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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Теорія і практика управління 

навчальним закладом»: складена відповідно до освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 231 

“Соціальна робота”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та 

методи управління навчальним закладом. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

1-й рік навчання, 2-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Теоретичні засади та методи управління навчальним закладом. 

2. Особливості управління навчальними закладами в сучасних умовах. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань про 

управління освітніми системами, їх становлення, функціонування та 

розвиток, закономірності, принципи та методи управлінської діяльності 

керівника-менеджера навчального закладу, усвідомлення специфіки школи як 

соціально-педагогічної системи, підготовка студентів магістрантів до 

управлінської та кадрово-педагогічної діяльності. 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика 

управління навчальним закладом»: 

 розвиток управлінського мислення, здатності до аналізу 

управлінських ситуацій; 

 вивчення теоретичних основ управління закладами загальної 

середньої освіти; 

 формування готовності до управління закладами освіти. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ІК. 05 -  практичні навички управлінського характеру 

КЗП.10 - вміння планувати, організовувати та проводити науково – 

педагогічну діяльність; 

КЗП.15 - здатність планувати й реалізовувати відповідні заходи; 

КЗП.06 - здатність застосовувати сучасні організаційно – управлінські 

методи у соціальній сфері; 

КСП.11 -здатність розвивати лідерський потенціал, підприємливість і 

вміння йти на виправданий ризик, мотивувати персонал до ефективної 

діяльності. 

Очікувані результати навчання (вміння та навички): 

 використовувати базові уявлення про ефективне управління, яке 

має забезпечити реалізацію мети навчального закладу, використовувати 

отримані знання про світові та вітчизняні концепції управління; 

 здійснити науковий аналіз усіх аспектів управління навчальним 



 

 

закладом; 

 опанувати системні методи управління у сфері освіти; 

 аналізувати особливості управління навчальними закладами 

різного типу; 

 розбиратися в тонкощах реалізації управлінських функцій — 

планування, організації, контролю та регулювання; 

 усвідомлювати необхідність здійснення інформатизації 

навчального процесу; 

 здатність до розуміння та використання сучасних теорій, 

методологій і методів соціальних та інших наук стосовно до завдань 

фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи; 

здатність до професійної рефлексії; 

 вміння критично осмислювати проблеми в науковій або 

професійній діяльності на межі предметних галузей; вміння сприяти 

набуванню та удосконаленню фахівцями та нефахівцями спеціальних знань і 

навичок у сфері соціальної роботи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредити ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади та методи управління 

навчальним закладом 

Тема 1.Зарубіжні наукові школи, теорії та концепції менеджменту. 

Тема 2.  Сутність, закономірності та принципи управління навчальним 

закладом 

Тема 3. Моделювання методів управління навчальним закладом. 

Тема 4. Методи одержання інформації, необхідної для управління 

навчальним закладом. 

Тема 5.  Методи розробки  управлінських рішень  та методи 

доведення управлінських рішень до виконавців. 

Тема 6. Організаційно-методичні методи управління навчальним 

закладом. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості управління навчальними 

закладами в сучасних умовах 

Тема 7. Системний підхід до управління навчальним закладом. 

Тема 8. Демократизація управління навчальним закладом  

Тема 9.. Особливості управління навчальними закладами різного типу. 

Тема 10. Інформатизація управління навчальним закладом. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Конституція України 

2. Закон «Про вищу освіту » // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, 

№ 37-38, ст.2004). 



 

 

3. Закон України “Про загальну середню освіту”// Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230. 

4. Кодекс законів про працю України (за станом на 01 січня 1996 року). 

5. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).- 

К.:1994, -62 с. 

6. Положення про державний вищий заклад освіти. Постанова Кабінету 

Міністрів від 05 вересня 1996 року № 1074. 

7. Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально виховних 

закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 228. 

8. Положення про середній загальноосвітній навчальновихов ний 

заклад: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.93 № 660. 

9. Типове положення про управління освіти обласної, Київсь кої та 

Севастопольської міських державних адміністрацій: Затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.03.96 № 327. 

10. Типове положення про відділ освіти районної, районної у м. Києві та 

м. Севастополі міських державних адміністрацій: Затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.99 № 347. 
 

Допоміжна 

1. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик : навч. 

посіб. для ВНЗ. Київ, 2008. 316 с.  

2. Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом: учебник / 

Ю. С. Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров ; под ред. В. В. Глухова. СПб. : 

Лань, 2004. 608 с.  

3. Егоршин А.Л. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: 

Учебное пособие. Н. Новгород: НИМБ, 2001. 624 с.  

4. Каленюк І.С. Економіка освіти: навчальний посібник. Київ: 2005. 316 с. 

5. Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти: навчальний посібник. Київ: 

Знання України, 2008. 331 с.  

6. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг освіти: навчально- методичний 

посібник. Київ: Освіта України, 2006. 144 с.  

7. Управління загальноосвітньою школою в сучасних умовах / за ред. І. Л. 

Лікарчука. Київ: Вид. О. М. Ешке, 2003. 312 с.  

8. Управління шкільним бюджетом: навчальний посібник / В. Громовий, О. 

Ковальчук, Т. Оленич, Л. Паращенко, Ю. Шукевич; за заг. ред. С. Калашнікової. 

Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012.- 243 с. 
 

Електронні інформаційні ресурси 
1. МОН України. URL : http://www.mon.gov.ua. 

2. Нормативно-правове і програмно-методичне забезпечення 

організації навчального процесу в ЗНЗ України. URL : http://www.znz.edu-

ua.net. 

3. Освіта. URL : www. http://www.osvita.org.ua 

4. Офіційний сайт TІМSS. URL : www. http://timss.bc.edu/ 

http://www.znz.edu-ua.net/
http://www.znz.edu-ua.net/
http://www.osvita.org.ua/
http://timss.bc.edu/


 

 

5. Офіційний сайт Центру моніторингу столичної освіти. URL : 

http://www.monitoring.in.ua 

6. Український центр оцінювання якості освіти URL : 

http://www.testportal.gov.ua/index.php/ text/stati stik/ 

7. www.nduv.gov.ua — сайт бібліотеки ім. В. Вернадського. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання. 

Контроль рівня знань студентів щодо засвоєння ними тем з дисципліни  

«Теорія і практика управління навчальним закладом» включає: 

Поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента з теоретичних 

питань та виконання ними конкретних завдань. Поточний контроль також 

включає перевірку самостійної роботи студента (конспект самопідготовки до 

семінарського заняття, конспектування монографій, статей, підбор наукової 

літератури до конкретних тем, підготовка електронних презентацій з окремих 

тем курсу). 

Рубіжний контроль проводиться по завершенні вивчення тематичних 

розділів у вигляді контрольної роботи з елементами тестування. Оцінювання 

поточних контрольних робіт. 

Підсумковий контроль проводиться по закінченні вивчення курсу з 

метою оцінювання результатів засвоєння навчального матеріалу. Формою 

підсумкового контролю з дисципліни «Теорія і практика управління 

навчальним закладом» є залік. 

 

http://www.monitoring.in.ua/

