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 Нагорна Н. В.
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 – 3/3

годин – 90/90

залікових модулів – 3/3

змістових модулів – 3

ІНДЗ* –  ____
               _____________ 
                      (вид завдання)











Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка
(шифр і назва)


Спеціальність 
011Освітні, педагогічні науки
(шифр і назва)


Рівень вищої освіти:
другий (магістерський) 
Нормативна/за вибором
(ЗВО/студента)



Рік підготовки:


2-й
2-й


Семестр


3-й
3-й


Лекції


14год.
6 год.


Практичні, семінарські


14год.

2 год.



Самостійна робота


62 год.
82 год.



у т.ч. ІНДЗ*: –  ____ год.

у т.ч. ІНДЗ*: –  ____ год.


Форма підсумкового
контролю


Залік
Залік 



* – за наявності










Мета і завдання навчальної дисципліни

	Мета навчальної дисципліни: оволодіння теорією, методологією і механізмом соціального управління щодо управлінської діяльності в закладах освіти; сформувати уміння практичного управління конкретними закладами та установами освіти. 
	Основні завдання навчальної дисципліни: 
сформувати поняття про освіту в Україні як цілісну систему;
охарактеризувати ієрархію основних рівнів управління освітою, визначити їх основні характерні ознаки; 
ознайомити з основними положеннями директивних і нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління освітою; 
охарактеризувати основні типи навчальних закладів;
виявити особливості управління освітою в умовах соціально-економічних змін
	
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:
а) Інтегральна компетентість (ІК):
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та актуальні проблеми сучасної теорії і практики вищої освіти, профільного навчання й професійного виховання здобувачів освіти, шляхом здійснення провідних функцій науково-педагогічної (навчальної, навчально-методичної, виховної, культурно-просвітницької, проектної, організаційно-управлінської, моніторингової, науково-дослідної) діяльності, застосовуючи новітні досягнення соціально-гуманітарних і педагогічних наук, найкращі здобутки інноваційно-педагогічного досвіду вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.
ІК 
б) Загальні компетентнсті (ЗК):
Здатність до системного мислення, визначення шляхів покращення якості процесів та результатів, інтегрування знань з урахуванням моральної та соціальної відповідальності за їх застосування
ЗК 5
Лідерство та автономність під час реалізації інноваційних проектів, презентації власних і колективних результатів професійної та науково-дослідної діяльності,
ЗК 6
Здатність до застосовування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній, дослідницькій та професійній діяльності
ЗК 7
Здатність до управління інформацією (раціонального використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням та обміном), написання ділових листів, доповідей
ЗК 8
в) Професійні компетентності (ПК):
Методична компетентність. Здатність до розробки навчальних і робочих програм, навчально-методичних комплексів дисциплін викладання, застосування сучасних методик викладання і освітніх технологій
ПК3
Рефлексивно-педагогічна компетентність. Здатність до самоспостереження власної педагогічної діяльності, здійснення самоконтролю способів реалізації її провідних функцій; критичного самоаналізу та адекватної самооцінки досягнутого рівня професійно-педагогічного розвитку, своїх досягнень і обмежень як сучасного викладача вищої школи; вияву проблемних зон своєї професійно-педагогічної діяльності й поведінки з метою проектування успішної академічної кар’єри й досягнення вищих рівнів педагогічного професіоналізму викладача закладу вищої освіти.
ПК11
Інноваційно-педагогічна компетентність. Здатність до позитивного сприйняття педагогічних інновацій, аналізу їх сутності і перспектив застосування; вияву передового педагогічного досвіду, педагогічних інновацій; контролю та оцінки, коригування ходу та способів впровадження педагогічних інновацій в сфері вищої освіти, використання у власному досвіді новітніх освітніх технологій.
ПК12
 в) Спеціалізовані фахові компетентності (ФК):
Науково-педагогічна компетентність. Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати найважливіші досягнення у сфері національної, європейської та світової педагогіки вищої школи сучасних методів менеджменту в освіті, розробляти й реалізовувати проекти теоретико-експериментального дослідження проблем вищої, професійної та університетської освіти у більш широкому (або міждисциплінарному) контексті
ФК2
Моніторингова компетентність Здатність до участі та проведення моніторингових досліджень в системі освіти, впровадження функцій та засобів педагогічного моніторингу з метою виміру якості освіти, освітніх програм, академічних й професійно-педагогічних досягнень осіб та їх груп
ФК4
Науково-дослідницька компетентність. Здатність до планування, організації та проведення досліджень в галузі педагогіки та психології, аналізу та систематизації наукових фактів, обробки та узагальнення отриманих результатів
ФК5
 
Процес вивчення дисципліни сформульований у термінах програмних результатів навчання (ПРН):

 
 
Знання і розуміння
 
Демонструє знання та розуміння історичних етапів розвитку вищої освіти, сутності сучасної методології і теорії педагогіки і психології вищої школи, специфіки, принципів, методів та етапів організації управлінської діяльності в закладах освіти
ПРН-1

Виокремлює та критично оцінює стратегії та тенденції розвитку сучасної системи вітчизняної та зарубіжної вищої освіти, сутність нових педагогічних парадигм, дидактико-концептуальних підходів, освітніх технологій
ПРН -2

Демонструє знання та розуміння сутності педагогічних інновацій, основних категорій і понять інноваційної педагогіки, функцій інноваційно-педагогічної діяльності, проектування новітніх освітніх програм, інформаційно-технологічного й методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти
ПРН -5
 
 
Уміння
Уміє самостійно і творчо опрацьовувати теоретичний і практичний матеріал, систематизувати, узагальнювати та презентувати навчально-дидактичну, наукову, професійно орієнтовану інформацію відповідно до поставленої мети
ПРН -8

Уміє організовувати інформаційний пошук, самостійний відбір і якісну обробку наукової, професійно спрямованої інформації та емпіричних даних для навчальних, дослідницьких та професійних потреб
ПРН -9
 
 
Здатність до
комунікації
(навички)
Здатен обирати в усному і писемному професійно-педагогічному мовленні найдоцільніші формули мовленнєвого етикету
ПРН-16

Здатен гнучко використовувати власний вербальний і невербальний потенціал для передачі наукової та професійно спрямованої інформації
ПРН -17

Здатен презентувати, обговорювати та захищати власні погляди в усній та писемній формах комунікації перед фаховою та студентською аудиторією
ПРН -18
 
Готовність виявляти автономність і відповідальність
(якості)
Готовий розвивати власний професійно-педагогічний та інтелектуально-творчий потенціал на засадах самоменеджменту, академічної мобільності та автономії
ПРН-24

Готовий презентувати свої творчі доробки та результати власних науково-педагогічних досліджень з дотриманням принципів академічної доброчесності та етики (у вигляді майстер-класів, авторських підручників, авторських технологій /методик, наукових статей, доповідей на конференціях)
ПРН-25

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
	поняття про педагогічну систему, основні види і типи систем, їх властивості та ознаки, класифікації;
	поняття про соціальну систему, види соціальних систем; «системи» і «системний підхід»;
	поняття «управління», основну мету, завдання та функції управління;
	основні компоненти системи «управління освітою»;
	зміст та структуру професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів освіти;
	особливості підготовки менеджера освіти;
	сутність, основні положення основних директивних і нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління освітою;
	специфіку управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом нового типу;
	нормативну базу створення та функціонування закладу освіти;
	визначення змісту навчальної діяльності закладу освіти;
	зміст та методику планування діяльності закладів освіти;
	функції контролю в управлінні освітнім закладом;
	шляхи підвищення ефективності контрольно-аналітичної діяльності в освіті;

	Студенти повинні вміти
	прогнозувати діяльність закладу, установи;
моделювати процеси створення та функціонування навчального закладу;

визначати мету, завдання діяльності закладу, установи;
визначати зміст і структуру діяльності закладу, установи;
розподілити службові повноваження між працівниками закладу, установи;
планувати роботу закладу, установи;
розробляти критерії оцінки діяльності закладу, установи, групи, працівника тощо;
використовувати системний підхід при аналізі та моделюванні діяльності;
ефективно організовувати роботу підлеглих;
розробляти стратегію діяльності;
працювати над підвищенням рівня професійної компетентності (власним і своїх підлеглих).
3.	Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Теоретичні основи менеджменту в освіті
	Тема 1. Сучасні філософські основи діяльності менеджера освіти 
Сучасні філософські основи діяльності менеджера. Технологія програмно-цільового планування. Внутрішньошкільний контроль як функція управління. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника навчального закладу. Особистісно-орієнтоване управління освітніми закладами. Менеджмент постієрархічної епохи. Нові напрямки у менеджменті. Зміна понять лідера й виконавця. Методологія та організація наукового дослідження, її роль в діяльності менеджера освіти. 
Тема 2. Поняття менеджменту та його категорій
	Сутність менеджменту як діяльності. Вплив різних шкіл та теорій управління на розвиток теорії і практики управління. Сучасні підходи до управління. Основні визначення понять «менеджмент», «управління», «керівництво». Управління як наука. Мета та рівні управління. Сутність системного діяльнісного підходу. Основні поняття теорії і практики управління педагогічними системами. Причини і характер формалізму в педагогічних системах і в управлінні ними.
Тема 3. Історія управлінської діяльності. Структура управління педагогічними системами
	Історичні аспекти управлінської діяльності.  Основні погляди на сутність управління Моделі управління. Функції управління.  Закони організації. Принципи управління. Типи управлінських структур. Методи управління. Технологія формування особистісного іміджу в підготовці майбутнього керівника до управлінської діяльності. Оцінка ефективності управлінської діяльності. Нестандартні управлінські рішення

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-методичні основи менеджменту в освіті

Тема 4. Організація діяльності суб’єктів менеджменту
	Особистість менеджера освіти. Посадові вимоги до керівника сучасної школи. Система знань та умінь керівника навчального закладу. Функціональні обов’язки директора середньої загальноосвітньої школи. Характер взаємодії суб’єктів педагогічної системи і шляхи її поліпшення. Причини і види конфліктів у педагогічних колективах.
Тема 5. Прийняття управлінських рішень у менеджменті
Сутність та класифікація управлінських рішень. Вироблення раціональних рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Вимоги до управлінського рішення. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття рішень. Наказ як форма висунення управлінських рішень.
	Тема 6. Система планування та контролю за освітнім процесом
	Теоретичні і технологічні аспекти планування в педагогічних системах. Принципи планування. Практичні підходи щодо планування роботи школи. Система планування у закладах освіти. Планування діяльності викладача й учнів на заняттях. Контроль як функція управлінського циклу. Мета і зміст контролю. Методи і форми внутрішньошкільного контролю. Педагогічний аналіз. Фронтальний адміністративний контроль. Принципи аналітичної діяльності суб’єкта управління освітнім процесом. Методика і технологія системного аналізу уроку і позаурочних заходів.

Змістовий модуль ІІІ. Теоретичні основи етики керівника. 

Тема 7. Етика керівника закладу освіти. Інноваційні технології гуманістичного підходу
Історія етики у зарубіжній філософській спадщині.  Думки вітчизняних філософів про етику взаємовідносин.  Діагностична та корекційна діяльність керівника. Етичні основи як шлях професійного самовизначення та самореалізації. Етика управління та керівництва в освітніх закладах в сучасних умовах Професійна діяльність з формування та корекції цінностей. Проблеми морального розвитку керівника. Гармонізація міжособистісних взаємин. Систематизація інформаційного матеріалу для роботи по моральному самовихованню.  Критерії результативності моральної діяльності керівника. Інноваційні технології гуманізації професійної компетентності керівника Специфіка гуманного управління кадрами в освітніх закладах. Етика ділового спілкування з персоналом. Прогнозування конфліктів у освітніх закладах. Мистецтво невербальної діагностики. Етичні аспекти здорового способу життя. Етика у міжнаціональному співробітництві

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

Денна форма
Заочна форма

всього
у тому числі
всього
у тому числі


л.
с.
с/р

л.
с.
с/р
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Змістовий модуль І. Теоретичні основи менеджменту в освіті
Тема 1. Сучасні філософські основи діяльності менеджера освіти
10
2
1
7

1


Тема 2. Поняття менеджменту та його категорій
12
2
2
8

1
1

Тема 3. Історія управлінської діяльності. Структура управління педагогічними системами
13
2
1
10




Разом за змістовим модулем І
35
6
4
25

2
1

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-методичні основи менеджменту в освіті
Тема 4. Організація діяльності суб’єктів менеджменту
13
2
1
10

1


Тема 5. Прийняття управлінських рішень у менеджменті
10
2
1
7

1


Тема 6. Система планування та контролю за освітнім процесом
16
2
4
10

2
1

Разом за змістовим модулем ІІ
39
6
6
27

4
1

Змістовий модуль ІІІ. Теоретичні основи етики керівника. 
Тема 7. Етика керівника закладу освіти. Інноваційні технології гуманістичного підходу
16
2
4
10




Розом за змістовим модулем ІІІ
16
2
4
10




Усього годин
90
14
14
62

6
2


5. Теми семінарських занять

№
п/п
Назва теми
Кількість годин


денна
заочна
1.
Концептуальні основи діяльності менеджера в освіті
2

2.
Теорії, закономірності, принципи, функції управлінської діяльності
2

3
Сутність педагогічної системи як об’єкта управління.
2

4.
Сутність і задачі менеджменту та управління сучасним закладом вищої освіти 
2

5.
Місія менеджера освіти
2

6.
Основні форми та методи управління закладами освіти
2

7.
Контрольно-оцінююча діяльність в закладах вищої освіти
2

8.
Поняття менеджменту та його категорій

1
9.
Система планування та контролю за освітнім процесом

1
Разом 

14
2

Самостійна робота 

№
п/п
Назва теми
Кількість годин


денна
заочна
1.
Історія виникнення системи управління.
2
4
2.
Роль управлінських систем у розвитку суспільства
2
4
3.
Особливості, функції, завдання освітнього менеджменту
4
4
4.
Освітні менеджмент як наука в системі управління освітою в Україні
2
2
5.
Особливості, структура, зміст, функції освітніх систем
4
4
6.
Роль менеджменту освіти в реалізації принципів освітньої політики України. 
2
4
7.
Особливості структури державного управління освітою в Україні. 
2
4
8.
Особливості та шляхи розвитку системи внутрішнього управління.
2
2
9.
Шляхи удосконалення освітньої системи України
2
2
10.
Особливості структури педагогічного процесу. Керування ним.
2
2
11.
Основні компоненти педагогічного процесу
4
4
12.
Керівник школи – освітній менеджер. Особливості його діяльності
4
4
13.
Управлінська система в організаціях освіти.
2
2
14.
Особливості управління закладом освіти
2
2
15.
Функції внутрішкільного управління
2
4
16.
Шляхи удосконалення методів управління ЗО. 
2
2
17.
Взаємозв’язок та взаємовплив державного та внутрішнього управління ЗО
2
4
18.
Умови, засоби формування особистості керівника ЗО
2
2
19.
Розвиток та удосконалення діяльності органів державного управління освітою. 
2
4
20.
Якість навчальних програм ЗО. Можливість змін чи вдосконалення.
2
2
21.
Розвиток та організація освітніх послуг. 
2
4
22.
Принцип освітньої політики України.
2
4
23.
Менеджмент як складова теорії управління
2
4
24.
Внесок вчених щодо розвиток науки управління
4
4
25.
Особливості, функції, завдання вчителя як менеджера освіти
4
4
Разом 

62
82

Завдання для самостійної роботи
Скласти словник основних понять навчального курсу.
	Розробити по три тестових завдання різних форматів до кожної з тем навчального курсу.
	Розробити мультимедійну презентацію за однією з тем навчального курсу.
	Схарактеризувати дві наукові статі із однією з тем навчального курсу. 
	Розробити анкету «Організація освітнього процесу в університеті»
	Підготувати проєкт «Я менеджер сучасної освтіньої організації»

Методи навчання

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент в освіті» використовуються наступні методи навчання: 
	словесні методи: розповідь, лекція, пояснення, бесіда, дискусія. 
	наочні методи: ілюстрація, демонстрація. 
	методи формування практичних умінь та навичок: виконання практичних завдань, розробка схем, таблиць, складання опорних конспектів, складання словника понять, розробка та захист презентацій. 


Методи контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи контролю навчальних досягнень студентів: експрес-опитування, індивідуальне опитування, фронтальне опитування, термінологічний диктант, тестування, письмові роботи, контрольні роботи за змістовими модулями. 

Підсумкові тестові завдання

1. ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ВНУТРІШНЬО ШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ Є:
	підвищення ефективності підприємницької діяльності

підвищення ефективності господарської діяльності
забезпечення захисту інтересів підприємства і його власників від зловживань, раціонального управління
забезпечення захисту майна власників
2. УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ ТАКІ:
	- інновації в системі управління
	-  удосконалення посадових обов’язків кожного педагога
	- організація роботи усіх структур в режимі розвитку
	- стратегічне планування
	- авторитарний стиль управління
	МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ Є СКЛАДОВОЮ:

	 шкільного менеджменту

педагогічного менеджменту
дидактичного менеджменту
	загального менеджменту
	ОСНОВНІ СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА:

	господарський, демократичний

християнський, мусульманський
ліберальний, лідерський
авторитарний, демократичний, ліберальний
	ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО МЕНЕДЖЕРА

	комунікабельність, комунікативність, знання маркетингу

конфліктність, аналітичність
соціальність, економічність
оперативність, аналітичність, освіченість, концептуальність
	ДО ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТІ МЕНЕДЖЕРА НАЛЕЖАТЬ:

- стиль управління, емоційність менеджера
- контролювати діяльність підлеглих
- своєчасно приймати аргументовані рішення
- інтелектуальні здібності
	ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ МЕНЕДЖЕРА:

	людяність, доброта

працелюбність, відповідальність
оптимізм
прагнення постійно підвищувати якість своєї праці
	СКЛАДОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА:

	комунікативні здібності
	професійне спрямування
	емоційна культура, стиль керівництва
	креативність, прагнення до творчого підходу у розв’язанні проблем

	9. ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЦЕ –
	-  все те, що повинен робити суб’єкт управління стосовно об’єкта управління
- основне правило, основні теорії управління, знання яких дозволяє здійснювати ефективне управління
	-  визначення ролі та місця кожного члена колективу у досягненні мети організації
	-цілеспрямований вплив керівника та інших суб’єктів закладу освіти на працівників закладу освіти з метою спрямування їх на ефективну діяльність закладу освіти
	10. УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НАЛЕЖИТЬ ДО:
	- технічного управління
	- біологічного управління
	- соціального управління
	- інноваційного управління
	11. ОЗНАКАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ Є:
	- наявність однієї людини
	- наявність двох людей і більше
	- розподіл завдань між членами організації
	- виконання всіх завдань директором організації
	12. СОЦІАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ, ЯКЕ МАЄ СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНУ СТРУКТУРУ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО ПІДПОРЯДКОВАНО ПЕВНІЙ ДІЯЛЬНІЙ МЕТІ НАЗИВАЮТЬ:
	- установа
	- організація
	- підприємство
	- структура
	13. ВИДІЛЯЮТЬ ТАКІ ПОСАДОВІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ДИРЕКТОРА:
	кваліфікаційні

соціальні
комунікативні
професійні, ділові
14. ПРИНЦИПАМИ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Є:
	- своєчасність
	- гласність
	- облік
	- ефективність
15. ЯКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ВКЛЮЧАЄ РОЗКЛАД УРОКІВ, КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ, ПОУРОЧНІ ПЛАНИ ПЕДАГОГІВ
	- поточний план
	- річний план
	- базовий навчальний план
16. МЕТОДИ ШКІЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:
	- економічні
	- адміністративні
	- психолого-педагогічного впливу
	- суспільного впливу
	- планування та прогнозування
17. ОСНОВНОЮ ФУНКЦІЄЮ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ Є:
	- визначення механізмів поточного та перспективного регулювання стану освітньої системи
	- розгляд питання вдосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного процесу
	- організація підвищення кваліфікації учителів, розвиток їхньої ініціативності та творчості
	- забезпечення ефективної позашкільної виховної роботи
18. ОСНОВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:
	- консультації, виставки, шкільні конференції
	- стажування, екскурсії, міжрайонні методичні об’єднання
	- індивідуальна самоосвітня робота, участь у методоб’єднаннях, семінарах, конференціях, педагогічних, читаннях
	- курси підвищення кваліфікації
19. МЕТОЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ Є:
	- раціональне й ефективне вирішення актуальних питань навчально-виховного процесу
	- забезпечення навчання, виховання й розвитку особистості учня
	- створення умов, необхідних для ефективного досягнення цілей навчання і виховання та розвитку учнів
	- контроль за діяльністю адміністрації школи
20. ВИДИ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ:
	- поточний, колективний, самоконтроль
	- фронтальний, тематичний
	- проведення бесід, бригадна перевірка, вибіркове відвідування уроків
	- методичний, колективний
21 ГОЛОВОЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Є:
	директор ЗНЗ

заступник директора з навчально-виховної роботи
заступник директора з виховної роботи
класний керівник за рішенням педагогічної ради
22. ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ:
	- організаційно-педагогічна
	- адміністративно-організаційна
	- аналітико-прогностична
	- науково-методична
23. ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ Є:
	-  виховні, навчальні, операціональні
	-  навчальні, виховні
	- операціональні
	- розвивальні
24. КЕРІВНИКА ІГНОРУЮТЬ, НЕ ВИКОНУЮТЬ ЙОГО ВКАЗІВОК ТА КОМАНД – ЦЕ …. СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ
	- демократичний	- авторитарний
	- ліберальний
25. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВО:
	- вчене звання професора, науковий ступінь кандидата наук та вище
	- вільне володіння українською мовою
	- науково-педагогічний стаж не менше 5 років
	- володіння однією з іноземних мов та навичками роботи на комп’ютері

10.	Питання для підсумкового контролю

Що таке організація та які загальні риси мають усі організації як об'єкти управління? 
	Які фактори обумовлюють необхідність управління організацією? У чому полягає мета організації?
Охарактеризуйте сутність понять «Управління», «Менеджмент», «Адміністрування», «Керування».  Які завдання менеджменту.
Як ви розумієте поняття «Педагогічний менеджмент», «Освітній менеджмент» (порівняльна характеристика).
Назвіть та охарактеризуйте основні функції освітнього менеджменту. 
	У чому полягають особливості організації як функції управління?
Як Ви розумієте сутність планування як функції управління? 
Що таке контроль? Визначте його місце в процесі управління? 
	Які існують рівні менеджменту? 
Назвіть структурні компоненти освітнього менеджменту.
Дайте визначення поняттю «Менеджер»
Які ролі виконують менеджери в організації? Як Ви їх розумієте? Наведіть приклади.
Охарактеризуйте основні здібності менеджера? 
Які існують сфери діяльності менеджера. Охарактеризуйте ознаки діяльності менеджера.
Назвіть основні задачі управління в галузі вищої школи.
Які існують принципи управління?
Назвіть функції управлінської діяльності.
Які існують форми управління?
Охарактеризуйте класифікацію методів управління освітньою діяльністю.
Назвіть особистісно-професійні якості керівника НВЗ.
Дайте характеристику стилям керівництва НВЗ.
Охарактеризуйте педагогічну систему. Типи. 
Назвіть умови функціонування педагогічними системами.
Які існують структурні компоненти педагогічної системи.
Назвіть функціональні компоненти педагогічної системи. 

 Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль
Завдання до самостійної роботи
Підсумковий тест
Підсумковий контроль
Сума балів
10
40
25
25
100

Скласти словник основних понять навчального курсу – 5 балів
Розробити три тестових завдання різних форматів до кожної з тем навчального курсу – 5 балів
Розробити мультимедійну презентацію за однією з тем навчального курсу – 5 балів
Схарактеризувати дві наукові статі із однією з тем навчального курсу – 5 балів
Розробити анкету «Організація освітнього процесу в університеті» - 10 балів
Підготувати проєкт «Я менеджер сучасної освтіньої організації» - 10 балів

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ЕСТS
Оцінка за національною шкалою


для екзамену
для заліку
90-100
А
відмінно



зараховано
85-89
В

добре

75-84
С


70-74
D
задовільно


60-69
Е


35-59
ЕХ
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
Е
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за національною шкалою
100 бальна шкала
Критерії оцінювання навчальних досягнень


Теоретична підготовка
Практична підготовка


Студент
Відмінно
90-100
у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей; робить самостійні висновки, виявляє причинно-наслідкові зв’язки; рецензує відповіді інших студентів, самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань, вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань
може аргументовано обрати раціональний спосіб виконан-ня завдання й оцінити резуль-тати власної практичної діяльності; виконує  завдання. не передбачені навчальною програмою; вільно використо-вує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу; проявляє творчий підхід до виконання індиві-дуальних та колективних завдань при самостійній роботі.
Добре
75-89
достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову літературу; застосовує знання для розв’язання стандартних ситуацій; самостійно аналізує, узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає несуттєві неточності 
за зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання
Задовільно
60-74
володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знає основні поняття навчального матеріалу; має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання висновків. 
може використовувати знання в стандартних ситуаціях, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання
Незадовільно з можливістю повторного складання
35-59
володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно; безсистемне виокремлює випадкові ознаки вивченого; не вміє робити найпростіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки; під час відповіді допускаються суттєві помилки
планує та виконує частину завдання за допомогою викладача, відсутні сформовані уміння та навички:
Незадовільно з бов’язковим повторним вивченням дисципліни
0-34
не володіє навчальним матеріалом
виконує лише елементи завдання, погребує постійної допомоги викладача
 Методичне забезпечення

Нормативні документи вищої освіти України.
	Колективна монографія:
	Nahorna N. V. Implementation of innovative ways forming professional competence of future education managers Pedagogical and psychological sciences: development prosspects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 2 Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 388 p. «Педагогічні та психологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття» Університет економіки в Стальовій Волі за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва Європейське видавництво “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) індекс ISBN. 31 жовтня 2018 р. С. 252-268
	Нагорна Н. В. Управлінська культура як складова професіоналізму викладача сучасного університету. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспектива розвитку в умовах глобалізації. Розділ ІІІ. Сучасний менеджмент і моніторинг як засоби підвищення якості університетської  педагогічної освіти. Колективна монографія; за ред. проф. О. С. Цокур. – О.: ФОП Бондаренко О. М., Березень 2018 р. С. 59-65

Статті:
	Нагорна Н. В. Стратегічне планування в освітньому менеджменті. International scientific and practical conference «Psyhology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conference proseedings, Desember 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing» Р. 182-186.
	Нагорна Н. В. «Формування професійної компетентності майбутнього менеджера сфери освітніх послуг» «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» Науковий збірник Випуску № 21/2018 / [гол. ред. Пантюк М. П.]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – вип. 21. Том 1. С. 204-208. Index Copernicus International. 

	Опорні конспекти лекцій, мультимедійні презентації. 

Плани семінарських занять (Додаток А) 
	Дидактичний матеріал до семінарських занять 
	Науково-педагогічна література. 

13. Рекомендована література
Основна
Законодавчі і нормативні документи
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII: офіційний текст [Електроний документ]. – Режим доступу: http://zakon5/rada/gov/ua/laws/show/2145-19/con/page2
	Закон України «Про вищу освіту». – Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37-38. 
	Законодавство України про освіту. Збірник законів. - К.:Парламентське вид-во, 2002. - 159 с.
	ДСТУ ISO 9004:2012. Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT) [Електронний ресурс] – Чинний від 2013-05-01. – Режим доступу: http://www.dbn.at.ua/load/normativy/dstu/5-1-0-1060 
ДСТУ ISO/CD 26000:2009 – Системи управління соціальною відповідальністю. Вимоги. – К. :  Держспоживстандарт України, 2009. – 84 с.
	Україна. Закони. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. – Режим доступу: http:// www.vnz.org.ua/zakonodavstvo/ 111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 
Підручники та навчальні посібники
Бондарчук Олена Іванівна Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій ... : науково-методичний посібник. Вид. Педагогічна думка. 2012
Григораш В. В., Касянова О. М., Мармаза О. І. та ін. Управління навчальним закладом: Навч.-метод. посіб. (у двох частинах). Харків: вид-во «Ранок», 2004.
	Даниленко Л. І. Інноваційний освітній менеджмент. К.: ГЛАВНИК, 2006.
Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту. К.: Ленвіт, 2007. – 264 с.
Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту. К.: Либідь, 2004.
	Маслов В. І., Драгун В. П., Шаркунова В. В. Теоретичні основи педагогічного менеджменту: Навч. посіб. для працівників освіти. – К., 1996. – 87 с.
	Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. – Харків, 2005.
	Менеджмент и организационное развитие высшей школы: учеб. / [под общ. ред. М. Н. Певзнера]. – Днепропетровск, 2012. – 528 с.
Освітній менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – К., 2003.
	Педагогіка вищої школи / За ред. З. Н. Курлянд. К.: «Знання», 2005.
	Федоров В. Д. Менеджмент закладу освіти, менеджер закладу освіти: психологічні засади. – Кам’янець-Подільський, 2004.
Додаткова
	Аніскіна Н. О., Пасечнікова С. П. Технологія планування стратегічних змін. – Харків, 2005.
	Битяк Ю. П. Система й повноваження органів управління освітою // Адміністративне право України: підруч. – К, 2005. – 544 с.

Болонський процес у фактах і документах / Упор. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук. – Київ–Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.
Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя. Авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.  Тернопіль, 2004.
Гамаюнов В. Г. Дидактичний менеджмент: навчаюче управління. – Харків, 2004.
Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2002.
Десятов Т. М., Коберник О. М., Тевлін Б. Л. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків, 2004.
Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. – К., 2006. – 544 с.
Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник: навч. посіб. – К., 2001. – 108 с.
Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1990.
Коротяєв Б. І., Курило В. С. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя: монографія. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с.
Киржнер Л. А., Киенко Л. П., Липейко Т. И. Менеджмент организаций: учебное пособие. – К., 2006.
Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.
Крижко В. В. Теорія і практика менеджменту в освіті: Навч. посіб. – К., 2005.
Курбатов С. Університетські рейтинги як фактор легітимізації елітного статусу освіти в сучасних умовах. – Суми, 2010. – 48 с.
Николаенко С. М. Реформа высшего образования в Украине и Болонский процесс. – К, 2007. – 46 с.
Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Навч. посіб. К, 2007.
Морозов А. В. Психология влияния. – Харьков, 2009. – 560 с.
	Нагорна Н. В. «Використання активних методів навчання під час сучасної професійної підготовки студентів класичного університету». Освіта в галузі педагогіки і психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень. Люблінський науково-технологічний парк Університет Марії Кюрі-Склодовської. 27 листопада 2017 р., м. Люблін, Польща. С. 56-58 Фахова стаття
	Нагорна Н. В. «Впровадження елементів фінської освіти в сучасну українську освітню систему». Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукраїнська наукова конференція. 6-7 травня 2017 р. Переяслав-Хмельницький. // Сб. научных трудов. – Вип. 2 (гол. Ред.. Коцур В. П.) – С. 94-99. Отримано сертифікат участі № СФ1702010. Фахова стаття.
	Нагорна Н. В. «Роль педагогічної компетентності у становленні особистості сучасного фахівця сфери соціальних послуг» Региональная Академия Менеджмента. І том сборника материалов ІІ Международной научно-практической конференции «Менеджмент качества: поиск и решения» (23-25 ноября 2016 г. Шанхай, Китай). С. 104-111. Регистрирован в наукометрической базе РИНЦ Имеет ISBN, ББК, УДК Размещена в электронной библиотеке  eLIBRARY.RU. Стаття зарубіжна
	Нагорна Н. В. «Щодо впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку», м. Дніпропетровськ, 12 квітня 2016 р.: у 2-х частинах. Д.: ТОВ «Інновація», 2016.  Частина ІІ. – С. 43-46
	Нагорна Н. В. «Світоглядні орієнтації особистості в контексті модернізації освіти в Україні» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання) 19-20 травня 2016 р., м. Полтава. С. 286-288.
	Нагорна Н. В. «Забезпечення пріоритету ідей компетентнісного підходу в систему університетської освіти» Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: - Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 48. – Ч. 4. С. 153-159 Наукометрична система РИНЦ (ліцензійний договор №171-03/2014). Международный Центр ISSN в Париже (индетификационный номер печатной версии: ISSN 2311-1305. Стаття зарубіжна
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Додаток А
Плани семінарських занять

Тема № 1. Концептуальні основи діяльності менеджера в освіті
	Мета: формувати у студентів поняття «менеджмент», «управління», познайомити з процесом розвитку управління в історичному плані.
	Основні поняття: управління, керівництво, менеджмент, освітній менеджмент, управлінські системи.
І. Обговорення теоретичних питань.
План:
	Сучасні концептуальні основи діяльності менеджера. 
	Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності
	Менеджмент як система наукових знань.
	Сфери менеджменту
	Методи досліджень
	Визначити історичні етапи розвитку науки «управління». 
	Назвати та охарактеризувати сучасні школи управління.

ІІ. Представлення реферативних досліджень.
Література
1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. Підручник. – 2-е видання, перероб. та допов.: В Д «Професіонал», 2007. – 416 с. 
2. Бодди Д., Пзйтон Р. Основи менеджмента, – СПб: Питер, 2006 – 816 с. 
3. Виханский О.С. Наумов А.И. Практикум по курсу: «Менеджмент» / Под ред. А.И. Наумова. – М.: Гардарика, 2005. –281 с. 
4. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник / В.Р. Веснин. –3-е изд. Перераб. и доп. – М.: ТК «вельби». Изд-во «Проспект», 2006. –504 с. 
5. Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент. Учебник для студ.- 3-є изд. – М.: Гардарика, 2003. –527 с. 
6. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Одесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
 7. Герчикова Й.Н. Менеджмент: Учебник. – М: ЮНИТИ, 2005. – 480с. 
8. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник / В.М. Данюк. – К.: КНЕУ, 2006. – 276 с.  
9. Кравченко В. О. «Менеджмен» Навч. посібник. Одеса Атлан 2012
10. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навчальний посібник.– Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 333 с.

Тема № 2. Теорії, закономірності, принципи, функції управлінської діяльності
	Мета: формувати у студентів поняття «менеджмент», «управління», познайомити з процесом розвитку управління в історичному плані, розкрити тенденції нинішніх шкіл управління. Дати визначення і сутність понять «закон», «закономірність», «принципи» менеджменту.
	Основні поняття: управління, керівництво, менеджмент, освітній менеджмент, управлінські системи, принципи менеджменту, функції менеджменту. 
План заняття: 
І. Обговорення теоретичних питань.
1. Дати визначення поняття «управління» та «менеджмент». 
2. Визначити особливості поняття «менеджмент освіти». 
3. Розкрити сутність менеджменту освіти. 
4. Назвати закономірності менеджменту освіти. 
5. Перерахувати і обґрунтувати принципи, на яких будуються засади діяльності освітнього менеджменту. 
6. Назвіть та охарактеризуйте функції менеджменту освіти
ІІ. Представлення реферативних досліджень.
Література
1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. Підручник. – 2-е видання, перероб. та допов.: В Д «Професіонал», 2007. – 416 с. 
2. Бодди Д., Пзйтон Р. Основи менеджмента, – СПб: Питер, 2006 – 816 с. 
3. Виханский О.С. Наумов А.И. Практикум по курсу: «Менеджмент» / Под ред. А.И. Наумова. – М.: Гардарика, 2005. –281 с. 
4. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник / В.Р. Веснин. –3-е изд. Перераб. и доп. – М.: ТК «вельби». Изд-во «Проспект», 2006. –504 с. 
5. Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент. Учебник для студ.- 3-є изд. – М.: Гардарика, 2003. –527 с. 
6. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Одесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
 7. Герчикова Й.Н. Менеджмент: Учебник. – М: ЮНИТИ, 2005. – 480с. 
8. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник / В.М. Данюк. – К.: КНЕУ, 2006. – 276 с.  
9. Кравченко В. О. «Менеджмен» Навч. посібник. Одеса Атлан 2012
10. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навчальний посібник.– Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 333 с.
	
Тема № 3.  Сутність педагогічної системи як об’єкта управління.
	Мета: сформувати поняття про систему як певну цілісність, поняття про відкриту систему, визначити умови існування системи, визначити структурні компоненти педагогічного процесу. Показати навчальний заклад як систему в системі і як систему, що має свої структурні елементи підсистеми, зокрема, керуючу та керовану. Розкрити їх взаємодію та реакцію школи як системи на зовнішню управлінську дію.
	Основні поняття теми: педагогічна система, закрита система, відкрита система, функціонування педагогічної системи, умови функціонування системи, загальні умови функціонування педагогічної системи, специфічні умови функціонування педагогічної системи, системо утворюючі фактори педагогічної системи, структурні елементи педагогічної системи, керуюча підсистема, керована підсистема, об’єкт управління, суб’єкт управління
	І. Обговорення теоретичних питань.
	Дайте визначення поняття «Система», «Педагогічна система»

Охарактеризуйте педагогічну систему. 
Типи педагогічних систем.
	Структурні компоненти педагогічної системи.
Назвіть основні завдання.
Назвіть та охарактеризуйте функції педагогічної системи.
	Які існують умови функціонування педагогічної системи.
Напрямки менеджменту в діяльності педагога.
Інноваційний освітній менеджмент як напрям управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. 
Складові освітньої інновації. Структура інноваційного менеджменту. 
ІІ. Представлення реферативних досліджень.
Література
	Даниленко Л. І. Інноваційний освітній менеджмент. К.: ГЛАВНИК, 2006.– 144 с.
	Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту. К.: Ленвіт, 2007. – С. 43–55.

Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник: навч. посіб. – К., 2001. – 108 с. 
Освітній менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – К., 2003. – С. 155–217, 250–311. 
Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: навч. посіб. – К.: АСК, 2004. – С. 21–54. 
Управління навчальним закладом: Навч.-метод. посіб. / В. В. Григора та ін. – Харків, 2004. – С. 4–87.
Федоров В. Д. Менеджмент закладу освіти, менеджер закладу освіти: психологічні засади. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 94–214.

Тема 4. Сутність і задачі менеджменту та управління сучасним закладом вищої освіти
	Мета: розкрити роль адміністратора в системі освіти, познайомити студентів з вимогами до характерологічних, особистісних, професійних рис керівника, познайомити із поняттям «стиль керівника».
	Основні поняття теми: менеджер освіти, роль менеджера освіти, ознаки менеджера освіти, функціональні особливості менеджера освіти, функціональні обов’язки менеджера освіти, стилі керівництва, чинники, що впливають на стилі керівництва, параметри стилів керівництва.
	 І. Обговорення теоретичних питань.
План:
Менеджмент сучасного ЗВО. Задачі менеджменту вищої школи. 
Керівник ЗВО. Основні завдання.
Керівництво факультетом. 
Управління підрозділами.
Вчена Рада ЗВО. Вчена Рада факультету. Методична Рада.
Характеристика робочих органів ЗВО
Профспілка трудового колективу. Студентське самоврядування.
Академічна свобода і автономія ЗВО. Індивідуальний та інституційний компонент академічної свободи. 
 Принцип академічної свободи В. фон Гумбольдта. Його актуальність для сучасної вищої освіти. 
 Глобальні тенденції розвитку сучасного вищого навчального закладу. 
	ІІ. Представлення реферативних досліджень.
Література:
Битяк Ю. П. Система й повноваження органів управління освітою // Адміністративне право України: підруч. – К, 2005. – 544 с. 
	Десятов Т. М., Коберник О. М., Тевлін Б. Л. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків, 2004. – С. 5–15. 
	Менеджмент и организационное развитие высшей школы: учеб. / [под общ. ред. М. Н. Певзнера]. – Днепропетровск, 2012. – С. 175–295, 333–363. 
Николаенко С. М. Реформа высшего образования в Украине и Болонский процесс. – К, 2007. – 46 с. 
	Поляков Н. В. Классический университет: от идей античности к идеям Болонского процесса. – Д.: Изд-во ДНУ, 2007. – 598 с. 

Тема № 5. Місія менеджера освіти.
	Мета:. Розкрити суть поняття менеджер, лідер, лідерство. Охарактеризувати професійну компетентність, визначити професійні якості менеджера освіти 
	Основні поняття: менеджер, лідер, лідерство, компетентність, компетенції, професійна компетентність, професійні якості.
			План:
І. Обговорення теоретичних питань.
	
Назвіть основні задачі управління в галузі вищої освіти.
	Менеджер як суб’єкт управління в організації та професійний керівник.
	Місія менеджера. Суть понять «лідер», «лідерство». 
	Складові професійної компетентності сучасного менеджера освіти.
	Назвіть особистісно-професійні якості менеджера.
	Назвіть основні стилі менеджменту.  
ІІ. Представлення реферативних досліджень.
Література:
Григораш В. В., Касянова О. М., Мармаза О. І. та ін. Управління навчальним закладом: Навч.-метод. посіб. (у двох частинах). Харків: вид-во «Ранок», 2004. 
	Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту. К.: Ленвіт, 2007. – С. 36–43.
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Тема № 6 Основні форми та методи управління закладами освіти
	Мета:. Розкрити суть поняття форма та метод управління системою освіти. Визначити проблеми, які виникають в системі середньої освіти і спрогнозувати шляхи їх усунення та реалізації змісту середньої освіти в світлі формування стратегії і розвитку середньої освіти.
	Основні поняття: форма управління, метод управління, державне управління системою освіти, державний характер управління системою загальної середньої освіти, 
І. Обговорення теоретичних питань.
План:
	Класифікація методів управління закладами освіти

Характеристика методів стимулювання й мотивації управлінської діяльності.
Характеристика методів стимулювання поведінки та діяльності студентів
	Визначте напрямки їх застосування. Обґрунтуйте ефективність їх дій. 
	Організація науково-дослідницької роботи в закладах освіти
	2. Які існують форми управління ? Охарактеризуйте.

ІІ. Практичне завдання
Форма звітності для завдання: 
Назва методів
Напрямки застосування методу
Ефективність застосування методу
Недоліки, неможливість ефективного застосування

























	

ІІІ. Представлення реферативних досліджень.
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Тема № 7. Контрольно-оцінююча діяльність в закладах освіти 
	Мета. Розкрити сутність поняття контроль та управлінський контроль, визначити мету управлінського контролю, принципи та методи, виокремити основні  вимоги щодо управлінського контролю.
	Основні поняття: контроль, управлінський контроль, методи контролю, принципи контролю
І. Обговорення теоретичних питань.
План:
	Зміст внутрішкільного контролю і вимоги до нього. 
	Види внутрішкільного контролю. 
	Організація внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчально-виховному закладі. 
	Якість освіти як головний  показник успішності діяльності навчального закладу. 
	Сутність поточної оцінки. Форми і засоби оцінки роботи педагогів.
	Визначення результатів роботи закладу освіти. Методика визначення результатів. Критерії якості освітніх послуг. Якість роботи навчального закладу. 
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Додаток Б
Орієнтовна тематика реферативних досліджень 
1. Форми управлінського впливу: лідерство та влада 
2. Стилі управління в освіті 
3. Стилі та напрямки лідерства в освіті 
4. Дослідження природи лідерства в освіті 
5. Проектування Я-концепції лідера ХХІ століття 
6. Дослідження концепцій лідерства
7. Мотиви управлінської діяльності 
8. Фактори мотивації діяльності членів освітньої організації 
9. Мотивація роботи освітян 
10. Оптимізація соціально-психічного клімату в освітній організації 
11. Дослідження психічної готовності менеджера до управлінської діяльності 
12. Дослідження ефективності технології партнерства у взаємодії
13. Стилі менеджменту 
14. Модель сучасного менеджера освіти 
15. Компетенції менеджера освіти
16. Управління менеджером власною поведінкою 
17. Самоуправління та самовдосконалення менеджера 
18. Дослідження придатності людини до управлінської діяльності
19. Організаційні структури освітнього закладу 
20. Типи організаційних структур управління 
21. Структурування повноважень і відповідальності
22. Дослідження організаційних структур освітнього закладу 
23. Умови вдосконалення організаційних структур освітнього закладу 
24. Ефективність стратегічного управління освітнім закладом
25. Освітня організація 
26. Основні закони менеджменту 
27. Сутність і переваги стратегічного управління
28. Інноваційний освітній менеджмент 
30. Ефективність стратегічного планування діяльності освітнього закладу 
31. Освітньо-організаційні моделі управління освітнім закладом





