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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Управлінський процес в сучасних 

закладах освіти” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра, 

спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика системного управління 

педагогічним процесом, спрямованого на створення оптимальних умов для навчання, виховання та 

розвитку учнів, забезпечення конкуретноспроможності закладу освіти.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, педагогіка і психологія вищої школи, філософія, 

соціологія, етика, інформаційні освітні технології. 
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Основи організації управлінської діяльності в сфері освіти 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Міжособистісна взаємодія в управлінській діяльності 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Ризики та професійні деструкції в діяльності менеджера освіти 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.  Метою викладання навчальної дисципліни "Управлінський процес в сучасних закладах 

освіти" є набуття студентами професійної компетентності для здійснення успішної управлінської 

діяльності в сфері освіти. 

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни "Управлінський процес в сучасних закладах 

освіти"є: 

 формування у студентів знань про сутність, мету, завдання, принципи, методи, критерії якості 

управлінської діяльності в освітній сфері; 

 формування знань, умінь та навиків планування, організації, контролю управлінської діяльності 

у закладах освіти, підвищення конкуретноспроможності навчального закладу;    

 набуття студентами умінь аналізу управлінських рішень та діяльності, вибір та застосування 

найбільш ефективних стратегій та стилів управління, запобігання професійних ризиків, мобінгу; 

 оволодіння прийомами розвитку педагогічних інновацій, організаційної та управлінської 

культури сучасного менеджера освіти. 

1.3. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує такі програмні результати навчання: 
ПРН2, ПРН5, ПРН6, ПРН10, ПРН15, ПРН19, ПРН20, ПРН24, ПРН25. 

Знання: 

 визначати мету управлінської діяльності, приймати і реалізовувати доцільні управлінські 

рішення; 

 застосовувати ефективні стратегії управлінської діяльності; 

 дотримуватись принципів управління, налагоджувати співпрацю, командну роботу, делегувати 

повноваження; 

  Уміння: 

 оформляти необхідну документацію, готувати матеріали для комплектування освітньої 

установи, тарифікації, складати робочий навчальний план, розклад, оформляти розпорядження, 

вести документацію; 

 аналізувати та оцінювати діяльність навчального закладу, здійснювати внутрішній контроль, 

перевіряти якість навчально-виховного процесу, аналізувати уроки вчителів, обирати й втілювати 

ефективні управлінські стратегії; 

Комунікація 

 організовувати спілкування з керівниками і колегами із застосуванням найбільш продуктивних 

прийомів й технік;  

 запобігати й вирішувати конфлікти в педагогічному колективі освітньої установи; 

 Автономія та відповідальність 

 забезпечувати умови для розвитку педагогічної творчості, педагогічних інновацій; 

 запобігати мобінгу та професійному вигорянню педагогічних працівників, працювати над 

подоланням проявів професійних деструкцій.  
 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3  кредити ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Основи організації управлінської діяльності в сфері освіти 

Тема 1. Історичні й сучасні аспекти професіоналізації управлінської діяльності.  

Тема 2. Принципи та методи управління в закладах освіти 

Тема 3. Система управління освітою в Україні  

Тема 4. Практика управлінської діяльності в закладі середньої освіти 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Міжособистісна взаємодія в управлінській діяльності 

Тема 5. Стратегії і стилі діяльності менеджера освіти 

Тема 6. Комунікативна культура освітнього менеджера 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Ризики та професійні деструкції в діяльності менеджера освіти 

Тема 7. Психологічні ризики в професійній діяльності управлінця освітньої сфери 

Тема 8. Професійне вигоряння менеджерів освіти 

 

 Тема 1. Історичні й сучасні аспекти професіоналізації управлінської діяльності 

  Поняття про керівництво і управління. Історичний досвід розвитку управлінської 

діяльності. Характеристика основних теорій управління. Класичний менеджмент. Науковий 

менеджмент. Складові гуманістичного менеджменту. Концепція бюрократичних організацій. 

Концепція адміністративних принципів. Рух за людські стосунки; концепція людських ресурсів та 

науковий біхевіоризм. Основні проблеми сучасного менеджменту. Національні особливості 

управлінських систем.  

 Поняття про освітній менеджмент. Особливості управління закладом освіти. Система 

менеджменту в освітній установі. Суб’єкти та об’єкти в управлінській системі освітнього 

менеджменту. Конкурентноспроможність освітнього закладу. Оцінка якості послуг освітньої 

установи. 

 

 Тема 2. Принципи та методи управління в закладах освіти 

 Понятття про принципи управління. Аналіз основних принципів менеджменту та їх 

застосування в закладі освіти: приницп системності, принцип багато функціональності, принцип 

інтеграції, принцип партисипативності, принцип зовнішнього оцінювання, принцип поваги до 

дитини, учня, студента, вихованця, принцип освітніх послуг, принцип забезпечения професійної 

свободи, правової захищеності управлінського рішення, принцип цілісного погляду на людину, 

принцип соціальної справедливості, принцип індивідуального підходу, принцип найменшого 

впливу, принцип відповідності, принцип підвищення кваліфікації та збагачення роботи, принцип 

консенсусу, принцип колегіальності.  
 Основні принципи психології управління: принцип невизначеності відгуку; принцип 

неадекватності взаємного сприйняття; принцип неадекватності самооцінки; принцип 
перекручування інформації; принцип самозбереження; принцип компенсації. 
 Характеристика методів управлінської діяльності в закладі освіти. 

  

Тема 3. Система управління освітою в Україні  

Система органів державного управління освітою. Харктеристика прав і повноважень органів 

управління у сфері освіти: управління освіти при обласних державних адміністраціях, відділи 

освіти при районних (міських) державних адміністраціях. Діяльність органів громадського 

самоврядування в системі освіти. Сучасні тенденції в управлінні освітою: децентралізація, перехід 

від державного до державно-громадського управління освітою, роздержавлення системи освіти. 

Інспектування закладів освіти: фронтальне, вибіркове, тематичне.  

Складники та рівні освіти. Сутність національної рамки кваліфікацій. Типи закладів освіти, 

що забезпечують здобуття загальної середньої освіти. Поняття про державний стандарт і 

загальноосвітні програми: освітні і профільні.  

Правові основи управління закладами освіти. Завдання та характеристика діяльності 

колегіальних органів управління закладом освіти (рада школи, педагогічна рада, нарада при 

директорі, його заступниках). Посадові обов’язки, права, повноваження та функції адміністрації 

школи (директор, його заступники з навчальної, наукової, виховної, господарської роботи).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12


Повноваження та зміст роботи колегіальних органів громадського самоврядування: загальні 

збори (конференція) колективу, органи самоврядування працівників закладу учителів (профком, 

методична рада), органи самоврядування здобувачів освіти - учнів (учком), органи батьківського 

самоврядування (батьківський комітет). Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти. Статут 

школи. 
  

 Тема 4. Практика управлінської діяльності в закладі середньої освіти  

 Управлінський процес в закладі середньої освіти. Організація освітньої, методичної, 

господарської роботи школи. Шкільна документація.  

Управлінські функції: аналіз інформації, планування, організація, контроль. Планування і 

контролювання роботи школи. Типи планування: перспективне, річне, поточне. Підготовка школи 

до нового навчального року. Складання робочого навчального плану. Процедура оформлення 

основних документів тарифікаційного списку. Підготовка документів про комплектацію школи. 

Складання розкладу. Оцінка якості розкладу. 

Особливості підготовки освітнього процесу в умовах дистанційного, змішаного навчання. 

Основні напрями роботи керівника школи щодо впровадження дистанційного навчання із 

використанням інформаційних тенологій й ресурсів он-лайн навчальних платформ.  

 Особливості внутрішкільного контролю. Види, форми і методи внутрішкільного контролю: 

тематичний, фронтальний, предметно-узагальнюючий, класно-узагальнюючий, комплексно-

узагальнюючий, персональний, взаємоконтроль, самоконтроль. Моніторинг. 

 Методична робота в школі: методична рада, методичні об’єднання, комісії, методичні 

семінари-практикуми, школи передового досвіду, школи молодих вчителів. Творчі звіти. Опорні 

школи. Підвищення кваліфікації та атестація вчителів. Процедура проведення атестації 

вчительських кадрів. Категорії та педагогічні звання. Сертифікація вчителів. Аналіз та оцінка 

професійної діяльності вчителів. Аналіз уроків. Навчання педагогів в умовах дистанційної форми. 
  

 Тема 5. Стратегії і стилі діяльності менеджера освіти 

Поняття про стилі керівництва. Позитивні та негативні стилі. Характеристика типів 

управлінської поведінки Роберта Блейка і Джейн Моуто.  Класифікація стилів управлінської 

діяльності за критеріями: основної спрямованості управлінської діяльності, цілей управлінської 

діяльності, завдань, які ставить і вирішує у своїй діяльності керівник, за природою чинника, що 

впливає на групу (колектив) особистість, за цільовою ознакою; за характером контактності, за 

ступенем застосування формальних і неформальних способів впливу на групу або особистість; за 

перевагою одноосібних або групових способів впливу на ниробничий процес, за ступенем прояву 

єдиноначальності та колегіальності. 

Характеристика автократичного (авторитарного, вольового), демократичного і пасивного 

(ліберального) стилю менеджера в освіті. 

 Структура різних стилів керівництва. Феномен лідерства в педагогічному колективі.  

 Характеристика менеджерів за Д.Мак-Грегором. 

 
 Тема 6. Комунікативна культура освітнього менеджера 

 Поняття про ділове спілкування в професійній педагогічній сфері. Стилі комунікативної 

взаємодії менеджера освіти. Функції і параметри спілкування. Прийоми рефлексивного і 

емпативного слухання.  

 Поняття про конфлікти в педагогічному середовищі. Типи, причини, способи поведінки в 

конфліктній ситуації. Діяльність освітнього менеджера щодо запобігання і вирішення конфліктів. 

Особливості налагодження комунікативної взаємодії з колегами, батьками, учнями. 

  

 Тема 7. Психологічні ризики професійної діяльності управлінця освітньої сфери 
Передумови виникнення та етапи перебігу професійних стресів. Особливості професійного 

стресу педагога-управлінця. Типи та причини стресів. Способи подолання стресових ситуацій. 

Умови та техінки запобігання стресам в педагогічній взаємодії та управлінській діяльності.  

 Мобінг як форма органзіованого цькування й системного психологічного тиску в 

професійній сфері. Теорія послідовної ієрархії (домінування та підпорядкування). Характеристика 



основних форм прояву мобінгу в професійній педагогічній діяльності. Передумови виникнення 

мобінгу. Типи насильників й жертв у професійному педагогічному середовищі. Інструменти 

мобінгу. Наслідки мобінгу. Специфіка мобінгу в управлінській сфері. Шляхи запобігання мобінгу 

та прийоми його подолання в середовищі освітньої установи. 

Прийоми раціональної психотерапії. Психогігієна праці менеджера в освітній установі. 

Психолого-педагогічна реабілітація педагогічного персоналу. 

 

Тема 8. Професійне вигоряння менеджерів освіти 

 Поняття про професійні кризи. Чинники, що негативно впливають на професійний та 

особистісний розвиток менеджера освіти. Психологічні труднощі педагогічної діяльності. Основні 

симптоми та компоненти професійного виснаження управлінця.  

 Фактори та фази професійного вигоряння. Професійні деструкції. Закономірності розвитку 

професійних деструкцій. Професійний егоцентризм. Умови ефективної профілактики синдрому 

професійного вигоряння в менеджерів освіти. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  -  іспит. 

5.   Засоби діагностики успішності навчання:  поточний контроль, проміжний модульний 

тестовий контроль, перевірка виконання самостійних робіт, підсумковий тестовий контроль. 


