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Лінк на освітній контент 

дисципліни 
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=76  

Статус дисципліни 
Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / години 
4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Очна (денна/вечірня) форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна 
робота (80 год.). 
Заочна форма: лекції (4 год), практичні (6 год), самостійна робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися 

правил академічної доброчесності. Недопустимо користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час опитування та 

виконання письмових завдань; списування та плагіат.  

Відвідування занять. Обов’язкове відвідування магістрів всіх занять, 

недопустимість запізнень. Винятки можливі лише за поважних причин, а також 

для студентів із обмеженими можливостями. Здобувач освіти повинен 

добросовісно готуватися до всіх видів поточного, модульного та підсумкового 

контролю. Усі контрольні заходи (з поважної причини або без неї) та пропущені 

заняття повинні бути відпрацьовані у консультативні години.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. При виставленні рейтингового 

підсумкового балу обов’язково враховується активність, ініціативність та 

креативність магістр під час вивчення курсу (підготовка презентацій на практичні 

заняття). 

Що будемо вивчати? Провідні концепції управління закладами освіти, зміст, методи і форми управління 
освітнім процесом, особливості взаємодії із суб’єктами педагогічного процесу.. 

Чому це треба вивчати? Вивчення курсу полягає у формуванні системи теоретичних і прикладних знань у 
галузі управління, професійних компетентностей у відповідності до освітньої 
програми, які дають змогу займатись адміністративною та управлінською 
діяльністю. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління закладом освіти в 

непередбачуваних умовах. 

ПРН 3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями (закладами освіти). 

ПРН 5. Планувати діяльність організації (закладу освіти) в стратегічному та 

тактичному розрізах. 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

ПРН 15. Здатність визначати стратегію розвитку закладу освіти та здійснювати 

стратегічне планування та управління інноваційним розвитком закладу освіти. 

ПРН 16. Здатність ефективно залучати і використовувати матеріальні й фінансові 

ресурси відповідно до стратегічних цілей і завдань закладу освіти. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=76


Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

ЗК 2. Здатність до спілкування та взаємодії з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів 

економічної діяльності). 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, працювати в 

команді та налагоджувати ефективну між особисту взаємодію для вирішення 

поставлених завдань. 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ФК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів. 

ФК 2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими заклад освіти визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани. 

ФК 3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту  та тайм-менеджменту. 

ФК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів закладу 

освіти.  

ФК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління закладом освіти.  

ФК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми.  

ФК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

ФК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом, оптимальні методи діагностики індивідуальних особливостей 

персоналу. 

ФК10. Здатність забезпечувати стратегічне управління розвитком закладу 

освіти. 

Зміст дисципліни Основи стратегічного управління закладу освіти. Підходи стратегічного управління 

закладу загальної середньої освіти. Програма розвитку: сутність, процес побудови та 

структура. Культура організації та корпоративна політика. Моделі організаційної 

культури. Стилі керівництва колективом. Етичні засади управлінської діяльності. 

Організація етичних відносин в трудових колективах. Комунікативні процеси в 

управлінні. Організація проведення бесід, нарад, засідань, семінарів тощо. 

Призначення, функції та види переговорів. Основні форми зв’язків з громадськістю. 

Документація і документообіг в установі. Організація роботи з документами.  

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. 

Міждисциплінарні зв’язки Менеджмент в освіті. Управлінська діяльність керівника закладу освіти. Теорія 
прийняття рішення. 
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4. Професійний стандарт керівника ЗЗСО 
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Поточний контроль Виконання завдань практичних, ІНДЗ (реферат, наукова стаття тощо). 

Підсумковий контроль Екзамен 
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