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1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань  

01 Освіта/Педагогіка  

03 Гуманітарні науки Нормативна/ Варіативна 

 Спеціальність 

014 Середня освіта  

035 Філологія 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

014.02 Середня освіта 

(Англійська мова і 

література) 

035.043 Філологія 

(Германські мови та 

літератури (переклад 

включно)) 

Рік підготовки: 

1  

Семестр 

Загальна кількість 

годин -30 

9  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента - 60 

___________________ 

http://moodle.mdu.edu.ua/u

ser/profile.php?id=1923 

Ступінь: 

магістр 

8  

Практичні, семінарські 

12  

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

90  

Вид контролю: залік 

 
Мова навчання – українська  

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – 

аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (30% -70 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анотація 

Освітньо-професійна програма професійна прикладна; структура 

програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. 

Програма пропонує комплексний підхід до управління навчальним закладом 

як складною соціально-педагогічною системою, що базується на принципах і 

закономірностях, практичному досвіді управління освітньою галуззю та 

реалізує це через навчання та практичну підготовку. Орієнтується на сучасні 

наукові досягнення в галузі управління соціально-педагогічними системами, 

враховує специфіку роботи в освітній галузі. Акцент робиться на формуванні 

системи знань, умінь і навичок з керівництва організацією в галузі освіти і 

виробничого навчання, формування і розвиток стратегічного мислення 

керівників освітніх організацій, який передбачає визначену зайнятість та 

можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Спеціалізація: 

управління навчальним закладом передбачає поглиблені знання в 

системному підході до управління в закладах освіти. Підготовку 

висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів з 

інноваційними, креативними поглядами та способом мислення щодо 

управління та реалізації можливостей розвитку освітніх закладів, здатних 

приймати повноцінну участь у наукових дослідженнях спрямованих на 

створення інноваційних методів управління освітніми організаціями. 

Програма орієнтує на практичне опанування навичок управління 

навчальними закладами, освітніми організаціями і установами; формування 

керівників з новим перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи менеджменту і адміністрування, але й 

розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень. Виконується в 

активному дослідницькому середовищі. 

Ключові слова: вища освіта, заклад освіти, менеджмент, система 

управління освітою, середня освіта. 

 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати: 

розширити та поглибити знання студентів-магістрів із актуальних питань з 

теорії і практики управління закладами освіти; надати студентам знання про 

систему освіти в України та інших країнах, ознайомити з прийомами та 

методами організації, управління та контролю в середній школі.  

 

Завдання курсу: 

- підготувати майбутніх викладачів  до педагогічної діяльності в умовах адаптації вищої 

освіти в Україні до Європейської системи;опанувати зміст курсу; 

- засвоїти принципи управління системою освіти;  

-  вивчити пріоритетні напрямки розвитку середньої освіти в Україні;  

-  ознайомитись з основними формами контролю в  школі  

Передумови для вивчення дисципліни: 

 



Програмні результати навчання:  
ПРН-1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом з теорії і практики 

управління закладами освіти; знання найважливіших філологічних вітчизняних і 

зарубіжних наукових шкіл.  
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Знання загальних питань із філософії науки, методології наукових досліджень 

та організації науки в Україні. 

ЗК 2. Знання наукових основ теорії і практики управління закладами освіти.  

ЗК 3. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі освіти;  

ЗК 4. Уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку 

ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного учасника навчально-

виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я.  

 

ІІ. Фахові:  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

ФК 1. Структуру освіти в Україні;  

ФК 2. Принципи організації та управління освітою в Україні;  

ФК 3. Основи керівництва навчально-виховними закладами;  

ФК 4. Форми і методи контролю в навчально-виховних закладах;  

ФК 5. Уміти обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку іноземної мови. Знання вимог до сучасного уроку іноземної мови у 

початковій школі.  

ФК 6. Уміти застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких забезпечується 

успішне проведення уроку іноземної мови.  

ФК 7.- Знати основні вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, умінь, навичок 

учнів середньої школи.  

ФК 8.- Уміти обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку іноземної мови з учнями різної вікової категорії.  

ФК 9.- Знати вимоги до сучасного уроку іноземної мови у школі.  

ФК 10. Уміти застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких забезпечується 

успішне проведення уроку іноземної мови.  

ФК 11. Знати вікові, анатомо-фізіологічні, психологічні особливості дітей шкільного віку.  

ФК 12. Вміти виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом виконання 

творчих вправ, дискусій, рольових ігор, вікторин.  

ФК 13. Вміти використовувати додатковий матеріал з теми, що вивчається, розвивати 

комунікативні навичкі учнів, використовувати наочність і тезнічні засоби навчання, 

удосконалювати техніку читання, аналізувати прочитане, ставити питання, розвитати 

монологічне та діалогічне мовлення учнів, об’єктивно оцінюючи знання й уміння дітей 

шкільного віку.  



ФК 14. Уміти розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки-диспути, ігри, 

дискусії засобами використання інтегрованого матеріалу та зразків автентичної або адаптованої 

літератури.  

ФК 15. Вміти визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, 

використовуючи методи соціометрії та спеціальні психодіагностичні методики.  

ФК 16. Навички вміло використовувати невербальні послання у процесі міжособистісної 

взаємодії, у роботі з колегами, учнями та їх батьками.  

ФК 17.Уміти швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти 

маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з іншими людьми.  

ФК 18.Уміти використовувати досвід прикладних досліджень соціальної психології у 

практичній роботі; проводити соціально-психологічні тренінги.  

ФК 19 ристику групи, прогнозувати динаміку розвитку малої 

групи.  

ФК 20 Знати сутність понять «лідерство» та «управління».  

ФК 21 Володіти знаннями щодо сутності конфлікту; причини і сутність людської 

агресивності.  

ФК 22 Вміти визначати пріоритетні напрямки розвитку системи початкової освіти в 

Україні;  

ФК 23  Вміти складати перспективний план функціонування школи І, ІІ ступенів;  

ФК 24 Вміти здійснювати контроль за функціями навчально-виховного закладу;  

ФК 25- Вміти організовувати і спрямовувати навчально-методичну роботу в школі І 

ступеня.  

 

Загальнопредметні  

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіння 

високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі освіти;  

- уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку ціннісну 

орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного учасника навчально-виховного процесу 

та охорону їх прав і здоров'я.  

Програма навчальної дисципліни 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Основи управління закладами освіти  

Кредит 2. Освітній заклад, як об’єкт управління 

Кредит 3. Система середньої освіти в Україні  

 

Кредит 1.Становлення та розвиток менеджменту в освіті 

Тема 1. Сучасні моделі освіти та система управління освіти в Україні 

Тема 2. Особливості управління закладом освіти 

Тема 3. Внутрішнє керівництво загальноосвітнім закладом.  

Кредит 2. Освітній заклад, як об’єкт управління 

Тема 4. Внутрішній контроль в загальноосвітньому закладі.  

Тема 5. Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі.  

Тема 6. Інспектування загальноосвітніх закладів. 



Кредит 3. Система середньої освіти в Україні  

Тема 7. Культура управлінської праці керівника закладу освіти. Вимоги до особистості 

керівника. 

Тема 8. Атестація вчителів та інших працівників школи. 

 

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

 

4. Структура навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кредити Кількість годин  

Кредит 1. Становлення та розвиток 

менеджменту в освіті. Нормативно-

правова база. 

Усього 

у тому числі  

л п лаб інд ср 
 

Тема 1.  Сучасні моделі освіти та 

система управління освіти в Україні 
 1 4   10 

 

Тема 2. Особливості управління 

закладом освіти 
 2 2   5 

 

Тема 3. Внутрішнє керівництво 

загальноосвітнім закладом. 
 1 2   5 

 

Усього  4 8   20  

Кредит 2. Освітній заклад, як об’єкт управління  

Тема 4. Внутрішній контроль в 

загальноосвітньому закладі.  
 1 2   5 

 

Тема 5. Методична робота в 

загальноосвітньому навчальному 

закладі.  

 1 4   10 

 

Тема 6. Інспектування загальноосвітніх 

закладів. 
 1 2   5 

 

Усього  3 8   20  

Кредит 3. Система середньої освіти в 

Україні  
      

 

Тема 7. Культура управлінської праці 

керівника закладу освіти. Вимоги до 

особистості керівника. 

 1 2   10 

 

Тема 8. Атестація вчителів та інших 

працівників школи. 
 1 2   10 

 

  3     

Усього 90 10 20   60  

        

        

 

 



 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

Тема 1 
Сучасні моделі освіти та система управління освіти в 

Україні. Нормативно-правова база. 
3 

Тема 2 Особливості управління закладом освіти 3 

Тема 3 Інспектування загальноосвітніх закладів. 2 

Тема 4 

Культура управлінської праці керівника закладу освіти. 

Вимоги до особистості керівника. Атестація вчителів та 

інших працівників школи. 

2 

 Разом 10 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Тема Сучасні моделі освіти та система управління освіти в Україні. 4 
Тема  Особливості управління закладом освіти 4 
Тема Внутрішнє керівництво загальноосвітнім закладом. 2 
Тема 

4 

Внутрішній контроль в загальноосвітньому закладі. Інспектування 

загальноосвітніх закладів. 
4 

Тема 

5 
Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі.  4 

Тема 

6 

Культура управлінської праці керівника закладу освіти. Вимоги до 

особистості керівника. 
2 

  20 
   

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількі

сть 

годин 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 2 

2 Підготовка до семінарських занять 2 

3 Підготовка до модульного (проміжного) контролю 2 

4 
Опрацювання тем, винесених на самостійну підготовку, в тому 

числі конспектування за заданим планом 2 

5 Робота з інтернет-ресурсами 1 

6 Підготовка і написання рефератів 1 



   

Тема 1. 

Становлення та 

розвиток 

менеджменту в 

освіті 

Перелік питань: 
1.Нормативно-правова база уравління освітою. Державний 

характер управління системою загальної середньої освіти, 

професійнотехнічною та вищою освітою. 2. Принципи освітньої 

політики в системі управління загальною середньою освітою 

професійно-технічною та вищою освітою. 3. Державні органи 

управління середньою освітою, регіональні органи управління 

середньою освітою, професійно-технічною та вищою освітою, 

державно- громадське управління освітою. 4. Класифікація 

освітніх закладів. 5. Нормативно-правове забезпечення 

освітньої діяльності. 

10 

Тема 2. Сучасні 

моделі освіти та 

система 

управління освіти 

в Україні 

Перелік питань: 1. Зовнішнє середовище, фактори прямої дії 

внутрішнього середовища, фактори опосередкованої дії 

внутрішнього середовища системи управління освітою. 2. 

Державне управління системою освіти. 3. Державна політика і 

галузі освіти. 4. Європейська модель освіти. 5. Американська 

модель освіти. 6. Японська модель освіти. 7. Державний 

характер управління системою загальної середньої освіти. 8. 

Принципи освітньої політики в системі управління загальною 

середньою освітою. 9. Державні органи управління середньою 

освітою, регіональні органи управління середньою освітою, 

державно- громадське управління освітою 

10 

Тема 3. 

Особливості 

управління 

закладом освіти 

Перелік питань: 1. Сутність підготовки та прийняття 

управлінських рішень в НЗ. 2. Особливості та етапи 

управлінського циклу. Особливості та значення інформаційного 

забезпечення процесу управління. 3. Підготовка, розробки та 

реалізації УР. З 4. бір та обробка інформації про ситуацію, 

визначення цілей в діяльності організації як цілісної системи. 5. 

Виявлення і формулювання проблеми. 6. Розробка системи 

оцінювання 17 (22) Конспект, опитування, перевірка огляду 

джерел з теми управлінського рішення. 7. Аналіз та діагностика 

ситуації. Розробка альтернативних прогнозів розвитку ситуації. 

8. Відбір основних варіантів управлінських впливів. 9. Розробка 

сценаріїв розвитку ситуації. 

10 

Тема 4. Освітній 

заклад, як об’єкт 

управління 

Перелік питань: 2. Сутність поняття та структура педагогічної 

системи. 3. Класифікація педагогічних систем. Закрита відкрита 

педагогічні системи. Умови функціонування педагогічної 

системи. 4. Загальні умови функціонування педагогічної 

системи. 5. Специфічні умови функціонування педагогічної 

системи. 6. Системо утворюючі фактори педагогічної системи. 

7. Зміст структурних елементів педагогічної системи: керуюча 

підсистема, керована підсистема. 8. Об’єкт управління. Суб’єкт 

управління. 

10 

Тема 5. 

Управлінська 

діяльність 

керівника 

закладу освіти 

Перелік питань: 1. Стиль менеджменту, його ознаки. 2. Основні 

стилі менеджменту. Індивідуальні стилі менеджменту. 3. 

Фактори впливу на визначення стилю менеджменту. 4. 

Компетентність сучасного менеджера освіти. 5. Складові 

компетентності менеджера. 6. Посадові вимоги до менеджера 

освіти: кваліфікаційні, соціально- психологічні, професійні. 7. 

Професіоналізм, його складові: професіональна культура, 

10 



управлінська майстерність, володіння управлінськими 

технологіями. 8. Модель сучасного менеджерапрофесіонала в 

освіті. 9. Вимоги до характерологічних особистих, професійних 

рис керівника. 10. Професіограма керівника закладу освіти. 

Особливості професійної підготовки керівникаменеджера 

освіти. 11. Стилі керівництва в освітніх закладах. 12. Зміст 

управлінської діяльності керівника закладу освіти. 13. Роль та 

функції адміністратора в системі освіти. 14. Маркетингова 

діяльність менеджера освітнього закладу. 17 (19) Конспект, 

опитування, перевірка огляду Інтернет джерел Основні 

напрямки діяльності менеджера в межах освітнього маркетингу 

 Разом 60 

 

8 Індивідуальне науково-дослідне завдання 
Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи ; 

ІІ – підготовка доповіді з висвітленням проблеми «Місце самоосвіти у системі 

професійної підготовки вчителя». «Наукова організація праці студента» (для студентів 

ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів аналізувати й 

оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського 

та світового суспільства. 

 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) Вивчити літературу 

2) Проаналізувати стан проблеми у вітчизняній і зарубіжній літратурі 

3) запропонувати шляхи вирішення проблеми. 
Індивідуальне завдання: проведіть порівняльний аналіз моделі освіти України з 

будьякою моделлю освіти Світу, визначте шляхи та напрями розвитку освіти, що можна 

запозичити і реалізувати в Україні. Результати дослідження оформіть у вигляді 

презентації проекту. Тематика рефератів:  

1. Становлення і озвиток системи управління.  

2. Аналіз нормативно-правової бази щодо менеджменту освіти в Україні. 

3. Аналіз нормативно-правової бази щодо менеджменту освіти в країнах Європейського 

освітнього простору. 

4. Теорії та школи управління, їх відмінності та особливості.  

5. Особливості освітнього менеджменту.  

6. Освітній менеджменті.  

7. Особливості, структура, зміст, функції освітніх систем.  

8. Структура державного менеджменту освітою в Україні.  

9. Особливості та шляхи розвитку системи внутрішнього управління закладів освіти.  

10. Тенденції розвитку освітньої системи України.  

11. Менеджмент у закладах середньої освіти України.  

12. Менеджмент у закладах вищої освіти України. 

13. Порівняльний аналіз менеджменту освіти в Україні та країнах Європейського 

освітнього простору. 

14. Дііяльністі. керівника закладу середньої освіти. 

15. Система управління в закладах освіти. 



16. .Особливості управління навчальним закладом.  

17. Вироблення і прийняття управлінських рішень.  

18. Шляхи удосконалення методів управління закладу середньої освіти.  

19. Шляхи удосконалення методів управління закладу вищої освіти 

20. Демократизація управління закладу освіти.  

21. Взаємозв’язок та взаємовплив державного та внутрішнього управління закладу освіти. 

24.Умови, засоби формування особистості керівника ЗОЗ.  

22. Розподіл обов’язків в системі управління ЗОЗ між керівником та його заступниками. 

27. Особливості планування діяльності у закладі освіти.  

23. Якість навчальних програм. Можливість змін чи вдосконалення.  

24. Зміна парадигми освіти - від засвоєння знань до умінь їх здобувати.  

25. Розвиток освітніх послуг.  

26. Організація освітніх послуг у закладах освіти.  

27. Значення маркетингу в галузі освіти.  

28. Розробка стратегій маркетингу для навчальних закладів. 

29. Особливості організації методичної роботи в роботі закладу освіти.  

30. Моніторинг якості освіти. 
 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною 

шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю.  
Форми поточного контролю: усне опитування 6.2. Форми проміжного 

контролю: модульна контрольна робота 6.3. Форми підсумкового контролю: 

залік 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 
Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 100- 

баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F).  

Студенту виставляється відмінно В повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 



Студенту виставляється дуже добре Достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу.. 

 Студенту виставляється добре .. Достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо В цілому володіє навчальним 

матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування 

та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань.. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно Частково володіє 

навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під 

час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

 Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, 

завдань самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 100 до 300 балів 

(за 3 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 
300 

100 100 100 

 

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

  
10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

11. Методи навчання 
Під час вивчення курсу «Теорія і практика управління закладами освіти» застосовуються 

такі методи навчання, як лекція (лекція-діалог, проблемна лекція), розв’язування педагогічних 



задач або творчих завдань під час самостійної роботи або у процесі підготовки до практичних 

завдань, складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу, тестування, 

анкетування. 

12. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і оцінка 

відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, 

письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання аналогії; тести на 

зміну елементів відповіді тощо). 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
300 

50 50 50 50 50 50 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка ECTS Сума балів  
Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

А 90 – 100 5 (відмінно)    

 

зараховано 
В 80-89 

4 (добре)  
С 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

Е  50-54 

FX 35-49 2 (не задовільно) не зараховано  
 

Методичне забезпечення 
1) Навчально-методичний комплекс. 

Рекомендована література 

Базова 
1. Закон України «Про освіту». Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Закон України «Про вищу освіту». Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Педагогічний менеджмент : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. − 2-е вид., випр. – Х. : 

Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. − 512 с. 

4. Управлінська діяльність керівника навчального закладу: [навч. посібн.] / Л. А. 

Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с 

5. Менеджмент освітньої організації / О. І. Мармаза. – Х.: ТОВ «Щедра садиба», 2017. – 

126 с. 

6. Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент / О. І. Мармаза. – Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2016. – 197 с. 

7 Мармаза О. І. Основи теорії менеджменту / О. І. Мармаза. – Х.: ТОВ 110 «Планета-

принт», 2015. – 139 с. 

Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи // Вибрані твори в 5 т. — К.: 

Рад.шк., 1976. — Т.4. — С.603). 



8. Управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними 

системами: моделі та механізми : монографія /Л. Калініна, В. Мелешко, І. 

Осадчий, Л. Паращенко, М.Топузов / За наук. ред. Л. Калініної. — К.: Педагогічна думка, 

2018. — 224 с.  

 

 

Додаткова 

 

1. Бесчастний В. М. Пріоритети подальшого розвитку державного управління в галузі 

освіти / В. М. Бесчастний // Держава та регіони. - 2008. - № 4. – C. 14-18. 

2. Кремень В. Г. Філософія освіти ХХІ століття / В. Г. Кремень // Вища шк. - 2002. - 
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