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Назва дисцип-

ліни 
Управлінський процес в сучасних закладах освіти 

Адреса ви 
дисципліни 

вул. Туган-Барановського,7, 79005 Львів  

Факультет та 
кафедра, за 

якою закріпле-
на дисципліна 

факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи  

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки  

Викладачі 
дисципліни 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, канд. пед. 
наук, доцент Мищишин Ірина Ярославівна 

Контактна 
 інформація 
викладачів 

 
iryna.myshchyshyn@lnu.edu.ua  

Консультації з 
питань нав-

чання по 
дисципліні 

відбуваються 

вівторок, 13:30–14:30 год (вул. Туган-Барановського 7, ауд. 31 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype або подібні 
ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на елек-
тронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/upravlins-kyy-protses-v-suchasnykh-
zakladakh-osvity-fakul-tet-pedahohichnoi-osvity-spetsial-nist-011 

Інформація про 
дисципліну 

Курс розроблений для студентів освітнього рівня магістр факультету педаго-
гічної освіти. Викладання курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтов-
них знань та умінь, необхідних для здійснення успішної управлінської діяль-
ності в середовищі закладів освіти. Тому у курсі представлено огляд теоре-
тичних управлінських концепцій, прницпиів, методів, нормативних засад, 
технологічних процесів та інструментів й створено умови для формування 
умінь і навичок, необхідних для практичної діяльності.  

Коротка ано-
тація 

дисципліни 

Дисципліна «Управлінський процес в сучасних закладах освіти» є норматив-
ною дисципліною зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для освіт-
ньої програми магістра, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредити (за 
Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи організації управлінської діяльності в сфері освіти 
2. Міжособистісна взаємодія в управлінській діяльності 
3. Ризики та професійні деструкції в діяльності менеджера освіти 

У першому модулі розглянуто сутність менеджменту як науки і професійної 
діяльності, принципи та методи освітнього менеджменту, структуру системи 
управління освітою в Україні, правові норми та основні завдання управлін-
ської роботи в закладах освіти.  
У другому модулі вивчають основні аспекти налагодження інтерперсональ-
ної взаємодії в управлінській діяльності: стилі, стратегії, комунікативні осо-
бливості роботи менеджера освіти.  
У третьому модулі висвітлено причини і типи психологічних ризиків у про-
фесійній діяльності управлінця, передумови, ознаки, етапи професійного 
вигоряння, шляхи запобігання та корекції набутих деструкцій. 

Мета та цілі 
дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни "Управлінський процес в сучас-
них закладах освіти" є набуття студентами професійної компетентності для 
здійснення успішної управлінської діяльності в сфері освіти. 
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Основними завданнями вивчення дисципліни "Управлінський процес в су-
часних закладах освіти "є: 
• формування у студентів знань про сутність, мету, завдання, принципи, ме-
тоди, критерії якості управлінської діяльності в освітній сфері; 
• формування знань, умінь та навиків планування, організації, контролю 
управлінської діяльності у закладах освіти, підвищення конкуретноспромо-
жності навчального закладу;    
• набуття студентами умінь аналізу управлінських рішень та діяльності, ви-
бір та застосування найбільш ефективних стратегій та стилів управління, 
запобігання професійних ризиків, мобінгу; 
• оволодіння прийомами розвитку педагогічних інновацій, організаційної та 
управлінської культури сучасного менеджера освіти, 

Література 
 для вивчення 

дисципліни 
курсу 

                               Базова: 
1. Андросюк В. М. Педагогічний менеджмент :навчальний посібник /Віталій 

Андросюк ; Міністерство освіти і науки України. Тернопіль : ТНЕУ, 
2010. 199 с.  

2. Берека В. Є. Актуальні проблеми управління освітою /В.Є. Берека, І.М. Шо-
робура ; Міністерство освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія. Хмельницький : [Видавництво ХГПА], 2006. 142 с. 

3. Іванова Т. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогі-
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льна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та 
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/М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, Л.І, Березовська ; Київський національ-
ний торговельно-економічний університет. 2017..  303 с. 

5. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті :дорожня карта керівника : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.І. Мармаза..Х. : Осно-
ва, 2007.  444 с. 

6. Cучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах гло-
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9. Андросюк В. М. Педагогічний менеджмент і психодидактика :навчальний 

посібник /Віталій Андросюк. Тернопіль : Економічна думка, 2008.  214 с 
10. Лаврук В. Внутрішній контроль :практичний порадник керівника за-

гальноосвітнього навчального закладу /Василь Лаврук..Київ : Редакції 
газет з управління освітою, 2014.  109 с.  

11. Лунячек В. Е. Педагогічний менеджмент :навчальний посібник /В.Е. Луня-
чек ; Національна академія державного управління при Президентові Украї-
ни, Харківський регіональний інститут державного управління..Харків : Ма-
гістр, 2014. 511 с.  

12. Освітній менеджмент в умовах змін :навчальний посібник /Л. Калініна ... [та 
ін.] ; за загальною редакцією В. Олійника, Н. Протасової ; Національна ака-
демія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти НАПН 
України, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 
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13. Семез А. А. Менеджмент в освіті :навчальний посібник /А .А. Семез ; Мініс-
терство освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський держав-



ний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кіровоград : 
М.В. Александрова, 2011.  167 с.  

Обсяг курсу 90 год, з яких 32 год аудиторних занять, з них 16 год лекцій, 16 год семінар-
сько-практичних занять, та 58 год самостійної роботи 

Очікувані  
результати  
навчання 

В результаті вивчення курсу студенти зможуть досягти таких резуль-
татів: 

ПРН2, ПРН5, ПРН6, ПРН10, ПРН15, ПРН19, ПРН20, ПРН24, ПРН25. 
Знання: 

• визначати мету управлінської діяльності, приймати і реалізовувати доці-
льні управлінські рішення; 
• застосовувати ефективні стратегії управлінської діяльності; 
• дотримуватись принципів управління, налагоджувати співпрацю, коман-
дну роботу, делегувати повноваження; 
  Уміння: 
• оформляти необхідну документацію, готувати матеріали для комплекту-
вання 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, аналі-
зувати 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 працівни-
ків, працювати над подоланням проявів професійних деструкцій.  

Ключові слова управління, керівництво, управлінське рішення, принципи, методи стратегії, 
стилі управління, менеджер закладу освіти. 

Формат курсу очний/заочний  
 проведення лекцій, семінарських занять та консультацій для кращого розу-

міння тем 
Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий 
контроль,  

Форма 

іспит у кінці семестру, письмовий у формі тестів 

Пререквізити Для вивчення курсу студентам необхідні базові знання з педагогіки, психо-
логії, педагогіки вищої школи, достатні для розуміння та аналізу логіки, змі-
сту, інструментів й процедур управлінських дій. 

Навчальні ме-
тоди та техні-
ки, які будуть 

використані під 
час викладання 

лекції, мультимедійні презентації, ілюстрування, демонстрування, дискусія, 
пояснення, евристична бесіда, стимулювання пізнавального інтересу, моти-
вування, розв’язування задач, робота в групах, методи контролю і самоконт-
ролю: тестування, усне і письмове опитування, письмове виконання завдань 
для самостійної роботи 

Необхідне  
Обладнання 

персональний комп’ютер із програмним забезпеченням, проектор 

Критерії  
оцінювання 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  



(окремо для 
кожного виду 

навчальної  
діяльності) 

• робота на практично-семінарських заняттях; максимальна кількість – 30 
балів; 30% семестрової оцінки; 

• контрольні заміри (модульні контрольні роботи): максимальна кількість  
– 20 балів; 20% семестрової оцінки; 

• підсумковий іспит – 50 балів; 50% семестрової оцінки. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані за роботу на 
практично-семінарськх заняттях, проміжному модульному контролі,  (тесту-
ванні). При цьому обов’язково враховуються активність студента під час 
практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; спи-
сування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Усна відповідь на семінарському заняття оцінюється мксимально – 5 балів, 
виконання завдання для самостійної роботи максимально – 5 балів.  
Критерії оцінювання усних відповідей:  
5б. – змістовна, логічна відповідь, наявність аргументованих суджень, влас-
них прикладів. 
4б. – змістовна логічна відповідь, студент виявляє розуміння тематичних  
положень й зв’язків між ними, наводить типові приклади, допускає не суттє-
ві помилки. 
3б. – студент демонструє розуміння основних теоретичних положень, допус-
кає помилки, відчуває труднощі в пошуку прикладів чи аргументів. 
2б. – студент виявляє неточності у розумінні основних положень, відповідь 
носить фрагментарний характер. 
1б – студент володіє фрагментарними уявленнями щодо основних положень 
теми. 
завдань для самостійної роботи: 
0-3б. – змістовність, логічність, аргументованість представлених міркувань, 
наявінсть авторських суджень; 
0-2б. -  повнота висвітлення питання. 
тестових завдань у проміжному, підсумковому контролі  
1 або 2 бали визначено відповідно до типу завдань. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
Забороняється плагіат, пропуски навчальних занть без поважних причин. 
Письмове виконання завдань для самостійної роботи передбачене у межах 
практично-семінарських занять, що унеможливлює порушення норм акаде-
мічної етики. За умови виконання письмових робіт в позааудиторний час їх 
автентичність перевіряється на плагіат відповідним програмним ресурсом.  

Питання на 
іспит 

1. Поняття про управління, керівництво, менеджмент. 
2. Поняття педагогічного менеджменту, менеджменту в освіті. 
3. Структурно-функціональні компоненти системи освітнього менеджменту. 
4. Історичні передумови виникнення менеджменту як науки управління. 
5. Характеристика школи наукового управління (Ф. Тейлор, Л. Гільберт, Г. 

Форд). 
6. Класичний напрям менеджменту та його складові (М. Вебер, А. Файоль). 
7. Гуманістичний менеджмент: основні ідеї й складові (Е. Мейо, Д. Карнегі, А. 

Маслоу, Мак Грегор). 
8. Емпірична школа менеджменту. 
9. Типи менеджерів за теорією «Х», «У» Мак Грегора. 
10.  Проблеми сучасного менеджменту. 
11. Закономірності управлінської діяльності. 
12. Принципи освітнього менеджменту: багатофункціональності, системності, 

інтеграції, партисипативності, зовнішнього оцінювання, професійно свобо-
ди, поваги до учня, правової захищеності управлінського рішення, соціаль-
ної справедливості, індивідуального підходу, найменшого впливу, відповід-
ності, підвищення кваліфікації, консенсусу, колегіальності. 



13. Психологічні принципи управлінської діяльності. 
14. Принцип невизначеності відгуку. 
15. Принцип неадекватності взаємного сприйняття. 
16. Принцип неадекватності самооцінки. 
17. Принцип перекручування інформації. 
18. Принцип самозбереження (збереження особистісного сатусу підлеглого). 
19. Принцип компенсації. 
20. Методи управління. 
21. Система органів державного управління освітою. Харктеристика прав і пов-

новажнь. 
22.  Діяльність органів громадського самоврядування в системі освіти.  
23. Сучасні тенденції в управлінні освітою. 
24. Інспектування закладів освіти  
25. Характеристика структури системи освіти України.  
26. Сутність національної рамки кваліфікацій.  
27. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.  
28. Поняття про державний стандарт і загальноосвітні програми.  
29. Правові основи управління закладами освіти.  
30. Завдання та характеристика діяльності колегіальних органів управління за-

кладом освіти.  
31. Посадові обов’язки, права, повноваження та функції адміністрації школи. 
32. Напрями діяльності керівника школи щодо впровадження дистанційного на-

вчання. 
33. Повноваження та зміст роботи колегіальних органів громадського самовря-

дування:  
34. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти. Статут школи. 
35. Характеристика управлінських функцій.   
36. Планування і контролювання роботи школи. Основні типи планування. 
37. Підготовка школи до нового навчального року. Складання робочого 

навчального плану.  
38. Процедура оформлення основних документів тарифікаційного списку.  
39. Підготовка документів про комплектацію школи.  
40. Складання розкладу. Оцінка якості розкладу. 
41. Особливості організації освітнього процесу в умовах дистанційного, зміша-

ного навчання.  
42.  Особливості внутрішкільного контролю. Види, форми і методи внутрішкі-

льного контролю. 
43.  Методична робота в школі: основні складові.  
44. Підвищення кваліфікації вчителів. Процедури атестації й сертифікації педа-

гогічних працівників. 
45. Навчання педагогів в дистанційній формі. 
46. Категорії та педагогічні звання.  
47. Сертифікація вчителів. 
48. Аналіз та оцінка професійної діяльності вчителів. Аналіз уроків. 
49. Особливості оформлення руху учнів протягом навчального року. 
50. Характеристика вимог до керівника навчального закладу. 
51. Типові управлінські помилки керівника навчального закладу. 
52. Типи управління в освіті: розімкнуте, замкнуте, змішане. 
53. Поняття про стиль керівництва, основні критерії вибору. 
54. Стилі керівництва в освіті: демократичний, авторитарний, ліберальний. 
55. Типи управлінської поведінки за Р. Блейком і Дж. Моуто. 
56. Основні параметри стилю керівництва в освіті. 
57. Процедура прийняття й типи управлінських рішень: імпульсивні, з ризиком, 

урівноважені, обережні, інертні. 
58. Параметри спілкування: перцептивний, інтерактивний, інформаційний. 
59. Помилки сприймання людини людиною. 
60. Механізми пізнання: емпатія, рефлексія, ідентифікація. 

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


61. Характеристика типів ділових співрозмовників. 
62. Прийоми підвищення ефективності спілкування. 
63. Невербальні засоби спілкування. 
64. Рефлексивне й нерефлексивне слухання. 
65. Типи й причини конфліктів в управлінській діяльності. 
66. Стрес у професійній діяльності менеджера освіти. Еустрес і дистрес. 
67. Шляхи та способи подолання стресових ситуацій. 
68. Мобінг в педагогічному колективі. 
69. Причини виникнення мобінгу в професійному середовищі закладу освіти. 
70. Професійне вигоряння управлінців в освіті: причини, симптоми.  
71. Професійні деструкції в управлінській діяльності. 

Опитування Анкетування з метою оцінювання якості курсу буде здійснено після  завер-
шення курсу. 

 

 
Таблиця 1 

Схема курсу «Управлінський процес в сучасних закладах освіти» 

Тиж-
день Тема занять (перелік питань) Форма діяльності  

та обсяг годин 

Літе-
рату-

ра 

 
Завдання  

Тер-
мін 

вико-
нання 

1, 2 Історичні й сучасні аспекти профе-
сіоналізації управлінської діяльнос-
ті 

1. Історичний досвід розвитку управ-
лінської діяльності. Характеристика 
основних теорій управління. 

2. Основні проблеми сучасного мене-
джменту. 

3. Національні особливості управлінсь-
ких систем. 

4. Освітній менеджмент: система, ком-
поненти, об’єкти і суб’єкти менедж-
менту. 

Лекції – 2 год, 
семінар. заняття – 
2 год, 
самостійна робота 
– 7 год 

1, 2, 
5, 7, 
10 

Метод реко-
менд до сем. 
занять і сам 

роб. до теми 1 

2 ти-
жні 

3, 4 Принципи та методи освітнього 
менеджменту 
1. Понятття про принципи управління. 
Характеристика підходів до класифіка-
ції принципів. 
2. Аналіз основних принципів менедж-
менту.  
3. Основні принципи психології управ-
ління.  
4. Характеристика методів управлінсь-
кої діяльності в освіті. 

Лекції – 2 год, 
практ. заняття – 2 
год, 
самостійна робота 
– 7 год 

1, 2, 
5, 7, 
13 

Метод реко-
менд до сем. 
занять і сам 

роб. до теми 2 
2 ти-
жні 

5, 6 Характеристика системи управління 
освітою в Україні 
1. Система органів державного 
управління освітою: харктеристика їх 
прав і повноважень. Інспектування. 
2. Сучасні тенденції в управлінні 
освітою. Складники та рівні освіти.  
3. Завдання та характеристика 
діяльності колегіальних органів 
управління закладом освіти. 

Лекції – 2 год, 
практ. заняття – 2 
год, 
самостійна робота 
– 8 год 

1, 2, 
5, 7, 
12 

Метод реко-
менд до сем. 
занять і сам 

роб. до теми 3 
2 ти-
жні 



4. Повноваження та зміст роботи 
колегіальних органів громадського 
самоврядування. 

7, 8 Практика управлінської діяльності в 
закладі середньої освіти 
1. Посадові обов’язки, права, повнова-
ження та функції директора школи та 
його заступників.  
2. Підготовка школи до нового навча-
льного року. Складання документів. 
3. Особливості організації освітнього 
процесу в умовах змішаного, дистан-
ційного навчання. 
4. Методична робота школи: види та 
організація. 
5. Процедура проведення атестації вчи-
тельських кадрів. Аналіз та оцінка 
професійної діяльності вчителів.  

Лекції – 2 год, 
практ. заняття – 2 
год, 
самостійна робота 
– 8 год 

2, 5, 
7, 10, 
12 

Метод реко-
менд до сем. 
занять і сам 

роб. до теми 4 

2 ти-
жні 

9, 10 Стратегії і стилі діяльності мене-
джера освіти 
1. Поняття про стилі керівництва. 
Прийняття управлінських рішень. 
2. Характеристика типів управлінської 
поведінки Роберта Блейка і Джейн Мо-
уто.  
3. Характеристика автократичного, 
демократичного, ліберального стилю 
управління менеджера в освіті.  
4. Основні вимоги до менеджерів. Кри-
терії оцінки якості керівництва. Типові 
помилки керівників. 

Лекції – 2 год, 
практ. заняття – 2 
год, 
самостійна робота 
– 7 год 

3, 5, 
7, 13 

Метод реко-
менд до сем. 
занять і сам 

роб. до теми 5 

2 ти-
жні 

11, 12 Комунікативна культура менеджера 
в закладі освіти 
1. Стилі комунікативної взаємодії ме-
неджера освіти.  
2. Функції і параметри спілкування.  
3. Прийоми рефлексивного і емпатив-
ного слухання.  
4. Поняття про конфлікти в педагогіч-
ному середовищі. Особливості налаго-
дження комунікативної взаємодії з ко-
легами, батьками, учнями. 

Лекції – 2 год, 
практ. заняття – 2 
год, 
самостійна робота 
– 7 год 

3, 5, 
7, 9, 
11 

Метод реко-
менд до сем. 
занять і сам 

роб. до теми 6 
2 ти-
жні 

13, 14 Психологічні ризики в професійній 
діяльності управлінця освітньої 
сфери 

1. Передумови виникнення та етапи 
перебігу професійних стресів.  

2.  Способи подолання стресових ситу-
ацій. Прийоми раціональної психоте-
рапії.  

3. Мобінг як форма органзіованого 
цькування й системного психологіч-
ного тиску в професійній сфері 
управління.  

Лекції – 2 год, 
практ. заняття – 2 
год, 
самостійна робота 
– 7 год 

6, 7, 
8, 12 

Метод реко-
менд до сем. 
занять і сам 

роб. до теми 7 

2 ти-
жні 



4.  Характеристика основних форм 
прояву мобінгу в професійній педа-
гогічній діяльності. Шляхи запобі-
гання мобінгу та прийоми його подо-
лання.  

15, 16 Професійне вигоряння менеджерів 
освіти 
1. Поняття про професійні кризи. 
Чинники, що негативно впливають на 
професійний та особистісний розвиток 
менеджера освіти.  
2. Основні симптоми, фактори та фази 
професійного вигоряння.  
3. Професійні деструкції. Закономір-
ності розвитку професійних деструк-
цій. Професійний егоцентризм.  
4. Умови ефективної профілактики 
синдрому професійного вигоряння. 

Лекції – 2 год, 
практ. заняття – 2 
год, 
самостійна робота 
– 7 год 

3,4, 5, 
11 

Метод реко-
менд до сем. 
занять і сам 

роб. до теми 8 

2 ти-
жні 
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