15) – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/komunikaczijna-strategiya-mon-2017-2020.pdf 

9. Коновалова М. Лідерство в державному управлінні як чинник формування 

інноваційної організаційної культури. [Електронний ресурс] / 

М. Коновалова. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer29/1254.pdf  

10. Любченко Н. В.  Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку 

менеджера в освіті: спецкурс / Н. В. Любченко; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». 

— Київ, 2017. — 45 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-

dergavn-slugby/materialy 

11. Луман Н. Поняття цілі і системна раціональність: щодо функції цілей у соціальних 

системах / Н. Луман [пер. з нім. М. Бойченко, В. Кебуладзе]. — К.: Дух і літера, 2011. — 336 с. 

12. Оліфіра Л. М., Любченко Н. В. Керівництво командою та теорії лідерства (розділ 2) 

/ Л. М. Оліфіра, Н. В. Любченко // Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: 

посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної 

середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним 

закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, 

Л. М. Оліфіра та [ін.]; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, 

ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – 

К., 2018. – С. 26–39. 

13. Павлюк В. В. Вплив суспільних трансформацій на зміст лідерської свідомості 

державного управлінця / Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту 

пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України – 

К. : НАДУ, 2012. – № 6. – 284 с.  

14. «Пять пороков команды. Притчи о лидерстве» Патрика Ленсиони. – Режим доступу: 

http://goo.gl/9eRBuV 

15. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів; за заг. 

ред. І. Ібрагімової. - К.: Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в 

Україні», 2012. – 400 с.  

16. Розвиток лідерства на державній службі як умова належного врядування. 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/doc/koment-

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-3-3.pdf
http://www.sworld.com.ua/konfer29/1254.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/materialy
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/materialy
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inter_prezident/2014/koment_iner_prezident_2014_07_03.pdf  

17. Рябова З. В. Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх 

організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління 

навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, 

керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. 

академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; 

КультурКонтакт Австрія. — К., 2016. — 118 с.  

18. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15281113/ 

menedzhment/organizatsiya_pratsi_menedzher.  

19. Сорочан, О., Хахуда І. Формування ефективної команди або книжка про те, що один 

у полі не воїн. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 104 с. 

20. Уварова А. Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та 

керівників відділів освіти: посіб. Центр Інноваційної Освіти «Про.Світ» за підтримки програми 

«U-LEAD з Європою». - 2019. – 60 с. 

21. Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах 

соціально- економічних змін : навч. посіб. / [Л.М. Карамушка, Н.І. Клокар, О.А. Філь та ін.] ; 

за ред. Л.М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – 100 с. 

22. Lyubchenko Nadija. Career: definition and relevance research in adult education field / 

Nadija Lyubchenko // Association agreement: from partnership to cooperation (collective 

monograph); еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics 

Communications & Publishing, 2018. Р. 266 —270. 

23. Simon, Fritz B. (Hrsg.) (1988) Lebende Systeme. Wirklichkeitskonstruktionen in der 

Systemischen Therapie. Heidelberg-Berlin-New York (Springer) S. 1 – 9. 

 


