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Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 
ступінь 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 
кредитів – 3 

Галузь знань 
01 Освіта / Педагогіка За вибором 

Спеціальність:  
011 Освітні, 

педагогічні науки 

Модулів – 2 
Рік підготовки 

Змістових 
модулів – 3 2 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: проєкт 

Семестр 

3 Загальна кількість 
годин – 90 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
Аудиторних – 3 
Самостійної 
роботи – 6 

Освітній рівень: 
Магістр 

Лекції 
12 

Практичні 
18 

Лабораторні 
20 

Самостійна робота 
60 

Вид контролю: екзамен 
Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які були вивчені раніше: 
1. Педагогіка вищої школи
2. Технологія та організація наукових досліджень в освіті
3. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта
4. Моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти
5. Моніторинг та педагогічний контроль у вищій школі
6. Методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти
7. Інноваційні освітні технології у вищій школі
8. Історія та сучасність університетської освіти

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни «Менеджмент в освіті» полягає у опануванні 

здобувачами вищої освіти систематичних знань про зміст управління в системі освіти та роль 
керівників у підготовці педагогічних кадрів; формування комплексних компетенцій сучасного 
менеджера освіти.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент в освіті» є: 
● засвоєння здобувачами вищої освіти знань про сутність, функції та принципи

менеджменту в освіти; 
● опанування знаннями стосовно  прийняття управлінських рішень в освітніх

закладах; 
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● опанування вміннями підготовки, атестації, підбору та розставлення педагогічних
кадрів в освітніх закладах з метою досягнення освітніх завдань; 

● формування навичок управлінської роботи з підлеглими у процесі освітньої
діяльності.. 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 
освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 

обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти 
емпатію та толерантність. 

ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування 
знань та кращих практик 

ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК-1. Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі у 
роботі кафедри та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі якості 
та компетентності майбутніх фахівців. 

ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку майбутніх фахівців, уміння визначати 
освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його результат. 

3. Очікувані результати навчання
Програмні результати навчання 

ПРН 2. Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; 
знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові документи у 
галузі вищої освіти. 

ПРН 10. Знати і використовувати технології забезпечення якості освіти, критерії її 
оцінювання й способи моніторингу; конструювати і застосовувати засоби діагностики якості 
освіти у вищій школі. 

ПРН 16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних 
ситуаціях, вибору шляхів їх вирішення з урахуванням нових підходів в освіті. 

4. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль і. 

Теоретичні основи менеджменту в освіті 
Тема 1. Сутність, зміст і  функції менеджменту в освіті   
 Менеджмент як наука. Мета, зміст та типологія менеджменту. Основні підходи до 

визначення сутності менеджменту. Визначення поняття «управління», «керівництво», 
«менеджмент».  

Тема 2. Становлення та розвиток менеджменту в освіті 
Історія становлення менеджменту як науки. Школи менеджменту. Науковий менеджмент 

Ф.Тейлора. Школа людських відносин. Адміністративна (класична) школа управління. Сутність 
кадрового менеджменту. Сутність промислового менеджменту. Основні наукові школи 
менеджменту ХХ століття. 

Сучасні концепції менеджменту. Менеджмент в Україні: стан та перспективи розвитку. 
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Тема 3. Система освіти як об’єкт менеджменту   
Система освіти як соціальний інститут. Концептуальні підходи до визначення змісту і 

функціонального значення діяльності інститутів освіти.  Основні функції освіти. 
Структура системи освіти в Україні.  Органи управління в освіті: їх структура та функції.  

Організація процесу управління освітою: принципи, методи. 
Управлінські органи закладу освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу освіти.. 

Методи управління. 

Змістовий модуль іі.  
Практика управління в освітянських колективах 

Тема 4. Концепція управління педагогічним персоналом в системі освіти. 
Процес управління персоналом як функціональна система. Специфіка управління персоналом 

у закладах освіти.  Основні розділи стратегічного плану освітньої установи. Характеристика 
основних підсистем роботи з персоналом.  Класифікація управлінського персоналу в системі 
освіти. 

Система підготовки управлінських кадрів в освіті.  Особливості відбору педагогічного 
персоналу. Нормування праці педагогічних кадрів.  Концептуальні кадрові документи та їх роль у 
менеджменті. 

Мотивація і стимулювання праці в освітніх закладах. 

Тема 5. Стилі та методи управління в освітніх закладах. 
Управлінське рішення та механізм його прийняття. Стилі керівництва та їх характеристика: 

авторитарний, демократичний, ліберальний. Методи управління в освітніх колективах. Соціально-
психологічні методи. Адміністративні методи. Економічні методи управління та їх особливості. 

Управлінське рішення: сутність і характеристика. Основні етапи прийняття управлінських 
рішень.  Механізм прийняття управлінських рішень.  Класифікація управлінських рішень у 
педагогічній діяльності.  Психологічні особливості прийняття управлінських рішень. Структура 
управлінських рішень у педагогічній діяльності. 

Тема 6. Менеджер в освіті: соціально-психологічний портрет, характеристика й 
особливості 

 Професійні та соціальні характеристики менеджера в освіті. Вимоги до особистості 
менеджера освіти. Специфіка психологічного впливу керівника на підлеглих у педагогічному 
колективі. Особливості діяльності директора і завуча школи. Особливості діяльності та кар’єрного 
зростання наукових та педагогічних кадрів. 

Імідж працівника освіти. Залежність форм управлінського впливу від індивідуально-
психологічних характеристик керівника. 

5. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем 
Кількість  годин 

денна форма навчання 
усього у тому числі 

л. п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту в освіті 
Тема 1. Сутність, зміст і  функції 
менеджменту в освіті 

14 2 2 10 
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Тема 2. . Становлення та 
розвиток менеджменту в освіті 

16 2 4 10 

Тема 3. Система освіти як об’єкт 
менеджменту 

14 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 44 6 8 30 

Змістовий модуль 2. Практика управління в освітянських колективах 

Тема 1. Методологічна база 
формування змісту освіти у 
вищій школі 

14 2 2 10 

Тема 2. Моделювання та 
організація освітнього процесу в  
ЗВО на засадах 
компетентнісного підходу 

16 2 4 10 

Тема 3. Освітньо-професійна 
програма як модель освітньої та 
професійної підготовки фахівця 

26 2 4 10 

Разом за змістовим модулем 2 46 12 10 50 
Усього годин 80 12 18 80 

Модуль 2 

ІНДЗ 10 10 

Усього годин 90 12 18 90 

6. Тематика практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Сутність, зміст і  функції менеджменту в освіті 2 
2. Становлення та розвиток менеджменту в освіті 4 
3 Система освіти як об’єкт менеджменту 2 

4 Концепція управління педагогічним персоналом в системі 
освіти 4 

5 Стилі та методи управління в освітніх закладах 2 

6 Менеджер в освіті: соціально-психологічний портрет, 
характеристика й особливості 4 

Усього 18 

7. Самостійна робота
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Сутність, зміст і  функції менеджменту в освіті 13 

2. Становлення та розвиток менеджменту в освіті 13 

3. Система освіти як об’єкт менеджменту 13 

4. Концепція управління педагогічним персоналом в системі освіти 13 

5. Стилі та методи управління в освітніх закладах 13 
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6. 
Менеджер в освіті: соціально-психологічний портрет, характеристика й 
особливості 

15 

Всього 80 

8. Індивідуальні завдання.
Провести порівняльний аналіз менеджменту в освіти в Україні та будь-якою зарубіжної 

країни. Результати дослідження оформити у вигляді презентації проєкту. 

9. . Методи навчання
МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 

10. Методи оцінювання
МО1–екзамени 
МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист практичних робіт.

11. . Засоби діагностики результатів навчання: екзамен, тести, проєкти,  презентації 
результатів виконаних завдань.

12. Критерії оцінювання результатів навчання

Сума 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС 

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання Рівень  

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 

А відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті 

Високий 
(творчий) 

відмінно 



8 

90-100

знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності 

Зарахо- 
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти 
вільно володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно 
розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, 
кількість яких незначна  Достатній 

(конструктивно-
варіативний)  

добре 
74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на 
практиці; контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  Середній 

(репродуктивний) 
Задовіль-
но 

Зарахо-
вано 60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні 

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 
становлять незначну 
частину навчального Низький не 
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матеріалу (рецептивно-
продуктивний) 

незадовільно зарахова-
но 

1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання 
і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 
(модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 2 
(поточне тестування) ІНДЗ Екзамен Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 

5 5 5 5 5 5 10 40 100 
10 10 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1
1
2

5 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1
1
2

5 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1
1
2

5 

Модульний контроль ( тестування) 10 10 
Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1
1
2

5 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань практичних занять  

1 

1
1

5 
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Виконання завдань самостійної роботи 2 
Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1
1
2

5 

Модульний контроль (тести) 10 10 
ІНДЗ:Проєкт одну із визначених тем 10 10 
Екзамен 40 40 
Разом 100 

14. . Методичне забезпечення.
1. Робоча програма навчальної дисципліни.
2. Силабус.
3. Навчальні посібники.
4. Освітній контент:
5. Опорні конспекти лекцій;
6. Методичні рекомендації для проведення практичних  занять;
7. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
8. Пакети завдань для контрольних заходів, екзамену.
9. Візуальний супровід дисципліни.

15. Питання для підготовки до підсумкового контролю

1. Історія формування теорії управління як науки.
2. Визначити професійну специфіку менеджменту.
3. Управлінська система в організаціях освіти
4. Визначити можливості системи управління закладу освіти.
5. Менеджмент як складова теорії управління.
6. Функції внутрішнього управління в закладі освіти
7. Визначити та показати, на конкретному прикладі, функції, які передують етапу

функції планування.
8. Сутність та завдання менеджменту освіти.
9. Зміст діяльності керівника закладу освіти.
10. Навести приклади спорідненості та відмінності менеджменту організації та

менеджменту освіти.
11. Освітні системи та їх функціонування.
12. Заклад освіти як об’єкт управління. Суб’єкти управлінського процесу закладу освіти.
13. Визначить спорідненість та відмінність менеджменту організації та менеджменту

освіти. Яким чином їх сутність впливає на систему діяльності закладів освіти.
14. Система управлінських дій направлених на формування та реалізацію річних планів

закладів освіти.
15. Зміст та завдання внутнішнього контролю в закладі освіти.
16. Розкрити важливість демократизації освітньої управлінської системи.
17. Навести приклад створення соціально-психологічних умов у закладі освіти, які

забезпечують ефективність реалізації управлінських дій.
18. Основні методи управління.
19. Основні завдання педагогічної ради ЗЗСО, Вченої ради ЗВО.
20. Закономірності освітнього менеджменту. Їх особливості.
21. Принципи функціонування освітнього менеджменту.
22. Атестація вчителів ЗЗСО. Принципи підвищення кваліфікації вчителів.
23. Підвищення кваліфікації викладачів ЗВО
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24. Особливості функцій освітнього менеджменту.
25. Моніторинг якості навчання, як перевірка якості прийнятих управлінських рішень.
26. Шкільні плани. Їх місце в системі управління НЗ.
27. Річні плани роботи ЗВО, План роботи факультету, кафедри, циклової комісії.
28. Функціональні обов’язки менеджерів освіти.
29. Особливості, функції, завдання вчителя як менеджера освіти.
30. Роль та функції адміністратора в системі освіти.
31. Навести приклад ієрархії управлінських рівнів закладу освіти, вказати на їх

взаємозв’язок та основні функції.
32. Класний керівник, куратор – ключовий менеджер освіти в навчальному закладі.
33. Вимоги до характерологічних, особистісних, професійних рис керівника.
34. Державна система управління освітою в Україні.
35. Охарактеризувати зміст Статуту ЗЗСО, ЗВО.
36. Регіональні та місцеві система управління освітою.
37. Прийняття управлінських рішень. Їх особливість та зміст.
38. Визначити нормативно-правові документи та практику реалізації освітнього процесу

закладу освіти.
39. Вплив мікросередовища на зміст діяльності навчальних закладів.
40. Навести приклад організації профорієнтаційної роботи в закладі освіти. Вказати на

систему управлінських дій що забезпечує її реалізацію.
41. Стиль керівництва колективом закладу освіти.
42. Принцип освітньої політики України.
43. Визначити управлінські дії щодо реалізації освітньої та соціальної роботи в закладі

освіти. Навести приклад.
44. Вплив макросередовища на розвиток освітніх систем.
45. Прямий і опосередкований шлях управління.
46. Специфіка маркетингу в сфері освіти.
47. Особливості державного управління школою.
48. Зміст, особливості загальноосвітніх програм.
49. Основні принципи демократичного управління
50. Методи управління в закладах освіти

16. Рекомендована література.
Основна 

1. Барліт О. О. Основи стратегічного менеджменту в освіті: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. 256 с.

2. Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики. К.: Шк. світ, 2010. 128с.
3. Коберник О. М. Менеджмент в освіті : навчальний посібник. – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017.

242 с.
4. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації. Х.: ТОВ «Щедра садиба», 2017.  126 с.
5. Семез А.А. Менеджмент освіти: Навчальний посібник  Кіровоград:ФО – П Александрова

М.В., 2011. 168 с.
6. Лєснікова Ю. В. Теорія і практика сучасного менеджменту в освіті:програма спецкурсу та

інформаційні матеріали. Черкаси, 2011. 52 с
Допоміжна 

1. Автономія навчального закладу: нормативно-правові документи Практика управління
закладом освіти. 2016. № 6. С. 4-7

2. Василенко Н. В. Хмарні технології в управлінні навчальним закладом. Завучу. Усе для роботи.
2015. № 1/2.

3. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту: Навчальний посібник для студентів ВНЗ  К.:
Ленвіт, 2007.  263 с.

4. Робоча книга заступника директора школи з навчально-виховної роботи / Упор. Лаврук В. К.:
Редакції загальнопедагогічних газет,2007. 128 с.
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5. Шкільний бюджет: навч.-метод. посіб. для кер. освіти / В. Мархлєвський, Ю. Шукевич, Л.
Паращенко [та ін.]. К.: Таксон, 2011. 156 с.

6. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально- психологічний аспект) К. :
МАУП, 2000. 286 с.

10. Інформаційні (інтернет) ресурси.
1. Менеджмент освітньої діяльності : електронний ресурс. URL:

http://dn.tup.km.ua/dn/dn/k_default.aspx?lng=1&MF=34519084239154864327989375F478476426D1519173
1268593957313179&T=r1&st=000000000000&L=1

2. МОН України. URL : http://www.mon.gov.ua.
3. Нормативно-правове і програмно-методичне забезпечення організаці навчального процесу в

ЗНЗ України. URL : http://www.znz.edu-ua.net.
4. Освіта. URL : www. http://www.osvita.org.ua
5. Офіційний сайт TІМSS. URL : www. http://timss.bc.edu/
6. Офіційний сайт Центру моніторингу столичної освіти. URL :http://www.monitoring.in.ua
7. Український центр оцінювання якості освіти URL :http://www.testportal.gov.ua/index.php/

text/stati stik/

http://dn.tup.km.ua/dn/dn/k_default.aspx?lng=1&MF=34519084239154864327989375F478476426D15191731268593957313179&T=r1&st=000000000000&L=1
http://dn.tup.km.ua/dn/dn/k_default.aspx?lng=1&MF=34519084239154864327989375F478476426D15191731268593957313179&T=r1&st=000000000000&L=1
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Рівненський державний гуманітарний 

Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої 
освіти 

Назва дисципліни Менеджмент в освіті 

Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

3 кредитів / 90 годин 

Вид підсумкового контролю Екзамен 

Викладач Гудовсек Оксана Анатолівна 

Про файл викладача на сайті кафедри http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-
naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/84-
gudovsek-oksana-anatolivna 

E-mail викладача: oksana.hudovsek@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому ресурсі 

Мова викладання Українська 

Консультації Очні консультації: 3 год. 
 Вівторок 10.00-13.00 

Онлайн-консультації:3 год. 
П’ятниця 14.00-17.00 

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/84-gudovsek-oksana-anatolivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/84-gudovsek-oksana-anatolivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/84-gudovsek-oksana-anatolivna
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Цілі навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Менеджмент в освіті» полягає у опануванні 
здобувачами вищої освіти систематичних знань про зміст управління в системі освіти та роль 
керівників у підготовці педагогічних кадрів; формування комплексних компетенцій сучасного 
менеджера освіти.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент в освіті» є: 

● засвоєння здобувачами вищої освіти знань про сутність, функції та принципи
менеджменту в освіти; 

● опанування знаннями стосовно  прийняття управлінських рішень в освітніх
закладах; 

● опанування вміннями підготовки, атестації, підбору та розставлення педагогічних
кадрів в освітніх закладах з метою досягнення освітніх завдань; 

● формування навичок управлінської роботи з підлеглими у процесі освітньої
діяльності.. 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 
освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські обов’язки; 
діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти емпатію та 
толерантність. 

ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування знань 
та кращих практик 

ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 
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Фахові компетентності (ФК): 
ФК-1. Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 
науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі у роботі кафедри 
та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі якості та 
компетентності майбутніх фахівців. 

ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку майбутніх фахівців, уміння визначати 
освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його результат. 

Програмні результати навчання 
ПРН 2. Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; знати та 
використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові документи у галузі 
вищої освіти. 

ПРН 10. Знати і використовувати технології забезпечення якості освіти, критерії її оцінювання й 
способи моніторингу; конструювати і застосовувати засоби діагностики якості освіти у вищій 
школі. 

ПРН 16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних 
ситуаціях, вибору шляхів їх вирішення з урахуванням нових підходів в освіті. 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та 
компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Менеджмент в освіті» значно підвищиться, якщо 
здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як педагогіка вищої 
школи, технологія та організація наукових досліджень в освіті, педагогічна компаративістика і 
міжнародна освіта, моделювання освітнього процесу у закладах вищої освіти, моніторинг та 
педагогічний контроль у вищій школі, методика викладання дисциплін у закладах вищої освіти, 
інноваційні освітні технології у вищій школі, історія та сучасність університетської освіти. 

Мотивація здобувачів освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо майбутньої професійної 
діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм та інтерактивних методів, 
інтерактивно-комунікаційних технологій навчання під час лекційних, практичних і лабораторних 
занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних та лабораторних занять, що 
базується на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 
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Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти передбачає опрацювання нормативно-
правових документів, основної та додаткової літератури, інформаційних ресурсів, виконання ІНДЗ, 
підготовку до практичних та лабораторних занять 

Перелік тем 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи менеджменту в освіті 

Тема 1. Сутність, зміст і  функції менеджменту в освіті   

Менеджмент як наука. Мета, зміст та типологія менеджменту. Основні підходи до 
визначення сутності менеджменту. Визначення поняття «управління», «керівництво», 
«менеджмент».  

Тема 2. Становлення та розвиток менеджменту в освіті 

Історія становлення менеджменту як науки. Школи менеджменту. Науковий менеджмент 
Ф.Тейлора. Школа людських відносин. Адміністративна (класична) школа управління. Сутність 
кадрового менеджменту. Сутність промислового менеджменту. Основні наукові школи 
менеджменту ХХ століття. 

Сучасні концепції менеджменту. Менеджмент в Україні: стан та перспективи розвитку. 

Тема 3. Система освіти як об’єкт менеджменту   

Система освіти як соціальний інститут. Концептуальні підходи до визначення змісту і 
функціонального значення діяльності інститутів освіти.  Основні функції освіти. 

Структура системи освіти в Україні.  Органи управління в освіті: їх структура та функції.  
Організація процесу управління освітою: принципи, методи. 

Управлінські органи закладу освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу освіти.. Методи 
управління. 

Змістовий модуль ІІ. Практика управління в освітянських колективах 

Тема 4. Концепція управління педагогічним персоналом в системі освіти. 

Процес управління персоналом як функціональна система. Специфіка управління 
персоналом у закладах освіти.  Основні розділи стратегічного плану освітньої установи. 
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Характеристика основних підсистем роботи з персоналом.  Класифікація управлінського 
персоналу в системі освіти. 

Система підготовки управлінських кадрів в освіті.  Особливості відбору педагогічного 
персоналу. Нормування праці педагогічних кадрів.  Концептуальні кадрові документи та їх роль у 
менеджменті. 

Мотивація і стимулювання праці в освітніх закладах. 

Тема 5. Стилі та методи управління в освітніх закладах. 

Управлінське рішення та механізм його прийняття. Стилі керівництва та їх характеристика: 
авторитарний, демократичний, ліберальний. Методи управління в освітніх колективах. Соціально-
психологічні методи. Адміністративні методи. Економічні методи управління та їх особливості. 

Управлінське рішення: сутність і характеристика. Основні етапи прийняття управлінських 
рішень.  Механізм прийняття управлінських рішень.  Класифікація управлінських рішень у 
педагогічній діяльності.  Психологічні особливості прийняття управлінських рішень. Структура 
управлінських рішень у педагогічній діяльності. 

Тема 6. Менеджер в освіті: соціально-психологічний портрет, характеристика й 
особливості 

 Професійні та соціальні характеристики менеджера в освіті. Вимоги до особистості 
менеджера освіти. Специфіка психологічного впливу керівника на підлеглих у педагогічному 
колективі. Особливості діяльності директора і завуча школи. Особливості діяльності та кар’єрного 
зростання наукових та педагогічних кадрів. 

Імідж працівника освіти. Залежність форм управлінського впливу від індивідуально-
психологічних характеристик керівника. 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 

1. Барліт О. О. Основи стратегічного менеджменту в освіті: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. 256 с.

2. Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики. К.: Шк. світ, 2010. 128с.
3. Коберник О. М. Менеджмент в освіті : навчальний посібник. – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017.

242 с.
4. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації. Х.: ТОВ «Щедра садиба», 2017.  126 с.
5. Семез А.А. Менеджмент освіти: Навчальний посібник  Кіровоград:ФО – П Александрова

М.В., 2011. 168 с.
6. Лєснікова Ю. В. Теорія і практика сучасного менеджменту в освіті:програма спецкурсу та

інформаційні матеріали. Черкаси, 2011. 52 с
Додаткова література 
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1. Автономія навчального закладу: нормативно-правові документи Практика управління
закладом освіти. 2016. № 6. С. 4-7

2. Василенко Н. В. Хмарні технології в управлінні навчальним закладом. Завучу. Усе для роботи.
2015. № 1/2.

3. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту: Навчальний посібник для студентів ВНЗ  К.:
Ленвіт, 2007.  263 с.

4. Робоча книга заступника директора школи з навчально-виховної роботи / Упор. Лаврук В. К.:
Редакції загальнопедагогічних газет,2007. 128 с.

5. Шкільний бюджет: навч.-метод. посіб. для кер. освіти / В. Мархлєвський, Ю. Шукевич, Л.
Паращенко [та ін.]. К.: Таксон, 2011. 156 с.

6. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально- психологічний аспект) К. :
МАУП, 2000. 286 с.

Інформаційні  (інтернет) ресурси 

1. Менеджмент освітньої діяльності : електронний ресурс. URL:
http://dn.tup.km.ua/dn/dn/k_default.aspx?lng=1&MF=34519084239154864327989375F478476426D
15191731268593957313179&T=r1&st=000000000000&L=1

2. МОН України. URL : http://www.mon.gov.ua.
3. Нормативно-правове і програмно-методичне забезпечення організаці навчального процесу в

ЗНЗ України. URL : http://www.znz.edu-ua.net.
4. Освіта. URL : www. http://www.osvita.org.ua
5. Офіційний сайт TІМSS. URL : www. http://timss.bc.edu/
6. Офіційний сайт Центру моніторингу столичної освіти. URL :http://www.monitoring.in.ua
7. Український центр оцінювання якості освіти URL :http://www.testportal.gov.ua/index.php/

text/stati stik/

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний проєктор, екран для: 

• комунікації та опитувань
• виконання домашніх завдань
• виконання завдань самостійної роботи
• проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль)
• унаочнення лекційних занять.

Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компет
ентнос
ті 
(згідно 
з 
ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код 
ПРН 

Назва ПРН Метод 
навчання 

Методи 
оцінюван
ня 
результат
ів 
навчання 

http://dn.tup.km.ua/dn/dn/k_default.aspx?lng=1&MF=34519084239154864327989375F478476426D15191731268593957313179&T=r1&st=000000000000&L=1
http://dn.tup.km.ua/dn/dn/k_default.aspx?lng=1&MF=34519084239154864327989375F478476426D15191731268593957313179&T=r1&st=000000000000&L=1
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ЗК-1 Здатність діяти 
соціально 
відповідально, 
свідомо виконувати 
свої громадянські 
обов’язки; діяти на 
основі етичних 
міркувань (мотивів) 
та поваги до 
різноманітності; 
проявляти емпатію 
та толерантність 

ПРН 16 Здійснювати рефлексію, 
володіти навичками 
оцінювання та 
самостійного і 
відповідального 
вирішення соціально-
педагогічних проблем у 
складних і 
непередбачуваних 
ситуаціях, вибору 
шляхів їх вирішення з 
урахуванням нових 
підходів в освіті. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, 
МО4, 

МО5, 

МО7, 
МО9, 
МО1 

ЗК-3 Здатність до 
розуміння 
предметної області 
та професійної 
діяльності, 
застосовування 
знань та кращих 
практик. 

ПРН-02 Демонструвати знання 
у вибраній 
спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні 
науки»; знати та 
використовувати у 
професійній діяльності 
законодавчі і 
нормативно-правові 
документи у галузі 
вищої освіти 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7  

МО2, 
МО4, 

МО7, 
МО9, 

МО1 

ЗК-6 Здатність до 
виявлення, 
окреслення та 
вирішення проблем; 
генерування нових 
ідей (креативність); 
до адаптації та 
діяльності у нових 
умовах. 

ПРН 16 Здійснювати рефлексію, 
володіти навичками 
оцінювання та 
самостійного і 
відповідального 
вирішення соціально-
педагогічних проблем у 
складних і 
непередбачуваних 
ситуаціях, вибору 
шляхів їх вирішення з 
урахуванням нових 
підходів в освіті. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, 
МО4, 
МО5, 
МО7, 
МО9, 
МО1 

МО5, 
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ФК-1 Здатність до 
здійснення 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» відповідно до 
нормативно-
правових документів 
в галузі освіти, до 
участі у роботі 
кафедри та інших 
професійних 
об’єднань; здатність 
формувати 
професійно важливі 
якості та 
компетентності 
майбутніх фахівців. 

ПРН-02 Демонструвати знання 
у вибраній 
спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні 
науки»; знати та 
використовувати у 
професійній діяльності 
законодавчі і 
нормативно-правові 
документи у галузі 
вищої освіти 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7  

МО2, 
МО4, 

МО7, 

МО9, 

МО1 

ФК-11 Здатність 
моделювати 
професійну 
підготовку 
майбутніх фахівців, 
уміння визначати 
освітні та виховні 
цілі, управляти 
педагогічним 
процесом і 
прогнозувати його 
результат. 

ПРН-10 Знати і 
використовувати 
технології забезпечення 
якості освіти, критерії її 
оцінювання й способи 
моніторингу; 
конструювати і 
застосовувати засоби 
діагностики якості 
освіти у вищій школі 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6,
МН7   

МО2, 
МО4, 

МО7, 
МО9, 

МО1 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2–практичний метод ( практичні заняття); 

МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 

МО5, 

МО5, 
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МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7–індивідуальна науково-дослідна робота. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1–екзамени; 

МО2–усне або письмове опитування; 

МО4–тестування; 

МО5–командні проєкти; 

МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО9–захист  практичних робіт.

Система та критерії оцінювання в РДГУ 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 
тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з Положенням про 
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

Суми 
балів 

за 100- 
бально

Оцінк
а в 

ЄКТС 

Значенн
я оцінки 

ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 
компетен

тності 

Оцінка за 
національн

оюекзаме
н

Залі
к

90-100 А Відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну

інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 

 
 
 
 

Високи
й 
(творчи
й) 

відмін
но 
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82-89 В дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалом, застосовує 
його на практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє 

   

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструкт

ивно-
варіативни

й) 

добре 
Зара

хо-
ван
о 74-81 С Добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом 
викладача, загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
суттєві  добирати аргументи для 

64-73 D задовільн
о 

Здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і розуміння 
основних положень, за допомогою 
викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти 

     

 
 
 
 

Середній 
(репродукт

ивний) 
задовіл

ьно 

60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному 
і і

35-59 FХ 

Незадовіл
ьно з 

можливіс
тю 

повторно
го 

складанн
я 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу 

Низький 
(рецептивн

о-
продуктив

ний) 

незадо
вільн
о 

незар
ахов
ано 

1-34 F 
Незадовіл

ьно з 
обов'язко

вим 
повторни 

м 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів,елементів,об'єктів 

Низький 
(рецептивн

о-
продуктив

ний) 

незадо
вільн
о 

незар
ахов
ано 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 
(модульний контроль); оцінка(бали) за виконання лабораторних робіт; оцінка (бали) за практичну 
діяльність; оцінка за ІНДЗ тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять задається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час вивчення дисципліни 
«Моделювання освітнього процесу у ЗВО» 

Модуль 2  

(поточне тестування) ІНДЗ Екзамен 
Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.6 Т.7 

5 5 5 5 5 5 10 40 100 

10 10 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 

Поточне тестування 

Виконання завдань практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 

1 

2 

5 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 

Поточне тестування 

Виконання завдань практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 

1 

2 

5 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 

Поточне тестування 

Виконання завдань практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 

1 

2 

5 

Модульний контроль ( тестування) 10 10 

Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 

Поточне тестування 

1 

1 

5 
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Виконання завдань практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 

Поточне тестування 

Виконання завдань практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 

1 

2 

5 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 

Поточне тестування 

Виконання завдань практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 

1 

2 

5 

Модульний контроль (тести) 10 10 

ІНДЗ: 10 10 

Екзамен 40 40 

Політика дисципліни 

Під час організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншим мобільними пристроями під час заняття; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання іт. ін. 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які 
передбачені у силабусі. 




