
Семінарське заняття № 8 
Тема: Вчитель іноземної мови як менеджер шкільної іншомовної освіти 

Мета: Поглибити знання про сутність і специфіку педагогічного менеджменту в сучасній 

школі, структуру внутрішкільного управління.  

Завдання: 1. Розширити глосарій студентів з сучасної теорії педагогічного 

                    менеджменту. 

        2. Познайомити їх із передовим досвідом внутрішкільного управління. 

        3. Розвивати управлінське мислення і культуру.  

                    4. Виховувати ціннісне ставлення до ролі і професійної місії вчителя іноземної 

мови як менеджера шкільної іншомовної освіти. 

План 
1. Сутність, принципи і функції педагогічного менеджменту. 

2. Структура внутрішкільного управління, планування та облік роботи. 

3. Специфіка управління сферою шкільної іншомовної освіти. 

4. Професійна місія, провідні функції та завдання вчителя іноземної мови як менеджера 

шкільної іншомовної освіти. 

5. Професіограма вчителя іноземної мови як менеджера шкільної іншомовної освіти. 

Завдання для підготовки: 
1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Складіть тезисний конспект до питання №1-2. 

3. Усно підготуйтесь дати відповіді на наступні запитання: 

-Яку структуру має система управління шкільною освітою в Україні? 
-Розкрийте основні повноваження Міністерства освіти і науки України. 
-Назвіть основні принципи керівництва закладами освіти. 
-Хто здійснює керівництво загальноосвітньою школою? 
-Назвіть повноваження директора загальноосвітньої школи, роль його заступника з 

організації шкільної іншомовної освіти. 
-Розкрийте повноваження органів громадського самоврядування школи. 
-Розкрийте призначення, методи, форми і зміст внутрішкільного контролю, його види. 
-Що є змістом внутрішкільного контролю? 

-Конкретизуйте, які функції має виконувати вчитель іноземної мови як менеджер 

шкільної іншомовної освіти? 

-Які професійно важливі здібності та якості вчителя іноземної мови як менеджера 

шкільної іншомовної освіти? 
Дидактичні засоби навчання 
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