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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин –120 

 

 

змістових модулів – 2 

 

 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

другий (магістерський) 

За вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

12 год.  год. 

Практичні, семінарські 

18 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

90 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика 

управління навчальним закладом»: є системне охоплення управлінських 

проблем, з урахуванням світового та вітчизняного досвіду, з метою 

підвищення ефективності управління навчальними закладами. 

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.



 

  

3. 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. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Історико-методологічні аспекти теорії комунікації 
Тема 1. Зарубіжні 

наукові школи, 

теорії та концепції 

менеджменту 

 

12 

 

2 

 

 

 

 

 

10 

     

Тема 2. Сутність, 

закономірності та 

принципи 

управління 

навчальним 

закладом  

 

12 

 

2 

 

 

  

10 

     

Тема 3.   

Моделювання 

методів управління 

навчальним 

закладом   

 

12 

 

 

 

2 

  

10 

     

Тема 4. Методи 

одержання 

інформації, 

необхідної для 

 

14 

 

2 

 

2 

  

10 

     



 

  

управління 

навчальним 

закладом 

Тема 5.Методи 

розробки  

управлінських 

рішень  та 

методи доведення 

управлінських 

рішень до 

виконавців 

 

12 

 

 

 

2 

  

10 

     

Тема 6. 

Організаційно-

методичні методи 

управління 

навчальним 

закладом 

12  2  10      

Разом за змістовим 

модулем 1 

74 6 8  60      

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти теорії комунікації 
Тема 7. Системний 

підхід до 

управління 

навчальним 

закладом 

 

12 

 

2 

 

2 

 

 

 

8 

     

Тема 8. 

Демократизація 

управління 

навчальним 

закладом  

 

12 

 

2 

 

2 

  

8 

     

Тема 9. 

Особливості 

управління 

навчальними 

закладами різного 

типу 

 

11 

 

2 

 

2 

  

7 

     

Тема 10. 

Інформатизація 

управління 

навчальним 

закладом 

11  4  7      

Разом за змістовим 

модулем 2 

46 6 10  30      

Усього годин 120 12 18  90      

 – за наявності 

  

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   



 

  

...   

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Моделювання методів управління навчальним закладом  2 

2 Методи одержання інформації, необхідної для 

управління навчальним закладом 

2 

3 .Методи розробки  управлінських рішень та методи 

доведення управлінських рішень до виконавців 

2 

4 Організаційно-методичні методи управління навчальним 

закладом 

2 

5 Системний підхід до управління навчальним закладом 2 

6 Демократизація управління навчальним закладом  2 

7 Особливості управління навчальними закладами різного 

типу 

2 

8 Інформатизація управління навчальним закладом 4 

 Разом  18 

                                 

                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Тема 1. Зарубіжні наукові школи, теорії та концепції 

менеджменту 

10 

2 Тема 2. Сутність, закономірності та принципи 

управління навчальним закладом  

10 

3 Тема 3.   Моделювання методів управління навчальним 

закладом   

10 

4 Тема 4. Методи одержання інформації, необхідної для 

управління навчальним закладом 

10 

5 Тема 5.Методи розробки  управлінських рішень  та 

методи доведення управлінських рішень до виконавців 

10 

6 Тема 6. Організаційно-методичні методи управління 

навчальним закладом 

10 

7 Тема 7. Системний підхід до управління навчальним 

закладом 

8 



 

 8 

8 Тема 8. Демократизація управління навчальним 

закладом  

8 

9 Тема 9. Особливості управління навчальними закладами 

різного типу 

7 

10 Тема 10. Інформатизація управління навчальним 

закладом 

7 

 Разом  90 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, есе; 

[3] — виконання індивідуальних модульних завдань. 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій 

за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, синтетичний, 

індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової 

діяльності – проблемний вклад та частково-пошуковий метод. 

Практичні заняття, які включають заняття для закріплення і 

систематизації знань, та заняття для вивчення нового матеріалу. За формою 

проведення – бесіда, обговорення (реферативний), дискусія, практикум. 

 

11. Методи контролю 

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. 

 

12. Питання для підсумкового контролю (заліку 

1. Які стратегії використовують в управлінні? 

2. У чому полягає сутність концепції ситуативного управління? 



 

  

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

 
 

3. Яка  з  концепцій  управління,  на  вашу  думку,  є  більш  ефективною?

Відповідь обґрунтуйте.

4. Управлінська  ситуація:  керівництвом  педагогічного  коледжу  прийнято 
рішення  для  підвищення  ефективності  управління  використати  ідеї 
ситуаційного  підходу.  Які  зміни  в  зв'язку  з  цим  треба  внести  в 
управління навчальним закладом?

5. Які  концепції  управління  освітніми  установами  розроблені 
представниками вітчизняної науки?

6. Яка з концепцій управління є традиційною? У чому її сутність?

7. Які  переваги  та  недоліки  притаманні  концепціям  управління, 
орієнтованим  відповідно  «на  вплив»,  «на  взаємодію»,  «на  створення 
умов»?

8. Чи  охоплює  системно  зміст  управлінської  діяльності  концепція 
«створення умов»?

9. Чи  закладені  в  концепцію  «створення  умо»  критерії  оцінки 
ефективності управління?

10.Управлінська  ситуація:  керівник  вищого  навчального  закладу

  ознайомився  із  сутністю  теорії  створення  умов  та  вирішив

  реформувати  управління  на  її  засадах.  Що йому  треба  робити  для

  перебудови управління?

11.Які риси притаманні концепції «створення умов»?

12.Які  погляди  на  закономірності  управління  освітніми  установами  є  в

  науці?

13.Які  групи  закономірностей  управління  навчальним  закладом  можна

  виділити?

14.Чи  можна  підготувати  керівників  навчальних  закладів  до  реалізації

  закономірностей  управління  шляхом  ознайомлення  з  їх

  номенклатурою?

15.Що  таке  принципи  управління  та  які  принципи  управління

  навчальними закладами обґрунтовано педагогічною наукою?

16.Яке  визначення  найбільш  повно  відображає  сутність  поняття

  "закономірності управління навчальним закладом"?

17.Дайте визначення понять «цикл управління» та «функція управління».

18.За допомогою яких функцій реалізується цикл управління?

19.Складовою якої функції є цілепокладання та прогнозування ?

20.Чи можна вважати педагогічний аналіз функцією управління?

21.Чи можна вважати функцією управління мотивацію?

22.Проаналізуйте,  як  реалізуються  функції  управління  у  вашому

навчальному закладі.

23.Чи може навчальний заклад працювати без плану роботи?

24.Які плани роботи складають у навчальних закладах?

25.Обґрунтуйте вимоги до мети роботи навчального закладу.

26.Які  розділи  обов'язково  мають  міститись  у  перспективному  плані

  роботи навчального закладу?



 

  

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 

 

   

  

 

  

 
 

 
 

 
  

  

  

  

  

 

   

  

  

  
 

 
 

27.Які  процедури  планування  обґрунтовано  наукою  та  які  недоліки  та

  переваги притаманні тим чи іншим процедурам планування?

28.Визначте мету роботи навчального закладу на рік та побудуйте дерево

  цілей.

29.Управлінська  ситуація:  у  професійно-технічному  училищі  прийнято

  рішення  ліцензувати  нову  спеціальність  (автослюсаря).  Сплануйте

  роботу з підготовки до ліцензування.

30.На реалізацію яких вимог спрямовані принципи планування?

31.Чи  є  поняття  «організаційна  робота»  ширшим  за  поняття  функція

  «організація»?

32.Які  правила  формування  групової  моралі  пропонують  В.  Зигерт  та  Л.

  Ланг?

33.Що є центральною проблемою під час реалізації функції «організація»?

34.Сформулюйте умови мотивуючої організації праці підлеглих.

35.За  допомогою  яких  критеріїв  можна  оцінити  реалізацію  функції

  «організація»?

36.Запропонуйте  шляхи  підвищення  ефективності  реалізації  функції

  «організація».

37.Управлінська  ситуація:  у  загальноосвітній  школі  прийнято  рішення

  організувати  навчально-виховний  процес  на  засадах  педагогіки

  життєтворчості.  Запропонуйте  систему  заходів  з  підготовки  членів

  колективу до реалізації цього рішення.

38. Які завдання реалізує функція організації?

39.Що таке управлінське рішення? Яким вимогам воно має відповідати?

40.Проаналізуйте  управлінську  діяльність  у  вашому  навчальному  закладі

  та  визначте,  які  з  методів  розробки  управлінських  рішень

  використовують постійно, які — інколи та які не використовують.

41.У  яких  управлінських  ситуаціях  доцільно  використовувати

  критеріально-матричний метод?

42.У  чому  полягає  сутність  аналогового  методу  розробки  управлінського

  рішення?

43.Сформулюйте  вимоги  до  використання  методу  мозкового  штурму  в

  управлінні навчальним закладом.

44.В  яких  управлінських  ситуаціях  використовують  наказ,  в  яких —

  розпорядження, в яких — пам'ятку?

45.Які завдання реалізує контроль як функція управління?

46.Який  підхід  до  управління  реалізує  функція  контролю — цільовий,

  поточний?

47.Чи зруйнує ліквідація контролю все управління?

48.Коли почали активно розробляти проблему контролю?

49.У чому недоліки традиційного контролю?

50. Чи  має  відношення  до  функції  контролю  контроль  педагогів,

  пов'язаний із реалізацією поточних завдань?

51.Запропонуйте  шляхи  підвищення  ефективності  реалізації  функції

  контролю у вашому навчальному закладі.



 

  

52. Чи є регулювання складовою функції контролю? 

53. Чи є планування, організація, контроль та регулювання найбільш 

загальними методами управління? 

54. Чи планується заздалегідь зміст діяльності з регулювання? 

55. Чи виконуються під час регулювання ті ж завдання, що й під час 

реалізації функції «організація», — ознайомлення працівників з 

прийнятими рішеннями, їх підготовка до виконання цих рішень та 

вирішення матеріально-фінансових проблем, пов'язаних з виконанням 

рішення? 

56. Чи справедливе твердження, що завдання регулювання вирішуються за 

допомогою індивідуальних та групових форм управлінської діяльності? 

57. Запропонуйте шляхи підвищення ефективності реалізації функції 

«регулювання». 

58. Управлінська ситуація: у загальноосвітній школі було проведено аналіз 

виконання рішення про організацію навчально-виховного процесу на 

засадах педагогіки життєтворчості та з'ясовано, що приблизно 20 % 

членів колективу не беруть участь у цьому процесі. Запропонуйте 

засоби регулювання процесу виконання рішення. 

59. Проаналізуйте управлінську діяльність у вашому навчальному закладі 

та визначте, які з методів одержання управлінської інформації 

використовують постійно, які — інколи та які не використовують. 

60. Яким вимогам має відповідати спостереження як метод управління? 

61. У чому полягає сутність морфологічного аналізу як методу управління? 

62. Як можна використовувати метод екстраполяції в управлінні? 

63. Для яких цілей в управлінні використовують вивчення документації? 

64. У чому полягають особливості використання публікаційного методу 

управління? 

65. Запропонуйте мету збирання управлінської інформації та відповідну 

систему методів для її отримання. 

66. Проблема вибору методів одержання управлінської інформації. 

67. Аналіз досвіду використання методів одержання управлінської 

інформації. 

68. У чому полягає сутність управління інформатизацією навчального 

закладу? 

69. Яка інформація необхідна для створення прогностичних, педагогічних, 

психологічних, організаційних, правових, кадрових, санітарно-

гігієнічних, медичних, матеріально-фінансових умов реалізації мети 

навчального закладу? 

70. Які критерії дають можливість оцінити ефективність інформатизації 

навчального закладу? 

71. Розробіть програму інформатизації вашого навчального закладу. 

72. Скільки рівнів управління мають дитячий садок, школа, вищий 

навчальний заклад? 



 

  

73. Чи згодні ви з твердженням, що мета роботи дитячого садка значною 

мірою підлягає змінам та впливу зовнішніх чинників? Відповідь 

обґрунтуйте. 

74. Чому для процесу управління дитячим садком характерна більша, 

порівняно з іншими освітніми установами, стандартність та 

стабільність управлінських завдань? 

75. Проаналізуйте структуру управління загальноосвітньою школою, ПТУ, 

вищим навчальним закладом. 

76. Який з видів управлінської діяльності займає у керівників школи більш 

значний час порівняно з іншими видами діяльності? Чому? 

77. У чому полягають особливості управління сучасним ПТУ? 

78. Скільки вихованців, учнів або студентів припадає на одного 

управлінського працівника у навчальних закладах різного типу? 

79. У чому полягають особливості управління технікумами та коледжами? 

80. Чи створює централізована система управління передумови для 

авторитарності управління, а децентралізована — для його 

демократизації? Обґрунтуйте свою думку. 

81. Які ідеї є основою демократизації управління? 

82. Що характеризує демократичний стиль управління? Від чого залежить 

його реалізація? 

83. Як демократизація управління пов'язана з ідеями синергетики? 

84. За допомогою яких засобів можна стимулювати активність підлеглих? 

85. Які ознаки характеризують демократизацію управління навчальним 

закладом? 

86. У чому полягає сутність системного підходу до управління навчальним 

закладом? 

87. Які чинники макро- та мікросередовища впливають на навчальний 

заклад? 

88. Які структурні компоненти можна виділити у навчальному закладі? 

89. Назвіть особистісні якості, необхідні сучасному керівнику навчального 

закладу. 

90. Проаналізуйте управлінську діяльність у вашому навчальному закладі 

як системне утворення. Визначте її переваги та недоліки. 

91. Проаналізуйте, як особливості структури управління різними типами 

навчальних закладів впливають на ефективність управлінської 

діяльності. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

20 20 20 20 20 100 

 

 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 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

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 

13. Методичне забезпечення 

1. Робоча та навчальна програми навчальної дисципліни «Теорія і 

практика управління навчальним закладом». 

2. Перелік питань до заліку. 

3. Контрольні завдання і тести до курсу «Теорія і практика управління 

навчальним закладом». 

 

14. 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. 
 

11. 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/ 

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/ 

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

