




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Педагогічний менеджмент» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 014.07.Середня освіта 

(Географія) освітньою програмою «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

знань про управління освітніми системами, їх становлення, функціонування та розвиток, 

закономірності, принципи та методи управлінської діяльності керівника-менеджера 

навчального закладу, роль та методи ефективної управлінської діяльності керівника 

навчального закладу, усвідомлення специфіки школи як соціально-педагогічної системи, 

підготовка  студентів-магістрантів до управлінської та кадрово-педагогічної діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

-   систематизація знань про освітні системи, ознайомлення із теоріями менеджменту освіти, 

принципами, функціями, методами, завданнями менеджменту освіти; 

-   визначення понять «державне» та «внутрішнє» управління навчальним закладом; 

-   розкриття сутності процесу управління школою, його складові та етапи; 

-  характеристика системи управлінської діяльності керівника навчального закладу, аналіз 

проблем, прогнозування розвитку системи управління; 

-  вивчення, аналіз розвитку ефективних управлінських моделей в освіті; 

-  визначення психологічних характеристик сучасного керівника навчального закладу; 

-  розкриття професійних якостей фахівців в галузі педагогічного менеджменту. 

1.3. Кількість кредитів – 4.  

1.4. Кількість годин – 120. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

11 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

22 год.  6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

87 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

 

 



1.6. Заплановані результати навчання:  

- розуміння сутності управління; сфери і типів управління; теорій управління та 

педагогічного менеджменту, особливості управління освітніми організаціями та навчальними 

закладами; зарубіжні та вітчизняні теорії управління та педагогічного менеджменту; сутності 

процесу управління, функції, методи, принципи, методи педагогічного менеджменту, 

принципів державної політики в галузі освіти; знання про систему освіти України; її керуюча 

та керована підсистеми; система державного управління навчальним закладом, міжнародні, 

державні та регіональні законодавчі документи, нормативні локальні акти школи, які 

визначають стратегію розвитку та життєдіяльності системи освіти; функції внутрішнього 

управління навчальним закладом, роль керівника в управлінській системі освіти, 

компоненти портрету сучасного керівника освітнього закладу на основі концепції 

особистісно орієнтованої освіти; нові технології управління освітою, інновації системі 

освіти; форми підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів; 

- уміння аналізувати політику Української держави щодо розвитку освіти, 

аналізувати, відзначати, ефективні управлінські моделі в освітніх шляхах, користуватись  

визначеннями  та  змістом  теорії  освітніх систем, визначати мету, завдання та методи 

управлінської діяльності керівника навчального закладу, застосовувати  на  практиці  

ефективні  управлінські  моделі  та технології в діяльності навчального закладу, планувати, 

моделювати та аналізувати педагогічний процес, здійснювати психолого-педагогічну 

діагностику і проектувати педагогічну ситуацію, раціонально вибирати оптимальні форми 

управління, творчо вирішувати педагогічні задачі, вивчати  і  накопичувати  професійно-

педагогічний  досвід  управління  системою освіти, спостерігати, виявляти, узагальнювати 

та оцінювати результати управління системою освіти, аналізувати структуру школи як 

соціально-педагогічної системи; користуватись теорією комунікацій спілкування, 

вибудовувати  власний  імідж  успішного  менеджера  та імідж керівника,  постійно  

підвищувати  свою  педагогічну  культуру;  використовувати  досягнення педагогічної науки 

і практики у власній діяльності, складати орієнтовні плани розвитку середніх навчальних 

закладів різних типів,  аналізувати дії керівників навчального закладу, які є успішними 

менеджерами освіти і своєю діяльністю сприяли успішному розвитку закладу; 

- оволодіння методами аналізу, проектування та розробки ефективних освітніх 

систем; аналізу власної професійно-педагогічної діяльності та вибору оптимальної 

стратегії підвищення своєї кваліфікації; використання сучасних технологій управління 

педагогічним колективом; технологією використання знань в організації навчального 

процесу; індивідуальними і груповими технологіями прийняття рішень в управлінні; 

управлінською культурою; мотивацією до здійснення управлінської діяльності та бажанням 

до підвищення кваліфікації.  

 



 

2. Тематичний план навчальної дисципліни  

 

Розділ 1. Менеджмент у системі освіти: становлення, стан, напрями 

 

Тема 1.1. Поняття управління та педагогічного менеджменту, його функції та 

принципи. Менеджмент як наука, його предмет, мета, завдання. Професійність викладача як 

проблема педагогічного менеджменту. Елементи організації і процесу управління. 

Визначення  основних  понять:  «організація»,   «менеджер»,   «управлінська  діяльність», 

«структура управління», «функції менеджменту». Системний підхід його суть та значення в 

педагогічному менеджменті. Стилі керівництва та їх характеристика: авторитарний, 

демократичний, ліберальний. Основні підходи і школи розвитку сучасного менеджменту 

(короткий історичний огляд). Системний підхід як методологічна основа сучасного 

управління. Основні положення системного підходу в у правлінні освітою. Процесуальний 

(стадіальний) і системний підходи до технології управління. Види системної управлінської 

діяльності (функції), за допомогою яких реалізуються конкретні і загальні цілі управління. 

Функції (основні функціональні компоненти) педагогічного менеджменту. Педагогічний 

аналіз. Цілепокладання і планування. Основні характеристики програмно-цільового підходу. 

Співвідношення мети і засобу в управлінні. Вимоги конкретності і діагностується цілей 

управління. Організація. Регулювання і контроль. Принципи управління як складова 

загальнонаукової методології. Загальні принципи управління. Принципи педагогічного 

менеджменту. Принципи наукової організації педагогічної і управлінської праці. Принципи 

аналітичної діяльності менеджера освітнього процесу. Принципи. Специфічні принципи 

управління освітньою системою. Принципи державної політики в галузі освіти. 

 

Тема 1.2. Система управління освіти в Україні.  Регламентація діяльності 

загальноосвітньої установи в Законі про освіту. «Закон  про  середню  освіту»  та  

функціонування  середньої  освіти  в Україні. Принципи середньої освіти. Типове положення 

про загальноосвітню установу. Структура навчальних закладів. Структура державного 

управління середньою освітою. Зміст діяльності загальноосвітніх середніх закладів нового 

типу (ліцеї, гімназії).  Нормативні акти, що регулюють діяльність загальноосвітньої школи в 

умовах модернізації української освіти. Трудове законодавство як основа трудових стосунків 

в загальноосвітній установі. Локальні акти загальноосвітньої установи. Статут освітньої 

установи, його розробка, затвердження та коригування. Документація, доповнююча статут 

освітньої установи. Документи, що регламентують організацію роботи освітньої установи. 

Проблеми та зміни в системі середньої освіти. 

 

Розділ 2. Управління навчальним закладом. Керівник навчального закладу 

 

Тема 2.1. Навчальний заклад як об’єкт управління. Вироблення і прийняття 

управлінських рішень. Інформаційне забезпечення процесу управління. Прямий і 

опосередкований шляхи управління. Принципи освітньої політики України. Державні органи 

управління системою загальної середньої освіти. Типи загальних навчальних закладів. 

Загальноосвітні програми.  Функціональні обов’язки посадових осіб загальноосвітніх 

навчальних закладів. Загальні  принципи  управління  загальноосвітніми  навчальними 

закладами. Поняття педагогічної системи. Відкриті та закриті педагогічні системи. Умови 



існування педагогічних систем. Структурні компоненти педагогічного процесу. Школа як 

педагогічна система. Школа як об’єкт управління. 

 

Тема 2.2. Управлінська діяльність керівника навчального закладу. Роль та функції 

адміністратора в системі освіти. Вимоги до характерологічних, особистісних, професійних 

рис керівника. Стиль керівництва. Сутність і структура управлінської культури менеджера 

освіти. Зміст її компонентів: аксіологічного, технологічного, особистісно-творчого. 

Управлінська культура менеджера освіти, як сукупність цінностей управління та 

педагогічних цінностей. Особистісна культура керівника навчального закладу. Імідж 

керівника. Лідерство в структурі керівника. Стиль ділового спілкування. 

 

Тема 2.3. Підвищення кваліфікації та  атестація педагогічних кадрів. Аналіз 

результатів діагностичних досліджень атестаційних матеріалів. Карта професійно значимих 

властивостей педагога як модель трьох рівнів його професійності. Діагностика особистості 

викладача і моніторинг його освітньої діяльності. Форми підвищення кваліфікації та 

перепідготовки. Програмно-цільове планування підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів. Порядок атестації педагогічних і керівних кадрів. Характеристика кваліфікаційних 

категорій педагогічних кадрів. Педагогічна самоосвіта як індивідуальний процес підвищення 

кваліфікації.  

 

Тема 2.4. Інноваційний підхід у педагогічному менеджменті. Інновації в системі 

освіти. Участь освітніх закладів в інноваційних процесах. Особливості освітнього закладу, 

який працює в інноваційному режимі. Посилення додаткових функцій менеджменту в умовах 

управління інноваціями. Методи інноваційного менеджменту в освітніх закладах. 

Проектування інноваційного розвитку освітнього закладу. Інноваційний менеджмент як 

фактор суспільного прогресу. Особливості інноваційного педагогічного менеджменту. 

Інноваційний процес як процес удосконалення освітньої практики на основі нововведень. 

Передумови сучасного інноваційного процесу в освіті. Рушійні сили, протиріччя та логіка 

інноваційного процесу в освіті. Різноманітність та класифікація інновацій в освіті. Основні 

критерії інновацій в освіті: новизна, оптимальність, результативність, можливість 

застосування в масовій практиці. Основні етапи розвитку інновацій в системі освіти. 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Менеджмент у системі освіти: становлення, стан, напрями 

Тема 1.1. Поняття 

управління та 

педагогічного 

менеджменту, його 

функції та 

принципи. 

20 2 4   14 20 1 1   18 

Тема 1.2. Система 

управління освіти в 

Україні. 

20 2 4   14 20 1 1   18 

Усього за розділом 1 40 4 8   28 40 2 2   36 

Розділ 2. Управління навчальним закладом. Керівник навчального закладу 

Тема 2.1. 

Навчальний заклад 

як об’єкт 

управління. 

20 2 4   14 20 1 1   18 

Тема 2.2. 

Управлінська 

діяльність керівника 

навчального 

закладу. 

20 2 4   14 20 1 1   18 

Тема 2.3. 

Підвищення 

кваліфікації та  

атестація 

педагогічних кадрів. 

20 2 4   14 20 1 1   18 

Тема 2.4. 

Інноваційний підхід 

у педагогічному 

менеджменті. 

20 1 2   17 20 1 1   18 

Усього за розділом 2 80 7 14   56 80 4 4   72 

Усього годин 120 11 22   87 120 6 6   108 

 



4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Менеджмент в освіті. Теорії, закономірності, принципи, функції 2 

2 Теоретичні основи управління освітніми системами 2 

3 Система управління освіти в Україні. Нормативно-правова база 

менеджменту освітньої установи. 

2 

4 Особливості управління навчальним закладом та система 

управління в Україні 

2 

5 Школа як педагогічна система і об’єкт управління.  2 

6 Інформаційне   забезпечення   внутрішньо   шкільного менеджменту 

та організація внутрішньо шкільного моніторингу 

2 

7 Органи управління загальноосвітнього навчального закладу та 

планування його діяльності 

2 

8 Управлінська діяльність керівника. Вимоги  до  сучасного  

менеджера  загальноосвітнього навчального закладу 

2 

9 Спілкування і конфлікти в педагогічній діяльності. 2 

10 Інноваційний менеджмент в освітній установі. 2 

11 Поточна контрольна робота 2 

Усього 22 



5. Завдання для самостійної роботи 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опрацювання теми: Рівні менеджменту в освітній установі. Усне 

опитування 

5 

2 Опрацювання теми: Аналіз роботи освітньої установи за 

навчальний рік.  Усне опитування 

4 

3 Опрацювання теми: Стратегічне планування.  Усне опитування 5 

4 
Опрацювання теми: Річне  планування  в  школі.  Основні  

напрями  роботи  і  розділи річного плану.  Усне опитування 
5 

5 Опрацювання теми: Організація роботи педагогічної ради школи.  
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9 
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4 

10 
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4 

11 Опрацювання теми: Методи інноваційного менеджменту в освітній 
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5 

12 Опрацювання теми: Взаємодія соціальних інститутів в управлінні 

освітніми системами  Усне опитування 

4 

13 Опрацювання теми: Сутність, завдання, види і форми організації 

методичної роботи в школі  Усне опитування 

4 

14 Опрацювання теми: Державно-громадська система управління 

освітою в Україні.  Усне опитування 

4 

15 Опрацювання теми: Структурні компоненти освітньої системи 

«школа»  Усне опитування 

4 

16 Опрацювання теми: Контроль  як управлінська функція.  Усне 

опитування 

4 

17 Опрацювання теми: Інноваційна діяльність як фактор 

громадського прогресу. Усне опитування 

5 

18 Опрацювання теми: Нормативно-правові акти управління освітою.  

Усне опитування 

5 

19 Опрацювання теми: Педагогічна самоосвіта як індивідуальний 

процес підвищення кваліфікації.  Усне опитування 
8 
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6. Індивідуальне завдання 

немає 

 

7. Методи контролю 

 Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

 Письмовий контроль; 

 

 

8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання   

Розділ 1  

 

Розділ 2  

 

Контрольна 

робота,  

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом  

Підсумк

ова 

(екзаме

наційна) 

робота 

Сума 

ПЗ 1 ПЗ 

2 

ПЗ 

3 

ПЗ 4 ПЗ 5 ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 

8 

ПЗ 9 ПЗ 

10 

ПЗ 

11 16 60 40 100 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

ПЗ 1, ПЗ 2, … – практичне заняття 

Практичне заняття – 4 бали: 

- доповіді за темами – 2 бали; 

- відповіді на запитання, участь у дискусії – 2 бали. 

Контрольна робота, передбачена навчальним планом – 16 балів:  

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 4 *4 бали. 

Підсумкова (екзаменаційна) робота – 40 балів: 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 4 *10 балів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 
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