
 



 

1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни − формування у здобувачів освіти компетентностей 

щодо управлінської діяльності в освітньому закладі; ознайомлення їх із стратегією та 

тактикою управління освітньою організацією та власним професійним вдосконаленням. 

У результаті вивчення дисципліни «Менеджмент освіти» студент повинен оволодіти 

такими компетентностями:  

Загальні компетентності: 

− Здатність діяти соціально, відповідально і свідомо.  

− Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

− Здатність проведення досліджень на належному рівні.  

− Здатність ґенерувати нові ідеї (креативність). 

− Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

− Здатність бути критичним і самокритичним. 

− Здатність працювати в команді. 

− Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Фахові компетентності: 

− Здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, володіти 

формами і методами. 

− Здатність використовувати базові знання в процесі планування, організації, 

моделювання та аналізу педагогічного процесу, володіння індивідуальними і груповими 

технологіями прийняття рішень в управлінні навчальним закладом, здатність 

використовувати сучасні технології управління педагогічним колективом. 

− Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній 

діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці. 

Програмні результати навчання: 

− Володіти базовими знаннями принципів демократії, уміння аналізувати суспільні 

процеси і впливати на них, розуміти власну роль та роль інших людей у побудові 

демократичного суспільства.  

− Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи 

функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти в Україні, використовувати 

в своїй педагогічній діяльності. 

− Налагоджувати співпрацю з різними соціальними інституціями, 

загальноосвітніми закладами та батьками з метою забезпечення якості освіти, реалізації 

ослідницьких та інноваційних проектів. 

− Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти 

для впровадження змін та інновацій; здатність застосовувати профільні знання в умовах 

індивідуалізації і диференціації навчання. 

− Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти 

для впровадження змін та інновацій; здатність застосовувати профільні знання в умовах 

індивідуалізації і диференціації навчання 

− Використовувати сучасні психолого-педагогічні стратегії та технології в 

освітньому процесі; уміти проводити спеціальні педагогічні дослідження, проектувати 

відповідно до обраної технології навчання; уміти використовувати у своїй практичній 

діяльності ідеї та досвід прогресивних педагогів минулого і сучасності. 

 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін 

«Педагогіка», «Психологія». 

 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент освіти» студент повинен: 

− знати особливості, специфіку та роль менеджменту освіти у досягненні цілей 

розвитку закладу освіти; 

− уміти ідентифікувати проблеми закладу освіти та обирати оптимальні методи 

їхнього розв’язання, творчо розв’язувати педагогічні задачі; 

− володіти навичками прийняття, обгрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

− демонструвати лідерські навички та вміння працювати в команді;   

− уміти впроваджувати освітні інновації у закладі освіти; 

− розуміти механізм забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти на 

сучасному етапі розвитку ринку освітніх послуг. 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною ЄКТС. 

 А (90 – 100) (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) – студент глибоко 

і міцно засвоїв програмний матеріал. Знає особливості, специфіку та роль менеджменту 

освіти у досягненні цілей розвитку закладу освіти; вміє застосовувати  відповідні методи 

та інструменти менеджменту у процесі управління закладом освіти, творчо вирішує 

педагогічні задачі; ідентифікує проблеми закладу освіти та обґрунтовує методи їхнього 

оптимального розв’язання; вміє приймати та обґрунтовувати управлінські рішення на 

основі урахування вимог чинного законодавства, етичних міркувань та соціальної 

відповідальності; вміє організовувати та здійснювати ефективні внутрішні та зовнішні 

комунікаційні зв’язки із усіма суб’єктами освітнього процесу, демонструє лідерські 

навички та вміння працювати в команді; розуміє механізм забезпечення 

конкурентоспроможності закладу освіти. Знання студента є глибокими, міцними; студент 

здатний фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти та впроваджувати й 

адаптувати нові знання у процесі управлінської діяльності.  

В (82 – 89) (вище середнього рівня з кількома помилками) – студент виявив глибокі 

знання навчального матеріалу, повністю відтворює програмний матеріал, проте допускає 

незначні неточності в його інтерпретації. Знає особливості, специфіку та роль 

менеджменту освіти у досягненні цілей розвитку закладу освіти; вміє застосовувати  

відповідні методи та інструменти менеджменту у процесі управління закладом освіти, 

творчо розв’язує педагогічні задачі; ідентифікує проблеми закладу освіти та обґрунтовує 

методи їхнього оптимальногорозв’язання; вміє приймати та обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі урахування вимог чинного законодавства, етичних міркувань та 

соціальної відповідальності; вміє організовувати та здійснювати ефективні внутрішні та 

зовнішні комунікаційні зв’язки із усіма суб’єктами освітнього процесу, демонструє 

лідерські навички та вміння працювати в команді; розуміє механізм забезпечення 

конкурентоспроможності закладу освіти. Студент вміє застосовувати знання, його 

навчальна діяльність позначена вмінням фахово здійснювати педагогічну діяльність у 

закладах освіти та впроваджувати й адаптувати нові знання у процесі управлінської 

діяльності. 

С (75 – 81) (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих поміток) – 

студент у цілому знає програмний матеріал, вміє правильно викласти його сутність, проте  

при можливості вибору відповіді із кількох варіантів – вибирає правильну, але не завжди 

найкращу; правильно використовує здобуті знання та вміння при розв’язанні ситуаційних 

завдань. Із незначними неточностями знає специфіку та роль менеджменту освіти у 

досягненні цілей розвитку закладу освіти; вміє застосовувати  відповідні методи та 

інструменти менеджменту у процесі управління закладом освіти; ідентифікує проблеми 

закладу освіти та обгрунтовує методи їхнього оптимального розв’язання, творчо розв’язує 



педагогічні задачі; вміє приймати та обгрунтовувати управлінські рішення на основі 

урахування вимог чинного законодавства, етичних міркувань та соціальної 

відповідальності; вміє організовувати та здійснювати ефективні внутрішні та зовнішні 

комунікаційні зв’язки із усіма суб’єктами освітнього процесу, демонструє лідерські 

навички та вміння працювати в команді;  розуміє механізм забезпечення 

конкурентоспроможності закладу освіти. Студент вміє застосовувати знання, його 

навчальна діяльність позначена вмінням фахово здійснювати педагогічну діяльність у 

закладах освіти та впроваджувати й адаптувати нові знання у процесі управлінської 

діяльності. 

D (67 – 74) (непогано, але зі значною кількістю недоліків) – студент знає основний 

матеріал, однак недостатньо чітко аргументує свою позицію, припускається незначних 

помилок при розкритті сутності процесів та не може всебічно й глибоко проаналізувати 

причинно-наслідкові зв’язки, зробити ґрунтовні висновки. Недостатньо знає специфіку та 

роль менеджменту освіти у досягненні цілей розвитку закладу освіти; вміє застосовувати  

відповідні методи та інструменти менеджменту у процесі управління закладом освіти; 

ідентифікує проблеми закладу освіти та обгрунтовує методи їхнього оптимального 

розв’язання; вміє приймати та обгрунтовувати управлінські рішення на основі урахування 

вимог чинного законодавства, етичних міркувань та соціальної відповідальності; вміє 

організовувати та здійснювати ефективні внутрішні та зовнішні комунікаційні зв’язки із 

усіма суб’єктами освітнього процесу, має лідерські навички та вміння працювати в 

команді;  розуміє механізм забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти. 

Студент відчуває труднощі із практичним застосуванням отриманих знань, недостатньо 

послідовно та обґрунтовано відстоює власну позицію.  

Е (60 – 66) (виконання задовольняє мінімальним критеріям) − студент 

поверхнево знає навчальний матеріал, надає недостатньо аргументовані відповіді, не може 

проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між окремими явищами та процесами. 

Поверхнево знає специфіку та роль менеджменту освіти у досягненні цілей розвитку 

закладу освіти; лише частково вміє застосовувати  відповідні методи та інструменти 

менеджменту у процесі управління закладом освіти; із труднощами ідентифікує проблеми 

закладу освіти та частково обгрунтовує методи їхнього оптимального розв’язання; не 

володіє достатніми навичками прийняття управлінських рішень; частково володіє 

навичками організації внутрішніх та зовнішніх комунікаційнихзв’язків з усіма суб’єктами 

освітнього процесу; слабо демонструє лідерські навички та вміння працювати розуміє 

лише окремі напрями забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти. Студенту 

бракує навичок самостійного оцінювання сучасних проблем функціонування закладів 

освіти. 

FX (35 – 59) (з можливістю повторного складання) − студент знає лише частину 

навчального матеріалу, припускається суттєвих неточностей у відповідях на конкретні 

питання і лише частково розкриває їхню сутність, здебільшого не розуміючи причинно-

наслідкових зв’язків між окремими явищами та процесами. Поверхнево знає роль 

менеджменту освіти у досягненні цілей розвитку закладу освіти; знає лише окремі  методи 

та інструменти управління закладом освіти; із великими труднощами ідентифікує лише 

окремі проблеми закладу освіти;  не володіє достатніми навичками прийняття 

управлінських рішень; частково володіє навичками організації внутрішніх та зовнішніх 

комунікаційних зв’язків з усіма суб’єктами освітнього процесу; не демонструє лідерські 

навички та вміння працювати в команді; не розуміє механізму забезпечення 

конкурентоспроможністі закладу освіти. 

F (0 – 34) (з можливістю повторного складання) − студент у цілому поверхово знає 

лише окремі фрагменти навчального матеріалу, здебільшого дає неправильні відповіді на 

поставлені питання, припускається суттєвих неточностей і не розуміє сутності та 

причинно-наслідкових зв’язків між окремими явищами та процесами. Знання студента є 

фрагментарними. 

 



5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

– тести; 

– презентації; 

– контрольна робота; 

– індивідуальне завдання; 

– співбесіда з лектором; 

– залік. 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Історичні аспекти менеджменту  

Сутність менеджменту. Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії 

менеджменту. Основні школи менеджменту. Особливості сучасної фази розвитку науки 

управління. Концепції сучасної науки менеджменту. Еволюція концепції менеджменту в 

освіті. Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні. Становлення 

управління в галузі освіти. 

Освітній менеджмент як галузь знань та сфера діяльності 

Сутність та специфіка менеджменту в освіті. Предмет, об’єкт і суб’єкт освітнього 

менеджменту. Принципи освітнього менеджменту. Методи управління в освіті: 

економічні, організаційно-розпорядницькі, організаційно-педагогічні, соціально-

психологічні. Функції освітнього менеджменту. Планування як загальна функція 

освітнього менеджменту. Стратегічне та оперативне планування. Організація як функція  

освітнього менеджменту. Мотивація як функція освітнього менеджменту. Контроль як 

функція освітнього менеджменту. Завдання та основні етапи контролю. 

Заклад освіти як об’єкт управління 

Поняття закладу освіти. Місія освітньої організації. Освітній заклад як об’єкт 

управління. Суб’єкти управління закладом освіти. Учасники освітнього процесу. 

Класифікація закладів освіти за формами власності. Формальні та неформальні організації 

в освітній сфері. Організаційно-правові основи функціонування закладу освіти.. Сутність 

та значення автономії в управлінні закладом освіти. Прямий і опосередкований шляхи 

управління.  

Джерела фінансування суб’єктів освітньої діяльності. Бюджетні асигнування в 

освіту.  Кошторис закладу освіти.  Джерела формування кошторису закладу освіти. 

Загальний і спеціальний фонди кошторису закладу освіти. Поняття нормативів 

фінансування. Додаткові джерела фінансування закладів освіти.  Сутність фандрайзингу. 

Евдавмент-фонди. Фінансовий менеджмент як фактор фінансової стійкості та сталого 

розвитку закладів освіти.  

Організація освітнього процесу в закладах освіти. 

Організація освітнього процесу. Управління навчальною діяльністю закладу освіти. 

Державні стандарти освіти. Планування навчальної діяльності. Освітні програми: зміст, 

структура. Навчальний план. Програма навчальної дисципліни. Навчально-методичне 

забезпечення. Розклад навчання 

Інновації в освіті. Етапи впровадження нововведень у закладі освіти. 

Соціально-психологічні аспекти менеджменту освіти 

Комунікація. Комунікації в процесі управління. Формальні та неформальні 

комунікації. Основні завдання інформаційного забезпечення управлінської діяльності. 

Модель процесу комунікації. Основні стадії ефективної комунікації. Зовнішні та 

внутрішні комунікації. Інформація. Класифікація управлінської інформації. Вимоги до 

інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Інформатизація освіти.  

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Поняття «організаційної культури». 

Функції організаційної культури. Основні критерії оцінки організаційної культури.  

 

 



Кадровий потенціал закладу освіти 

Сутність кадрового потенціалу. Завдання управління персоналом. Структура 

персоналу закладів освіти.  (педагогічні, науково-педагогічні працівники, керівний склад 

та допоміжний персонал). Посадові обов’язки учасників освітнього процесу. Потреби 

особистості, позитивна їх мотивація. Система гарантій педагогічним та науково-

педагогічним працівникам.  

Ефективні та неефективні колективи. Взаємодія і взаємовідносини в колективі. 

Керівництво та лідерство в колективі. Діяльність менеджера як керівника колективу. 

Стилі управління трудовим колективом. Мотиви діяльності керівника та формування 

стилю керівництва. Сутність лідерства. Функціональні обов'язки керівника, менеджера. 

Оцінка ділових, професійних і особистісних якостей керівника закладу освіти.. 

Особливості  професійної  підготовки керівника-менеджера освіти. 

Підбір кадрів. Зовнішні та внутрішні джерела набору кадрів. Особливості організації 

конкурсного відбору претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників. 

 Розвиток персоналу. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування. 

Соціальні та економічні стимули продуктивної роботи кадрового колективу. Рейтингове 

оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників. 

Поняття професійного вигорання. Симптоми професійного вигорання. Засоби 

протидії професійному вигоранню, протидія перевтомі та стресам. 

Управління конкурентоспроможністю закладу освіти. 

Сутність та складові маркетингу освітніх послуг. Сутність поняття «конкуренція». 

Функції конкуренції як економічної категорії. Конкурентоспроможність закладу освіти.. 

Особливості управління конкурентоспроможністю закладу освіти.. Конкурентні переваги 

закладу освіти.. Нецінові методи забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти. 

Зовнішні та внутрішні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності закладу освіти. 

Фінансово-економічні, організаційно-правові, політичні, технологічні, демографічні та 

соціокультурні фактори конкурентоспроможності освітньої установи. Методи оцінки 

рівня конкурентоспроможності закладу освіти. Рейтингове оцінювання закладів освіти. 

Формування конкурентоспроможних послуг у системі освіти. Напрями підвищення 

конкурентоспроможності закладу освіти на основі інструментів маркетингу. 

 

Перелік тем семінарських занять: 

Освітній менеджмент як галузь знань та сфера діяльності 

Заклад освіти як об’єкт управління. 

Організація освітнього процесу в закладах освіти. 

Соціально-психологічні аспекти менеджменту освіти 

Організація діяльності колективу закладу освіти. 

Управління конкурентоспроможністю закладу освіти. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні завдання (ІЗ) мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 

знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 

практиці. Обсяг – 8-12 аркушів А4. Структура індивідуального завдання: вступ, основні 

частина, висновок, список використаних джерел (не менше 7 позицій). 

Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, 

поставленого керівником перед студентом – 5 балів, рівень самостійності написання 

роботи – 2 бали, якість мовного оформлення та якість бібліографічного опису, наявність 

посилань на список літератури у тексті роботи – 3 бали. 

Студент має право запропонувати свою тему індивідуального завдання. 

Орієнтовна тематика індивідальних завдань: 

1. Еволюція теорій освітнього менеджменту. 

2. Становлення та розвиток освітнього менеджменту в Україні. 

3. Функції  управлінської  діяльності  менеджера освітньої  установи. 



4. Фактори ефективного управління людськими ресурсами в галузі освіти.  

1. Проблеми співпраці школи та громадськості в умовах нових освітніх змін.  

2. Мотивація як функція управління професорсько-викладацьким складом ЗВО. 

3. Інноваційні управлінські теорії в освіті. 

4. Маркетингова  діяльність  менеджера освітнього  закладу. 

5. Проблеми формування та розвитку організаційної культури у навчальному закладі. 

6. Сучасні підходи до управління фінансовою діяльністю закладів вищої освіти..  

7. Вплив автономії на зміну управлінських функцій керівного апарату ЗВО.  

8. Впровадження інноваційних технологій в управління освітнім закладом. 

9. Управління інноваційною діяльністю у закладі освіти. 

10. Роль бренд-менеджменту в системі управління  закладом освіти.  

11. Управління процесами підвищення кваліфікації та атестація наукових кадрів.  

12. Взаємозв'язок управлінських функцій в освітніх закладах.   

13. Особливості планування організації навчальної діяльності у закладах вищої освіти. 

14. Формування місії і стратегії розвитку закладу освіти. 

15. Особливості  реалізації  основних  функцій  освітнього  менеджменту.  

16. Моніторингова система освітнього менеджменту. 

17. Роль інформаційних технологій в управлінні закладом освіти.  

18. Роль стратегічного планування у діяльності освітньої організації. 

19. Модель  сучасного  менеджера-професіонала  в освіті. 

20. Вивчення системи роботи вчителя. 

21. Визначення основних шляхів підвищення якості освіти, створення умов рівного 

доступу до якісної освіти. 

22. Особливості організації педагогічного процесу в сільській школі. 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Самостійна робота студента з дисципліни передбачає підготовку до семінарських 

занять (опрацювання тексту лекції; виконання домашнього завдання); пошуково-

аналітичну роботу (пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій для 

підготовки питань, що виносяться на самостійне опрацювання; ознайомлення  із 

тематикою та вимогами до написання індивідуальних  семестрових завдань, підготовку 

індивідуального завдання за заданою проблематикою).    

Опрацювати питання, що виносяться на самостійне опрацювання:  

1. Історичні аспекти менеджменту 

2. Особливості  професійної  підготовки керівника-менеджера освіти. 

3. Система гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам. 

4. Фінансовий менеджмент як фактор фінансової стійкості та сталого розвитку 

закладів вищої освіти. 

5. Рейтингове оцінювання закладів вищої освіти. 

6. Напрями підвищення конкурентоспроможності навчального закладу на основі 

інструментів маркетингу. 

7. Формування конкурентоспроможних послуг у системі вищої освіти.  

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Тести (х) 
Контрольна 

робота 

Презентації Індивідуальне 

завдання 

Співбесіда з 

лектором 

Сума 

30 (6х5б.) 20 20 (4х5б.) 10 20 100 

 

Вимоги до презентації: кількість слайдів не менше 8, читабельний текст та 

оформлення (2 б.), креативність (2 б.), інформативність (1 б.).  



Якщо студент з поважних причин не зміг отримати відповідну кількість балів на 

семінарських заняттях, то опрацьований матеріал він здає викладачеві в індивідуальному 

порядку. 

Сумарна кількість балів, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної 

роботи, становить підсумкову семестрову оцінку. 

Прослухорвуючи даний курс, студенти повинні дотримуватися Кодексу академічної 

доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

Семестрова оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною 

і ЄКТС.  

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Мультимедійне обладнання, MS Office (Power Point) . 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

 

Основна література: 

1. Барліт О. О. Основи стратегічного менеджменту в освіті : навч. посіб. / 

О.О. Барліт, М.В. Елькін, М.М. Окса. – Мелітополь : ММД, 2009. – 256 с. 

2. Векслер Е. М. Менеджмент якості : навч. посіб. / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, 

Л. Ф. Василевич. – К. : Професіонал, 2008. – 320 с. 

3. Григораш В. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник / 

В. Григораш, О. Касьянова, О. Мармаза. – Харків : Ранок, 2003. – 160 с. 

4. Гринькова М.В. Менеджмент в освіті / М.В. Гринькова, О.Г. Штепа. – Полтава, 

2003. – 73 с. 

5. Даниленко Л.І.  Менеджмент  інновацій  в  освіті  /Л.І. Даниленко. – К. : Шк. світ, 

2007. –120 с. 

6. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту / В.С. Демчук. – К.: Ленвіт, 2007. – 

263 с. 

7. Коберник О.М. Менеджмент  в  освіті  :  навчальний  посібник  /  О. М. Коберник, 

М.І. Гагарін – 3 вид. – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – 242 с.  

8. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті / В.В. Крижко. – Запоріжжя 

: Просвіта, 2003. – 272 с. 

9. Левченко Л.С. Стратегічний менеджмент навчального закладу :  навчально-

методичний посібник / Л.С. Левченко. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. 

Макаренка, 2011. – 140 с. 

10. Мармаза О.І. Менеджмент  освітньої  організації  /  О.І. Мармаза.  –  Х.:  ТОВ  

«Щедра садиба», 2017. – 126 с. 

11. Мартинець Л.А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : [навч. 

посібн.] / Л.А. Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с. 

12. Маслов В.І. Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми  

навчальними  закладами  :  навч.  посіб.  /  В.І. Маслов. – Т. : Астон, 2007. – 150 с. 

13. Мороз І.В. Менеджмент і моніторинг освіти: навчально-методичний посібник / 

І.В. Мороз. – К. : Освіта України, 2006. – 144 с. 

14. Паращенко Л.І. Теоретико-прикладні аспекти управління закладами  освіти  :  

наук.-метод. gосібник / Інститут педагогіки АПН України; Асоціація  керівників шкіл 

України  // Л.І. Паращенко,  Л.М.  Калініна, Н.М. та ін.  За  бґр.  Л.М. Калініна. – К. : ПП 

Компанія “Актуальна освіта”, 2002. – 312 с.  

15. Пурій Г.М. Фандрайзинг як метод фінансового забезпечення закладів вищої 

освіти в умовах обмеженості бюджетних ресурсів / Г.М. Пурій, І.Р. Фляк // Актуальні 

питання розвитку науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної 



конференції м. Львів,19-20 жовтня 2019 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2019. 

– 56 с. – С. 26-28. 

16. Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти : навчальний посібник / І.В. 

Соколова. – 2016. – 332 с. 

17. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом : навч. посібник / Хриков Є.М. – 

К.: Знання, 2006. – 365 с. 
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Блистів Оксана Миколаївна 
E-mail: oxana77@dspu.edu.ua 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування компетентностей у здобувачів освіти щодо 

управлінської діяльності в освітньому закладі; ознайомлення їх із стратегією та тактикою 

управління освітньою організацією та власним професійним вдосконаленням. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент освіти» студент повинен: 

− знати особливості, специфіку та роль менеджменту освіти у досягненні цілей розвитку 

закладу освіти; 

− уміти ідентифікувати проблеми закладу освіти та обирати оптимальні методи їхнього 

розв’язання, творчо розв’язувати педагогічні задачі; 

− володіти навичками прийняття, обгрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

− демонструвати лідерські навички та вміння працювати в команді;   

− уміти впроваджувати освітні інновації у закладі освіти; 

розуміти механізм забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти на сучасному етапі 

розвитку ринку освітніх послуг. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

− Здатність діяти соціально, відповідально і свідомо.  



− Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

− Здатність проведення досліджень на належному рівні.  

− Здатність ґенерувати нові ідеї (креативність). 

− Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

− Здатність бути критичним і самокритичним. 

− Здатність працювати в команді. 

− Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Фахові компетентності: 

− Здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, володіти 

формами і методами. 

− Здатність використовувати базові знання в процесі планування, організації, 

моделювання та аналізу педагогічного процесу, володіння індивідуальними і груповими 

технологіями прийняття рішень в управлінні навчальним закладом, здатність 

використовувати сучасні технології управління педагогічним колективом. 

− Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності 

та до конкурентної спроможності на ринку праці. 

Програмні результати навчання: 

− Володіти базовими знаннями принципів демократії, уміння аналізувати суспільні 

процеси і впливати на них, розуміти власну роль та роль інших людей у побудові 

демократичного суспільства.  

− Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи 

функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти в Україні, використовувати в 

своїй педагогічній діяльності. 

− Налагоджувати співпрацю з різними соціальними інституціями, загальноосвітніми 

закладами та батьками з метою забезпечення якості освіти, реалізації ослідницьких та 

інноваційних проектів. 

− Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти 

для впровадження змін та інновацій; здатність застосовувати профільні знання в умовах 

індивідуалізації і диференціації навчання. 

− Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти 

для впровадження змін та інновацій; здатність застосовувати профільні знання в умовах 

індивідуалізації і диференціації навчання 

− Використовувати сучасні психолого-педагогічні стратегії та технології в освітньому 

процесі; уміти проводити спеціальні педагогічні дослідження, проектувати відповідно до 

обраної технології навчання; уміти використовувати у своїй практичній діяльності ідеї та 

досвід прогресивних педагогів минулого і сучасності. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін таких як «Психологія», «Педагогіка». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Філософія освіти». 

4. Програма дисципліни. 

Історичні аспекти менеджменту  

Сутність менеджменту. Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії 

менеджменту. Основні школи менеджменту. Особливості сучасної фази розвитку науки 

управління. Концепції сучасної науки менеджменту. Еволюція концепції менеджменту в 

освіті. Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні. Становлення 

управління в галузі освіти. 

Освітній менеджмент як галузь знань та сфера діяльності 

Сутність та специфіка менеджменту в освіті. Предмет, об’єкт і суб’єкт освітнього 

менеджменту. Принципи освітнього менеджменту. Методи управління в освіті: економічні, 

організаційно-розпорядницькі, організаційно-педагогічні, соціально-психологічні. Функції 

освітнього менеджменту. Планування як загальна функція освітнього менеджменту. 

Стратегічне та оперативне планування. Організація як функція освітнього менеджменту. 



Мотивація як функція освітнього менеджменту. Контроль як функція освітнього 

менеджменту. Завдання та основні етапи контролю. 

Заклад освіти як об’єкт управління 

Поняття закладу освіти. Місія освітньої організації. Освітній заклад як об’єкт 

управління. Суб’єкти управління закладом освіти. Учасники освітнього процесу. 

Класифікація закладів освіти за формами власності. Формальні та неформальні організації в 

освітній сфері. Організаційно-правові основи функціонування закладу освіти.. Сутність та 

значення автономії в управлінні закладом освіти. Прямий і опосередкований шляхи 

управління.  

Джерела фінансування суб’єктів освітньої діяльності. Бюджетні асигнування в освіту.  

Кошторис закладу освіти.  Джерела формування кошторису закладу освіти. Загальний і 

спеціальний фонди кошторису закладу освіти. Поняття нормативів фінансування. Додаткові 

джерела фінансування закладів освіти.  Сутність фандрайзингу. Евдавмент-фонди. 

Фінансовий менеджмент як фактор фінансової стійкості та сталого розвитку закладів освіти.  

Організація освітнього процесу в закладах освіти. 

Організація освітнього процесу. Управління навчальною діяльністю закладу освіти. 

Державні стандарти освіти. Планування навчальної діяльності. Освітні програми: зміст, 

структура. Навчальний план. Програма навчальної дисципліни. Навчально-методичне 

забезпечення. Розклад навчання 

Інновації в освіті. Етапи впровадження нововведень у закладі освіти. 

Соціально-психологічні аспекти менеджменту освіти 

Комунікація. Комунікації в процесі управління. Формальні та неформальні комунікації. 

Основні завдання інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Модель процесу 

комунікації. Основні стадії ефективної комунікації. Зовнішні та внутрішні комунікації. 

Інформація. Класифікація управлінської інформації. Вимоги до інформаційного забезпечення 

управлінської діяльності. Інформатизація освіти.  Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті. Поняття «організаційної культури». Функції організаційної культури. Основні 

критерії оцінки організаційної культури.  

Кадровий потенціал закладу освіти 

Сутність кадрового потенціалу. Завдання управління персоналом. Структура персоналу 

закладів освіти.  (педагогічні, науково-педагогічні працівники, керівний склад та допоміжний 

персонал). Посадові обов’язки учасників освітнього процесу. Потреби особистості, 

позитивна їх мотивація. Система гарантій педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам.  

Ефективні та неефективні колективи. Взаємодія і взаємовідносини в колективі. 

Керівництво та лідерство в колективі. Діяльність менеджера як керівника колективу. Стилі 

управління трудовим колективом. Мотиви діяльності керівника та формування стилю 

керівництва. Сутність лідерства. Функціональні обов'язки керівника, менеджера. Оцінка 

ділових, професійних і особистісних якостей керівника закладу освіти.. Особливості  

професійної  підготовки керівника-менеджера освіти. 

Підбір кадрів. Зовнішні та внутрішні джерела набору кадрів. Особливості організації 

конкурсного відбору претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників. 

 Розвиток персоналу. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування. 

Соціальні та економічні стимули продуктивної роботи кадрового колективу. Рейтингове 

оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників. 

Поняття професійного вигорання. Симптоми професійного вигорання. Засоби протидії 

професійному вигоранню, протидія перевтомі та стресам. 

Управління конкурентоспроможністю закладу освіти. 

Сутність та складові маркетингу освітніх послуг. Сутність поняття «конкуренція». 

Функції конкуренції як економічної категорії. Конкурентоспроможність закладу освіти.. 

Особливості управління конкурентоспроможністю закладу освіти.. Конкурентні переваги 

закладу освіти.. Нецінові методи забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти. 

Зовнішні та внутрішні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності закладу освіти. 

Фінансово-економічні, організаційно-правові, політичні, технологічні, демографічні та 



соціокультурні фактори конкурентоспроможності освітньої установи. Методи оцінки рівня 

конкурентоспроможності закладу освіти. Рейтингове оцінювання закладів освіти. 

Формування конкурентоспроможних послуг у системі освіти. Напрями підвищення 

конкурентоспроможності закладу освіти на основі інструментів маркетингу. 

Тематика семінарських занять. 

Освітній менеджмент як галузь знань та сфера діяльності 

Заклад освіти як об’єкт управління. 

Організація освітнього процесу в закладах освіти. 

Соціально-психологічні аспекти менеджменту освіти 

Організація діяльності колективу закладу освіти. 

Управління конкурентоспроможністю закладу освіти. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або 

дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або 

ПК, Power Point, Word. 

6. Система оцінювання. 

Тести (х) 
Контрольна 

робота 

Презентації Індивідуальне 

завдання 

Співбесіда з 

лектором 

Сума 

30 (6х5б.) 20 20 (4х5б.) 10 20 100 

 

Вимоги до презентації: кількість слайдів не менше 8, читабельний текст та оформлення 

(2 б.), креативність (2 б.), інформативність (1 б.).  

Якщо студент з поважних причин не зміг отримати відповідну кількість балів на 

семінарських заняттях, то опрацьований матеріал він здає викладачеві в індивідуальному 

порядку. 

Сумарна кількість балів, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної 

роботи, становить підсумкову семестрову оцінку. 

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. Семестрова оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, 

національною і ЄКТС.  

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема 

недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час 

поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, 

відвідувати навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для 

забезпечення необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, 

працювати з навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна література: 

1. Барліт О.О. Основи стратегічного менеджменту в освіті : навч. посіб. / О.О. Барліт, М.В. 

Елькін, М.М. Окса. – Мелітополь : ММД, 2009. – 256 с. 

2. Даниленко Л.І.  Менеджмент  інновацій  в  освіті  /Л.І. Даниленко. – К. : Шк. світ, 2007. –

120 с. 

3. Коберник О.М. Менеджмент  в  освіті  :  навчальний  посібник  /  О. М. Коберник, М.І. 

Гагарін – 3 вид. – Умань : ВПЦ «Візаві». – 2017. – 242 с.  

4. Левченко Л.С. Стратегічний менеджмент навчального закладу :  навчально-методичний 

посібник / Л.С. Левченко. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – 140 с. 

5. Мармаза О.І. Менеджмент  освітньої  організації  /  О.І. Мармаза.  –  Х.:  ТОВ  «Щедра 

садиба», 2017. – 126 с. 



6. Мартинець Л.А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : [навч. посібн.] 

/ Л.А. Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с. 

7. Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти : навчальний посібник / І.В. Соколова.–2016. – 332 с. 

8. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом : навч. посібник / Хриков Є.М. – К.: 

Знання, 2006. – 365 с. 

Додаткова література: 

9. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: тексти лекцій / Г.В. Єльникова.  – Х.: 

Видавн. група «Основа», 2004. – 128 с. 

10. Кравченко Л.М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти : монографія / 

Л.М. Кравченко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 422 с. 

11. Маслікова І. Моніторингова система освітнього менеджменту / І. Маслікова. – Х. : 

Основа, 2005. – 144 с. 

12. Моніторинг в освіті: сучасний контекст і технологія проведення  / За  заг.  ред.  

І.В.Соколової, Л.В.Задорожної-Княгницької. – Маріуполь: МДУ, 2016. –  185 с. 

Інтернет ресурси: 

13. Кравченко К.В. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу / 

Кравченко К.В. // Електронне наукове видання : Науковий вісник Донбасу. – 2011. – № 3. –  

Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN15/11kkvvnz.pdf. 

14. Офіційний сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua 
 

Викладач      __________      О.М. Блистів 
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