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13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 
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форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Загальнокультурні компетенції дисципліни «Педагогіка» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення 

ОК-1 

вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та 

письмову мову 

ОК-2 

прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та 

майстерності 

ОК-3 

усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності 

ОК-4 

володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички 

роботи з комп’ютером як засобом управління інформацією 

ОК-5 

бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку 

соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя 

 

ОК-6 

бути готовим до ефективного застосування психолого-

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, 

національно-державного і особистісного розвитку, проблем 

соціального благополуччя 

ОК-7 

Професійні компетенції дисципліни «Педагогіка» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

Соціально-технологічні: 

бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, 

які враховують особливості сучасного поєднання глобального, 

національного і регіонального, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства 

ПК-1 

бути здатним до створення психологічно сприятливого 

середовища в освітніх установах, толерантно ставитися до 

індивідуальних та вікових особливостей дітей, сприяти 

доброзичливій взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу 

 

ПК-2 

бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, 

оптимізувати виховний потенціал середовища навчально-

виховного закладу 

ПК-3 

бути здатним до компетентного використання законодавчих ПК-4 



та інших нормативних актів державного і регіонального рівнів 

Дослідні: 

бути здатним дослідити особливості поведінки дітей різного 

віку, психолого-педагогічну характеристику на учня, на клас. 

ПК-5 

володіти методиками діагностики пізнавальних психічних 

процесів учнів, досліджувати причини міжособистісних 

конфліктів, пропонувати варіанти вирішення педагогічних 

конфліктів 

ПК-6 

бути готовим представляти результати дослідження у формах 

звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень 

ПК-7 

 

Організаційно-управлінські: 

бути здатним враховувати в процесі здійснення навчально-

виховної діяльності індивідуальні особливості учнів і 

педагогічних працівників, творчий потенціал 

ПК-8 

бути готовим до проведення ділових ігор, культурного 

дозвілля, національних свят, фольклорних дійств 

ПК-9 

Соціально-проектні: 

бути готовим до розробки інноваційних національних 

проектів в рамках заходів державної освітньої політики, участі 

в пілотних проектах, проводити соціальні опитування 

ПК-10 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Теорія і 

практика управління навчальним  закладом (дошкільним)» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 

підготовки  012 Дошкільна освіта. 

Предметом цієї дисципліни є питання організації діяльності ДНЗ як 

соціально-педагогічної системи та управління нею із урахуванням 
внутрішніх і зовнішніх «зв’язків відносин» у цілісній системі освіти України. 

Завдання: 

• озброєння студентів знаннями, уміннями, навичками в галузі 

організації роботи з дошкільної освіти і управлінні нею на різних її 

рівнях; 

• вивчення теоретичних основ і передового досвіду управління в системі 

дошкільної освіти; 

• ознайомлення з історією організації дошкільної справи в нашій 

державі; 

• вивчення методів і прийомів керівництва колективом працівників 

дошкільного навчального закладу; 

• формування професійної майстерності, організаційно-педагогічних 

умінь; 

• оволодіння навичками самостійної роботи з Державними документами 

та підзаконними актами, науковою та методичною літературою; 

• розвиток здібностей використовувати отримані знання і уміння в 

практиці управління дошкільною освітою. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

 

І. Загальнопредметні: 

- Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 

- Здатність використовувати в своїй діяльності нормативні  правові 

документи в галузі дошкільної освіти; 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю; 

- Здатність  усвідомлювати соціальну значущість  своєї майбутньої 

професії – вихователь, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності в ДНЗ; 

- Здатність  усвідомлювати  національну  та загальнолюдську культуру, 

духовно-моральні основи життя людини і людства; 

- Здатність  усвідомлювати  культурологічні основи сімейних, 

соціальних, суспільних явищ і традицій. 

 

 

 



ІІ. Фахові: 

- Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх 

технологій, які враховують особливості розвитку дитини, специфіку 

соціокультурного розвитку суспільства; 

- Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність до створення соціально і психологічно сприятливого 

середовища в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні 

технології в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу; 

- Здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що 

визначає ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами 

протистояння професійній деформації; 

- Здатність  освоєння  педагогічних наук, системи знань, що 

забезпечує фундаментальну підготовку для подальшого оволодіння  

фаховими дисциплінами, підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної 

освіти; 

- Здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей 

дошкільного віку; 

- Здатність організовувати предметно-ігрове середовище у різних 

вікових групах дошкільного навчального закладу; 

- Здатність використовувати різні форми організації навчальної 

діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід 

дитини; 

- Здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати 

отриманні знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку. 

 
На вивчення навчальної дисципліни  відводиться  180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

Тема 1. Вступ. Поняття управління. Сутність понять управління, 

керівництво, менеджмент . 

Стан проблеми підготовки професійних керівників для системи 

дошкільної освіти. Мета і завдання дисципліни “Управління в системі 

дошкільної освіти”.  

Теорія управління. Категорії “управління”,“керівництво”, 

“менеджмент”,  співвідношення між поняттями. Об’єкт і суб’єкт управління. 

Розвиток науки управління. Методологічні основи науки управління. 

Закономірності та принципи управління. 

Управління як процес. Мета і завдання управління. Циклічний характер 

процесу управління. Горизонтальний і вертикальний поділ управлінської 

праці. Рівні управління. 

Система управління. Характеристика системи управління. Організація 

як об’єкт управління. Побудова організації. Організаційна структура 

управління. Класифікація організаційних структур управління: лінійні, 

функціональні, комбіновані. Поняття про педагогічну систему, її 

характеристика.  

Основні поняття теми: управління, керівництво, менеджмент, 

принципи управління. 

Тема 2. Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в 

ДНЗ. Поняття управлінського циклу. 

Функції управління. Загальні та спеціальні функції управління. 

Визначення функцій управління: вироблення і прийняття управлінських 

рішень, в тому числі, планування; організація; регулювання; коригування; 

облік і контроль; збір та обробка інформації (за В.Г. Афанасьєвим). 

Визначення функцій управління в працях дослідників у галузі менеджменту, 

управління в системі освіти (Ю.А. Конаржевський, М.І. Кондаков, Н.М. 

Островерхова, В.Г. Постовий, М.В. Черпінський, Р.Х. Шакуров, Т.І. Шамова 

та інші). 

Основні поняття теми: функції, функції управлінської діяльності, 

циклічність управлінської діяльності, поняття управлінського циклу, 

корегування, регулювання. 

 

Кредит 2. Організаційно-правові засади функціонування системи 

дошкільної освіти в Україні. 

Тема 3. Поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в 

Україні.  

Поняття "дошкільна освіта", "система дошкільної освіти". Завдання 

та принципи дошкільної освіти в Україні. Державна політика у сфері 

дошкільної освіти. Роль сім’ї  у здобутті дошкільної освіти. 



Законодавча база функціонування дошкільної освіти в Україні. 

Завдання законодавства України про дошкільну освіту. Конституція України 

(1996р.) про право на освіту, про piвність дітей у своїх правах, про 

обов'язки батьків щодо забезпечення розвитку дітей дошкільного віку. 

Зміст Закону України "Про освіту" (в редакції 1996р. зі змінами та 

доповненнями). Значення та зміст Закону України "Про дошкільну освіту" 

(2001р.). 

Право на здобуття дошкільної освіти в контексті проблеми захисту 

прав i забезпечення повноцінного розвитку дітей. Значення міжнародних 

документів та законодавчих актів України в галузі охорони дитинства.  

Основні поняття теми: система дошкільної освіти, принципи 

дошкільної освіти, завдання дошкільної освіти, здобуття дошкільної освіти. 

Тема 4. Дошкільний навчальний заклад як педагогічна  

система і об’єкт управління . 

Повноваження дошкільного навчального закладу. Типи ДНЗ та їх 

характеристика. Статус ДНЗ, заснованих на різних формах власності. 

Значення та зміст Положення про дошкільний навчальний заклад та 

Статут ДНЗ. 

Основні поняття теми: повноваження, типи ДНЗ, статус ДНЗ, форма 

власності, Статут, Положення. 

 

Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти  

Тема 5. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація  

У період переходу від бюрократичного управління закладами ос- віти 

адхократичного (узгоджувального) та меритократичного (про- фесійного) 

важливим є усвідомлення основних функцій управління. Зміст управлінських 

функцій керівників закладів освіти. Класифікація управлінських функцій. 

Зв’язок між змістом управління і стандартом діяльності керівника закладу 

освіти.  

Тема 6. Організаційне моделювання в системі оперативного управління 

Методична і виховна робота, завдання і зміст. Форми методичної роботи , їх 

характеристика. Індивідуальні та колективні форми. Методична рада. 

Контроль: види, методи, форми і зміст. Технологія і структура розробки 

оперативних моделей управління. Адаптивне управління. 

Тема 7. Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління 

Сутність освітнього моніторингу: визначення, синхронність процесів 

спостереження, замирювання, отримання нової інформації, мо- делювання, 

прогнозування, коригування. Типи і види моніторингу: діагностичний, 

державний, регіональ- ний, локальний. Моніторинг розвитку освіти в 

Україні. Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління.  

 

Кредит 4. Зміст і структура навчально-виховних і управлінських 

технологій  

Тема 8. Традиційні та інноваційні освітні технології  



Навчально-виховні та управлінські технології, що діють у сучас- них 

закладах освіти. Їх особливість та інноваційність. Взаємозв’язок освітніх 

технологій з освітньою метою навчального закладу, формами і методами 

навчання, виховання й управління.  

Тема 9. Навчально-виховні технології: особистісно орієнтована освіта, 

Вальдорфська педагогіка, технологія саморозвитку (М. Монтессорі), 

технології розвивального навчання, проектна технологія, нові 

інформаційні технології навчання тощо  

Традиційні та інноваційні освітні технології; сутність і особливості. 

Особистісно орієнтована освіта, Вальдорфська педагогіка, технологія 

саморозвитку (М. Монтессорі), технології розвивального навчання, проектна 

технологія, нові інформаційні технології навчання тощо. Інтерактивні 

технології навчання, технології кредитно-модульного, дистанційного 

навчання. Технологія зовнішнього стандартизова- ного тестування. 

Multimedia-технології.  Альтернативні педагогічні технології (школа-парк М. 

О. Балаба- на, технологія імовірнісної освіти О.М. Лобка, педагогіка 

гуманізму В. Ф. Шаталова, В. О. Сухомлинського).  

Тема 10. Складові освітньої технології: концептуальна, змістова, 

процесуальна  

Методика і технологія: спільність і відмінності. Сучасні освітні ме- тодики і 

технології. Компоненти технології: концепція, зміст, процес. Розробка 

освітніх технологій та її основні етапи:  

А) Зв’язок навчальної технології з науковою ідеєю: Навчальні технології, що 

діють у закладах освіти Провідні наукові ідеї “Крок за кроком” “Довкілля” 

“Модульна” тощо Особистісно орієнтована Інтеграційна Диференційована 

тощо  

Б) Зв’язок виховної технології з науковою ідеєю: Виховні технології Провідні 

наукові ідеї “Паросток”, “Рекреаційна технологія” Всебічний розвиток 

особистості Фізичне здоров’я тощо  

В) Зв’язок управлінської технології з науковою ідеєю: Управлінські 

технології Провідні наукові ідеї Громадсько-державне управління Проектно-

інвестиційне управління тощо Демократизм Розвиток професіоналізму тощо  

Г) Визначення пріоритетних принципів навчання, виховання та уп- равління 

на сучасному етапі розвитку закладу освіти: Пріоритетні принципи Складові 

навчального процесу Навчання Виховання Управління  

Д) Визначення сучасних наукових підходів до навчання, вихован- ня та 

управління закладом освіти: Сучасні наукові підходи Складові навчального 

процесу Навчання Виховання Управління.  

 

Кредит 5. Сучасні технології управління закладами освіти  

Тема 11. Сутність і зміст управлінської технології  

Сутність і зміст управлінської технології. Визначення сутності і змісту 

поняття “управлінська технологія”. Класифікація технологій управління. 

Правління, управління, керування (ретроспективний аналіз). Політичні 

підходи до вирішення проблем управління освітою в радянський період. 



Сучасний стан досліджуваної проблеми. Стилі управління закладами освіти 

(демократичний, ліберальний, ліберально-демократичний, консервативний, 

технократичний, творчий).  

Тема 12. Інтегративний характер управлінських технологій  

Об’єкт дослідження науки управління закладом освіти. Комплексний, 

системний, системно-структурний підходи в управлінні. Розробка 

структурної ієрархії як метод наукового дослідження. Форми критичної 

оцінки керівника: оцінка експертів, “мозковий штурм”, соціологічні методи 

дослідження тощо.  

Тема 13. Принципи, методи і функції управління навчальним закладом  

Принципи управління: гуманізація, демократизація, відкритість, принципи 

поєднання колегіальності з персональною відповідальністю, науковість, 

регіональність, оперативність, конкретність, діловитість, принцип перевірки 

фактичного використання прийнятих рішень, ініціативність, 

цілеспрямованість, оптимізація, активність тощо. Методи управління: 

організаційні, педагогічні, соціально-психоло- гічні, економічні. 

Характеристика основних методів: інструктаж, норму- вання, розпорядчі 

акти; конференція, семінар, педагогічна рада, диспут, консультація, 

педагогічні читання; моральне стимулювання, створення позитивного 

психологічного мікроклімату в колективі; матеріальне сти- мулювання, 

економічне планування, бюджетне управління. Функції управління: 

планування, організація, координування, облік і контроль, регулювання, 

аналіз. Класичні та модернізовані (оновлені) функції управління.  

Класифікація організаційно-педагогічних методів управління: І гру- па — 

методи, пов’язані з розподілом функцій управління; ІІ група — ор- 

ганізаційні методи з демократичним стилем управління; ІІІ група — ме- тоди, 

пов’язані з соціальними факторами й соціально-психологічними методами 

управління. Управлінське рішення, управлінський акт: зміст і форма. 

Характеристика психологічних методів управління: формуван- ня 

міжособистісного статусу директора, міжособистісних стосунків в апараті 

управління, колективі щодо його згуртування; мотивація індивідуальної та 

колективної трудової діяльності членів шкільного колективу. Соціальні 

методи управління: сформованість громадської думки колективу, наявність 

авторитету в керівника закладу, поведінка ко- лективу в стресових ситуаціях, 

рівень задоволеності роботою тощо.  

 

Кредит 6. Управління системою дошкільної освіти в районі, місті, 

області, країні. 

Тема 14. Організаційна структура та завдання органів  управління 

дошкільною освітою. 

Органи управління системою дошкільної освіти. Основні завдання 

органів управління освітою. 

Державні органи управління в системі дошкільної освіти. Міністерство 

освіти і науки України – спеціально уповноважений центральний орган 

державної виконавчої влади у галузі освіти і науки. Повноваження 



Міністерства освіти і науки України в системі дошкільної освіти. Органи 

управління освітою, підпорядковані обласним, міським, районним 

державним адміністраціям та органами місцевого самоврядування, їх 

повноваження. 

Органи громадського самоврядування в освіті. 

Організація роботи органів управління в системі дошкільної освіти. 

Структура районного, міського ( Головного) управління освіти: начальник, 

заступники начальника, відділи дошкільної освіти, загальної середньої 

освіти, виховної роботи, інші підрозділи управління освіти. Основні функції 

структурних підрозділів управління освіти. 

Особливості роботи управлінь освіти на сучасному етапі. Регіональні 

програми розвитку освіти, їх реалізація. 

Основні поняття теми: органи управління системою дошкільної 

освіти, органи громадського самоврядування в освіті і в дошкільній освіті. 

 Тема 15. Державний контроль за діяльністю дошкільних  

навчальних закладів.  

Нормативно-правова база Державного контролю за діяльністю 

дошкільних навчальних закладів. Види Державного контролю (тематичний, 

попереджувальний, порівняльний, наступний, оперативний тощо). Методи 

контролю. Принципи контролю. 

Державна атестація ДНЗ – основний вид державного контролю. 

Оприлюднення результатів державного контролю. 

Основні поняття теми: державний контроль, види контролю, методи 

контролю, принципи контролю, оприлюднення результатів контролю. 

Тема 16. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному 

закладі та організація харчування дітей і дорослих членів колективу.  

Державні документи, що визначають порядок організації харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі.  

Норми харчування, натуральний набір продуктів. Режим харчування. 

Меню. Картотека страв. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо організації 

харчування в ДНЗ. Роль завідуючої ДНЗ у організації харчування. 

Державні документи про медичне обслуговування дітей в ДНЗ. 

Лікувально-профілактичні, медико-санітарні та оздоровчі заходи. Обов’язки 

медичних працівників ДНЗ. 

Основні поняття теми: норми харчування, натуральний набір 

продуктів, режим харчування, картотека страв, лікувально–профілактичні, 

медико–санітарні та оздоровчі заходи.       
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання:    

• індивідуальне і фронтальне опитування; 

• самостійні роботи; 

• тестування; 

• контрольні роботи; 

• перевірка індивідуальних дослідницьких завдань; 

• перевірка групових творчих завдань.    
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів-6 

Галузь знань 

01 Освіта  Нормативна 

 

Спеціальність 

012  «Дошкільна освіта»   

  
Загальна кількість 

годин – 180 год. 

Рік підготовки 

2 2 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  1,4 

самостійної роботи 

студента – 3,3 год, 

Ступінь 

магістр 

 32 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 8 год. 

Лабораторні 

- год.  год. 

Самостійна робота 

120 год. 156 год. 

Індивідуальна робота:   

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 180 год.:  60 год. – аудиторні заняття,  120 

год. – самостійна робота (33% /67 %); 

для денної форми навчання – 180 год.:  24 год. – аудиторні заняття,  156 

год. – самостійна робота (33% /67 %); 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

управлінською діяльністю  в дошкільних навчальних закладах. 

Предметом цієї дисципліни є питання організації діяльності ДНЗ як 

соціально-педагогічної системи та управління нею із урахуванням 

внутрішніх і зовнішніх «зв’язків відносин» у цілісній системі освіти України. 

Завдання: 

• озброєння студентів знаннями, уміннями, навичками в галузі 

організації роботи з дошкільної освіти і управлінні нею на різних її 

рівнях; 

• вивчення теоретичних основ і передового досвіду управління в системі 

дошкільної освіти; 

• ознайомлення з історією організації дошкільної справи в нашій 

державі; 

• вивчення методів і прийомів керівництва колективом працівників 

дошкільного навчального закладу; 

• формування професійної майстерності, організаційно-педагогічних 

умінь; 

• оволодіння навичками самостійної роботи з Державними документами 

та підзаконними актами, науковою та методичною літературою; 

• розвиток здібностей використовувати отримані знання і уміння в 

практиці управління дошкільною освітою. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 

- Здатність використовувати в своїй діяльності нормативні  правові 

документи в галузі дошкільної освіти; 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю; 

- Здатність  усвідомлювати соціальну значущість  своєї майбутньої 

професії – вихователь, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності в ДНЗ; 



- Здатність  усвідомлювати  національну  та загальнолюдську культуру, 

духовно-моральні основи життя людини і людства; 

- Здатність  усвідомлювати  культурологічні основи сімейних, 

соціальних, суспільних явищ і традицій. 

ІІ. Фахові: 

- Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх 

технологій, які враховують особливості розвитку дитини, специфіку 

соціокультурного розвитку суспільства; 

- Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність до створення соціально і психологічно сприятливого 

середовища в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні 

технології в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу; 

- Здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що 

визначає ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами 

протистояння професійній деформації; 

- Здатність  освоєння  педагогічних наук, системи знань, що 

забезпечує фундаментальну підготовку для подальшого оволодіння  

фаховими дисциплінами, підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної 

освіти; 

- Здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей 

дошкільного віку; 

- Здатність організовувати предметно-ігрове середовище у різних 

вікових групах дошкільного навчального закладу; 

- Здатність використовувати різні форми організації навчальної 

діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід 

дитини; 

- Здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати 

отриманні знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

Тема 1. Вступ. Поняття управління. Сутність понять управління, 

керівництво, менеджмент . 

Стан проблеми підготовки професійних керівників для системи 

дошкільної освіти. Мета і завдання дисципліни “Управління в системі 

дошкільної освіти”.  

Теорія управління. Категорії “управління”,“керівництво”, 

“менеджмент”,  співвідношення між поняттями. Об’єкт і суб’єкт управління. 



Розвиток науки управління. Методологічні основи науки управління. 

Закономірності та принципи управління. 

Управління як процес. Мета і завдання управління. Циклічний характер 

процесу управління. Горизонтальний і вертикальний поділ управлінської 

праці. Рівні управління. 

Система управління. Характеристика системи управління. Організація 

як об’єкт управління. Побудова організації. Організаційна структура 

управління. Класифікація організаційних структур управління: лінійні, 

функціональні, комбіновані. Поняття про педагогічну систему, її 

характеристика.  

Основні поняття теми: управління, керівництво, менеджмент, 

принципи управління. 

 

Тема 2. Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в 

ДНЗ. Поняття управлінського циклу. 

Функції управління. Загальні та спеціальні функції управління. 

Визначення функцій управління: вироблення і прийняття управлінських 

рішень, в тому числі, планування; організація; регулювання; коригування; 

облік і контроль; збір та обробка інформації (за В.Г. Афанасьєвим). 

Визначення функцій управління в працях дослідників у галузі менеджменту, 

управління в системі освіти (Ю.А. Конаржевський, М.І. Кондаков, Н.М. 

Островерхова, В.Г. Постовий, М.В. Черпінський, Р.Х. Шакуров, Т.І. Шамова 

та інші). 

Основні поняття теми: функції, функції управлінської діяльності, 

циклічність управлінської діяльності, поняття управлінського циклу, 

корегування, регулювання. 

 

Кредит 2. Організаційно-правові засади функціонування системи 

дошкільної освіти в Україні. 

Тема 3. Поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в 

Україні.  

Поняття "дошкільна освіта", "система дошкільної освіти". Завдання 

та принципи дошкільної освіти в Україні. Державна політика у сфері 

дошкільної освіти. Роль сім’ї  у здобутті дошкільної освіти. 

Законодавча база функціонування дошкільної освіти в Україні. 

Завдання законодавства України про дошкільну освіту. Конституція України 

(1996р.) про право на освіту, про piвність дітей у своїх правах, про 

обов'язки батьків щодо забезпечення розвитку дітей дошкільного віку. 

Зміст Закону України "Про освіту" (в редакції 1996р. зі змінами та 

доповненнями). Значення та зміст Закону України "Про дошкільну освіту" 

(2001р.). 

Право на здобуття дошкільної освіти в контексті проблеми захисту 

прав i забезпечення повноцінного розвитку дітей. Значення міжнародних 

документів та законодавчих актів України в галузі охорони дитинства.  



Основні поняття теми: система дошкільної освіти, принципи 

дошкільної освіти, завдання дошкільної освіти, здобуття дошкільної освіти. 

Тема 4. Дошкільний навчальний заклад як педагогічна  

система і об’єкт управління . 

Повноваження дошкільного навчального закладу. Типи ДНЗ та їх 

характеристика. Статус ДНЗ, заснованих на різних формах власності. 

Значення та зміст Положення про дошкільний навчальний заклад та 

Статут ДНЗ. 

Основні поняття теми: повноваження, типи ДНЗ, статус ДНЗ, форма 

власності, Статут, Положення. 

 

Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти  

Тема 5. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація  

У період переходу від бюрократичного управління закладами ос- віти 

адхократичного (узгоджувального) та меритократичного (про- фесійного) 

важливим є усвідомлення основних функцій управління. Зміст управлінських 

функцій керівників закладів освіти. Класифікація управлінських функцій. 

Зв’язок між змістом управління і стандартом діяльності керівника закладу 

освіти.  

 

Тема 6. Організаційне моделювання в системі оперативного управління 

Методична і виховна робота, завдання і зміст. Форми методичної роботи , їх 

характеристика. Індивідуальні та колективні форми. Методична рада. 

Контроль: види, методи, форми і зміст. Технологія і структура розробки 

оперативних моделей управління. Адаптивне управління. 

 

Тема 7. Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління 

Сутність освітнього моніторингу: визначення, синхронність процесів 

спостереження, замирювання, отримання нової інформації, мо- делювання, 

прогнозування, коригування. Типи і види моніторингу: діагностичний, 

державний, регіональ- ний, локальний. Моніторинг розвитку освіти в 

Україні. Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління.  

 

Кредит 4. Зміст і структура навчально-виховних і управлінських 

технологій  

Тема 8. Традиційні та інноваційні освітні технології  

Навчально-виховні та управлінські технології, що діють у сучас- них 

закладах освіти. Їх особливість та інноваційність. Взаємозв’язок освітніх 

технологій з освітньою метою навчального закладу, формами і методами 

навчання, виховання й управління.  

 

Тема 9. Навчально-виховні технології: особистісно орієнтована освіта, 

Вальдорфська педагогіка, технологія саморозвитку (М. Монтессорі), 

технології розвивального навчання, проектна технологія, нові 

інформаційні технології навчання тощо  



Традиційні та інноваційні освітні технології; сутність і особливості. 

Особистісно орієнтована освіта, Вальдорфська педагогіка, технологія 

саморозвитку (М. Монтессорі), технології розвивального навчання, проектна 

технологія, нові інформаційні технології навчання тощо. Інтерактивні 

технології навчання, технології кредитно-модульного, дистанційного 

навчання. Технологія зовнішнього стандартизова- ного тестування. 

Multimedia-технології.  Альтернативні педагогічні технології (школа-парк М. 

О. Балаба- на, технологія імовірнісної освіти О.М. Лобка, педагогіка 

гуманізму В. Ф. Шаталова, В. О. Сухомлинського).  

 

Тема 10. Складові освітньої технології: концептуальна, змістова, 

процесуальна  

Методика і технологія: спільність і відмінності. Сучасні освітні ме- тодики і 

технології. Компоненти технології: концепція, зміст, процес. Розробка 

освітніх технологій та її основні етапи:  

А) Зв’язок навчальної технології з науковою ідеєю: Навчальні технології, що 

діють у закладах освіти Провідні наукові ідеї “Крок за кроком” “Довкілля” 

“Модульна” тощо Особистісно орієнтована Інтеграційна Диференційована 

тощо  

Б) Зв’язок виховної технології з науковою ідеєю: Виховні технології Провідні 

наукові ідеї “Паросток”, “Рекреаційна технологія” Всебічний розвиток 

особистості Фізичне здоров’я тощо  

В) Зв’язок управлінської технології з науковою ідеєю: Управлінські 

технології Провідні наукові ідеї Громадсько-державне управління Проектно-

інвестиційне управління тощо Демократизм Розвиток професіоналізму тощо  

Г) Визначення пріоритетних принципів навчання, виховання та уп- равління 

на сучасному етапі розвитку закладу освіти: Пріоритетні принципи Складові 

навчального процесу Навчання Виховання Управління  

Д) Визначення сучасних наукових підходів до навчання, вихован- ня та 

управління закладом освіти: Сучасні наукові підходи Складові навчального 

процесу Навчання Виховання Управління  

 

Кредит 5. Сучасні технології управління закладами освіти  

Тема 11. Сутність і зміст управлінської технології  

Сутність і зміст управлінської технології. Визначення сутності і змісту 

поняття “управлінська технологія”. Класифікація технологій управління. 

Правління, управління, керування (ретроспективний аналіз). Політичні 

підходи до вирішення проблем управління освітою в радянський період. 

Сучасний стан досліджуваної проблеми. Стилі управління закладами освіти 

(демократичний, ліберальний, ліберально-демократичний, консервативний, 

технократичний, творчий).  

 

Тема 12. Інтегративний характер управлінських технологій  

Об’єкт дослідження науки управління закладом освіти. Комплексний, 

системний, системно-структурний підходи в управлінні. Розробка 



структурної ієрархії як метод наукового дослідження. Форми критичної 

оцінки керівника: оцінка експертів, “мозковий штурм”, соціологічні методи 

дослідження тощо.  

 

Тема 13. Принципи, методи і функції управління навчальним закладом  

Принципи управління: гуманізація, демократизація, відкритість, принципи 

поєднання колегіальності з персональною відповідальністю, науковість, 

регіональність, оперативність, конкретність, діловитість, принцип перевірки 

фактичного використання прийнятих рішень, ініціативність, 

цілеспрямованість, оптимізація, активність тощо. Методи управління: 

організаційні, педагогічні, соціально-психоло- гічні, економічні. 

Характеристика основних методів: інструктаж, норму- вання, розпорядчі 

акти; конференція, семінар, педагогічна рада, диспут, консультація, 

педагогічні читання; моральне стимулювання, створення позитивного 

психологічного мікроклімату в колективі; матеріальне сти- мулювання, 

економічне планування, бюджетне управління. Функції управління: 

планування, організація, координування, облік і контроль, регулювання, 

аналіз. Класичні та модернізовані (оновлені) функції управління.  

Класифікація організаційно-педагогічних методів управління: І гру- па — 

методи, пов’язані з розподілом функцій управління; ІІ група — ор- 

ганізаційні методи з демократичним стилем управління; ІІІ група — ме- тоди, 

пов’язані з соціальними факторами й соціально-психологічними методами 

управління. Управлінське рішення, управлінський акт: зміст і форма. 

Характеристика психологічних методів управління: формуван- ня 

міжособистісного статусу директора, міжособистісних стосунків в апараті 

управління, колективі щодо його згуртування; мотивація індивідуальної та 

колективної трудової діяльності членів шкільного колективу. Соціальні 

методи управління: сформованість громадської думки колективу, наявність 

авторитету в керівника закладу, поведінка ко- лективу в стресових ситуаціях, 

рівень задоволеності роботою тощо.  

 

Кредит 6. Управління системою дошкільної освіти в районі, місті, 

області, країні. 

Тема 14. Організаційна структура та завдання органів  управління 

дошкільною освітою. 

Органи управління системою дошкільної освіти. Основні завдання 

органів управління освітою. 

Державні органи управління в системі дошкільної освіти. Міністерство 

освіти і науки України – спеціально уповноважений центральний орган 

державної виконавчої влади у галузі освіти і науки. Повноваження 

Міністерства освіти і науки України в системі дошкільної освіти. Органи 

управління освітою, підпорядковані обласним, міським, районним 

державним адміністраціям та органами місцевого самоврядування, їх 

повноваження.  

Органи громадського самоврядування в освіті. 



Організація роботи органів управління в системі дошкільної освіти. 

Структура районного, міського ( Головного) управління освіти: начальник, 

заступники начальника, відділи дошкільної освіти, загальної середньої 

освіти, виховної роботи, інші підрозділи управління освіти. Основні функції 

структурних підрозділів управління освіти. 

Особливості роботи управлінь освіти на сучасному етапі. Регіональні 

програми розвитку освіти, їх реалізація. 

Основні поняття теми: органи управління системою дошкільної 

освіти, органи громадського самоврядування в освіті і в дошкільній освіті. 

 Тема 15. Державний контроль за діяльністю дошкільних  

навчальних закладів.  

Нормативно-правова база Державного контролю за діяльністю 

дошкільних навчальних закладів. Види Державного контролю (тематичний, 

попереджувальний, порівняльний, наступний, оперативний тощо). Методи 

контролю. Принципи контролю. 

Державна атестація ДНЗ – основний вид державного контролю. 

Оприлюднення результатів державного контролю. 

Основні поняття теми: державний контроль, види контролю, методи 

контролю, принципи контролю, оприлюднення результатів контролю. 

Тема 16. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному 

закладі та організація харчування дітей і дорослих членів колективу.  

Державні документи, що визначають порядок організації харчування 

дітей в дошкільному навчальному закладі.  

Норми харчування, натуральний набір продуктів. Режим харчування. 

Меню. Картотека страв. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо організації 

харчування в ДНЗ. Роль завідуючої ДНЗ у організації харчування. 

Державні документи про медичне обслуговування дітей в ДНЗ. 

Лікувально-профілактичні, медико-санітарні та оздоровчі заходи. Обов’язки 

медичних працівників ДНЗ. 

Основні поняття теми: норми харчування, натуральний набір 

продуктів, режим харчування, картотека страв, лікувально–профілактичні, 

медико–санітарні та оздоровчі заходи.       

    

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура програми навчальної дисципліни  

 

№ 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

усього лекці

й. 

практичніі Індиві

д. 

робота 

ПМК Самост 

ост 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Кредит  1.  Теоретичні основи управління в системі дошкільної освіти  

1. Вступ. Поняття управління. Сутність 

понять управління, керівництво, 

менеджмент. 

15 2 3   10 

2. Функції управління: сутність, зміст та 

особливості реалізації в ДНЗ. Поняття 

управлінського циклу. 

15 2 3   10 

Разом 30 4 6   20 

Кредит  2.  Організаційно-правові засади функціонування системи дошкільної  

освіти в Україні 

 

3. Поняття дошкільної освіти, завдання і 

принципи її організації в Україні 

15 2 3   10 

4 Дошкільний навчальний заклад як 

педагогічна система і об’єкт 

управління 

15 2 3   10 

Разом 30 4 6   20 

Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти 

 

5. Тема 5. Зміст управлінських функцій 

керівника закладу, їх класифікація  

10 2 2   6 

6. Тема 6. Організаційне моделювання в 

системі оперативного управління  

10 2    8 

7. Тема 7. Освітній моніторинг як 

механізм адаптивного управління 

10 2 2   6 

 Разом 30 6 4   20 

Кредит 4. Зміст і структура навчально-виховних і управлінських технологій 

 

8. Тема 8. Традиційні та інноваційні 

освітні технології  

10 2 2   6 

9. Тема 9. Навчально-виховні технології: 

особистісно орієнтована освіта, 

Вальдорфська педагогіка, технологія 

саморозвитку (М. Монтессорі), 

технології розвивального навчання, 

проектна технологія, нові інформаційні 

технології навчання тощо  

10 2    8 



10. Тема 10. Складові освітньої технології: 

концептуальна, змістова, процесуальна 

10 2 2   6 

 Разом 

 

30 6 4   20 

Кредит 5. Сучасні технології управління закладами освіти  

11. Тема 11. Сутність і зміст управлінської 

технології  

10 2 2   6 

12. Тема 12. Інтегративний характер 

управлінських технологій  

10 2    8 

13. Тема 13. Принципи, методи і функції 

управління навчальним закладом 

10 2 2   6 

 Разом 30 6 4   20 

Кредит 6. Управління системою дошкільної освіти в районі, місті,  

області, країні. 

14. Тема 14. Організаційна структура та 

завдання органів  управління 

дошкільною освітою. 

10 2 2   6 

15. Тема 15. Державний контроль за 

діяльністю дошкільних навчальних 

закладів 

10 2 2   6 

16. Тема 16. Медичне обслуговування 

дітей у дошкільному навчальному 

закладі та організація харчування дітей 

і дорослих членів колективу 

10 2    8 

 Разом 30 6 4   20 

 Всього 180 32 28   120 

 

4. ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ Назва теми Кількість 

годин 

Кредит  1. Теоретичні основи управління в системі дошкільної освіти. 

 

1. Тема 1.Управлінський цикл та функції управління 2 

2-3 Тема 2. Функції управління: сутність, зміст та 

особливості реалізації в ДНЗ. Поняття управлінського 

циклу. 

4 

Кредит 2.Організаційно-правові засади функціонування системи 

дошкільної освіти в Україні. 

4 Поняття дошкільної освіти, завдання і принципи її 

організації в Україні 

2 

5-6 Тема 4. Дошкільний навчальний заклад як педагогічна  

система і об’єкт управління . 

4 



Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти 

 Тема 5. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх 

класифікація  

 

7 Тема 6. Організаційне моделювання в системі оперативного 

управління 

2 

8 Тема 7. Освітній моніторинг як механізм адаптивного 

управління 

2 

Кредит 4. Зміст і структура навчально-виховних і управлінських 

технологій  

9 Тема 8. Традиційні та інноваційні освітні технології 2 

 Тема 9. Навчально-виховні технології: особистісно 

орієнтована освіта, Вальдорфська педагогіка, технологія 

саморозвитку (М. Монтессорі), технології розвивального 

навчання, проектна технологія, нові інформаційні 

технології навчання тощо 

 

10 Тема 10. Складові освітньої технології: концептуальна, 

змістова, процесуальна 

2 

Кредит 5. Сучасні технології управління закладами освіти 

11 Тема 11. Сутність і зміст управлінської технології 2 

 Тема 12. Інтегративний характер управлінських технологій  

12 Тема 13. Принципи, методи і функції управління 

навчальним закладом 

2 

Кредит 6. Управління системою дошкільної освіти в районі, місті, 

області, країні 

13 Тема 14. Організаційна структура та завдання органів  

управління дошкільною освітою 

2 

14 Тема 15. Державний контроль за діяльністю дошкільних 

навчальних закладів 

2 

 Тема 16. Медичне обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі та організація харчування дітей і 

дорослих членів колективу 

 

 Разом 28 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ Назва теми Кількість 

годин 

Кредит  1. Теоретичні основи управління в системі дошкільної освіти. 

 

1. Тема 1.Управлінський цикл та функції управління 8 

2-3 Тема 2. Функції управління: сутність, зміст та 

особливості реалізації в ДНЗ. Поняття управлінського 

циклу. 

12 



Кредит 2.Організаційно-правові засади функціонування системи 

дошкільної освіти в Україні. 

4 Поняття дошкільної освіти, завдання і принципи її 

організації в Україні 

8 

5-6 Тема 4. Дошкільний навчальний заклад як педагогічна  

система і об’єкт управління . 

12 

Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти 

 Тема 5. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх 

класифікація  

8 

 Тема 6. Організаційне моделювання в системі оперативного 

управління 

6 

 Тема 7. Освітній моніторинг як механізм адаптивного 

управління 

6 

Кредит 4. Зміст і структура навчально-виховних і управлінських 

технологій 

 Тема 8. Традиційні та інноваційні освітні технології 8 

 Тема 9. Навчально-виховні технології: особистісно 

орієнтована освіта, Вальдорфська педагогіка, технологія 

саморозвитку (М. Монтессорі), технології розвивального 

навчання, проектна технологія, нові інформаційні 

технології навчання тощо 

6 

 Тема 10. Складові освітньої технології: концептуальна, 

змістова, процесуальна 

6 

Кредит 5. Сучасні технології управління закладами освіти 

 Тема 11. Сутність і зміст управлінської технології 6 

 Тема 12. Інтегративний характер управлінських технологій 8 

 Тема 13. Принципи, методи і функції управління 

навчальним закладом 

6 

Кредит 6. Управління системою дошкільної освіти в районі, місті, 

області, країні 

 Тема 14. Організаційна структура та завдання органів   

управління дошкільною освітою 

8 

 Тема 15. Державний контроль за діяльністю дошкільних  

навчальних закладів 

6 

 Тема 16. Медичне обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі та організація харчування дітей і 

дорослих членів колективу 

6 

 Разом 120 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 



вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 

студентами ІНДЗ прилюдним захистом навчального  проекту.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни «Теорія і 

практика управління  навчальними закладами (дошкільним)» – це вид науково-

дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького пошуку, 

відображає певний рівень його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчальної дисципліни, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 

програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих 

під час лекційних і практичних занять та охоплює кілька тем або весь зміст 

навчальної дисципліни.  

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  

✓ конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали); 

✓ конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3 

бали);  

✓ анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,  

історико-педагогічні розвідки (3 бали);  

✓ повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали); 

✓ повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у 

педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);  

✓ історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів). 

✓ науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату з використанням 

мультимедійної дошки – 30 балів. 

 

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 

реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки, список використаних джерел. 

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл.  

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання ІНДЗ 

з дисципліни “Теорія і практика управління навчальними 

 закладами (дошкільними)”  

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 

визначення методів дослідження    

2 бали 

2. Складання плану реферату 2 бал 

3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад 

фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 

послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 

проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 

питання. 

7 балів 

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 2 бали 

5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 

пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 

перспектив дослідження 

5 бали 

6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 

елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна 

частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 

використаних джерел) 

2 бали 

7. Підготовка презентації на мультимедійній дошці та 

використання її під час захисту ІНДЗ 

10балів 

Разом 30 балів 

 

Шкала оцінювання ІНДЗ 

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 

з дисципліни «Управління в системі дошкільної освіти» 

Рівень виконання Кількість балів, що 

відповідає рівню 

Оцінка за традиційною 

системою 

Високий 20-30 Відмінно 

Достатній 13-19 Добре  

Середній 6-12 Задовільно 

Низький 0-5 Незадовільно 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 



1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) 

із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності:навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 

новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

8.  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік, захист пошуково-дослідницької теми.  

• Методи письмового контролю: письмове тестування, підсумкова письмове 

тестування, звіт, реферат, контрольна робота, конспект першоджерела, 

конспект лекції.  

• Комп’ютерного контролю: тестове опитування, презентація наукової теми. 

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

Порядок переведення рейтингових показників успішності  

у європейські оцінки 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 

 



Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів: 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 

навчальною програмою; за знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 

суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 

дисципліни. 
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9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Самостійна робота К/р іспит Накопич

увальні 

бали 

КР.1 КР.2 КР.3 КР.4 КР.5 КР.6 80 

 

240 

 

600 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

Критеріями оцінки є: 

• 
при усних відповідях: при виконанні пись.мових 

завдань: повнота розкриття питання, 

науковість; 

• повнота розкриття питання,  

науковість; 

• логіка викладання, культура мови; • використання іншомовної 
• емоційність та переконаність; літератури та інтернет-джерел; 

• використання основної та • цілісність, системність, логічна 
 додаткової літератури, іншомовної послідовність, вміння формулювати 

 літератури та інтернет-джерел; висновки; 

• аналітичні міркування, вміння • культура оформлення письмової 

 робити порівняння, висновки. роботи. 

На практичному занятті оцінюються: 

1. усні відповіді магістрантів; 

2. участь в обговоренні дискусійних питань, аргументація; 

3. активність у ділових, рольових іграх та їх обговоренні; 

4. аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 

5. презентації фрагментів лекцій, семінарів, практичних занять; 

6. підібрана інформація щодо прикладів із вітчизняної та 

зарубіжної педагогічної практики, використання іншомовної 

літератури та інтернет-джерел; 

7. реферативні виступи, усні повідомлення, публічні доповіді з 

презентаціями тощо. 

За кожним елементом змістового модуля, передбаченого робочою 

програмою, обов'язкова певна форма поточного оцінювання знань. 

 

 



Такими формами можуть бути: 

• усне опитування; 

• тестування знань магістранта з певного розділу (теми) або з певних 

окремих питань лекційного курсу; 

• виступи на семінарських заняттях (з рефератом, в дискусії);  

• перевірка і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо. 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1.Структурно-логічні схеми. 

2.Навчальна та робоча програми з «Теорія і практика управління 

навчальними закладами (дошкільними)». 

3.Навчально-методичний комплекс. 

4.Підручники, посібники з педагогіки, психології управління,  опорні 

конспекти лекцій;  

5. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів;  

6. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).  
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ «МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ  ДОШКІЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ» 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче 

оволодіння матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над 

книгою. На лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання 

навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має 

на меті дослідження нових напрямків розвитку органічної хімії, а також 

нових концепції та нових матеріалів, що використовуються у народному 

господарстві. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом 

викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна 

робота, яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру 

виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи 

(навчального навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 



Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, 

цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних 

завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою 

системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного 

забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми 

рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни 

за семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-

екзаменаційних робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи 

та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів 

цієї роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та 

семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в 

балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. 

Здійснюється під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна 



модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за 

певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного 

модуля – виконання та захист теоретичних завдань, тестових та 

розрахункових завдань, лабораторних робіт, виступи на семінарських та 

практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот 

студента протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами 

теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, 

який завершується обов’язковим написанням змістовної модульної 

рейтингової контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково 

проводиться з тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним 

планом передбачений залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для 

оцінювання результатів поточного та підсумкового контролю, 

встановлюються відповідно до критеріїв оцінювання теоретичної та 

практичної підготовки студента. Інформацію про розподіл балів та кількість 

змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома студентів на 

початку вивчення навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 



5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного 

контролю (ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання 

контрольних завдань для перевірки фактичного матеріалу відповідних 

змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-усна форма 

змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення 

кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до 

відома студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. 

ЗМРКР проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту 

завдання. При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим 

допоміжним матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час 

проведення ЗМРКР студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися 

інформацією з іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, 



крім дозволених. Викладач зобов’язаний контролювати самостійність 

виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку 

проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого 

порядку проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення 

контролю, не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний 

запис та оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не 

пізніше ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, 

ніж на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки 

цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри 

або визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 



У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду 

апеляції фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується 

підписами відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у 

встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці 

контрольного завдання, є остаточною. 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

Кожне лабораторне заняття органічної хімії починається експрес-

контролем, який проводиться у формі короткочасної (10 – 15 хв.) 

контрольної роботи, тестового машинного (комп’ютерного) чи 

безмашинного контролю. Цій формі контролю підлягає теоретичний матеріал 

з теми, що виноситься на кожне лабораторне заняття. Експрес-контроль 

оцінюється максимально 5 балами. Теоретична відповідь на семінарській 

частині заняття оцінюється максимально 5 балами. За активну участь при 

виконанні лабораторної частини заняття студент може одержати 

максимально 10 балів. Сумарно за одне лабораторне заняття студент отримує 

20 балів. У разі несвоєчасної (без поважних причин) здачі теоретичного і 

практичного завдання, студент може одержати максимально 10 балів. Якщо 

ж завдання не виконуються взагалі, від загального рейтингу студента 

віднімається 10 балів за кожне невиконане завдання. Кожний змістовний 

модуль завершується написанням підсумкової ЗМРКР, яка максимально 

оцінюється у 20 балів. 

У підсумку за один кредит студент максимально може отримати 100 

балів. 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Сам. ЗМРК сум Т5 Т6 Т7 Сам. ЗМРК сум



р Р №1 а р Р №2 а 

10/1

0 

10/1

0 

10/1

0 
20 20 100 

10/1

0 

10/1

0 

10/1

0 
20 20 100 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

10 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Сам.р 
ЗМРКР 

№3 
сума    

10 10 10 10 10 10 20 20 100    

Всього 300 балів 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

У процесі оволодіння цим курсом студенти повинні знати основні теоретичні 

та прикладні питання фізіології вегетативної нервової системи, сучасні 

методи фізіологічних досліджень, основи лабораторного аналізу, морфо 

функціональних особливостей симпатичної та парасимпатичної іннервації 

різних органів, нейроефекторні синапси, особливості їх будови та 

функціонування, а також вміти проводити фізіологічний експеримент. 

Стосовно навчального предмету в системі вищої освіти такі рівні 

компетентності студентів, які інтерпретуються так: 

Теоретичні: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі 

глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє 

самостійно здобувати і використовувати 



інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре 

Студент з незначними помилками виявляє гнучкі 

здібності, на основі глибоких і міцних знань за 

власним бажанням розвиває свої обдарування і 

нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне 

ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює 

навчальний матеріал і застосовує знання в 

нестандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й 

систематизувати надану інформацію, виявляє 

розуміння основоположних фізіологічних теорій і 

фактів, уміє наводити приклади на підтвердження 

цього і робити висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за 

допомогою викладача й уміє описувати деякі 

фізіологічні об’єкти за певними ознаками 

5 достатньо 

Студент має фрагментарні уявлення з предмету 

самостійно частково відтворює навчальний 

матеріал. 

1 – 4 незадовільно 

Студент розрізняє деякі фізіологічні об’єкти і 

може розпізнати їх серед інших за зовнішніми 

ознаками (на побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

Практичні: 

Бали рівень Критерії 

10 високий 

Студент виконує фізіологічний експеримент, 

раціонально використовуючи обладнання і 

реактиви; робить поетапні спостереження; складає 

звіт, що містить обґрунтовані висновки. Виконує 

експериментальні задачі за власним планом. 

8 – 9 достатній 
Студент самостійно виконує практичну роботу 

згідно з інструкцією; описує спостереження 



6 – 7 середній 

Студент складає приклади за допомогою 

викладача, самостійно виконує окремі 

фізіологічні досліди, дотримуючись інструкції; 

описує хід виконання дослідів 

5 початковий 

Студент знає правила безпеки під час проведення 

практичних робот; виконує найпростіші досліди 

під керівництвом викладача 

2 – 4 незадовільний 

Студент розпізнає деякі фізіологічні об’єкти і 

може розпізнати їх серед інших за зовнішніми 

ознаками (на побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятний 
Робота не виконана, у студента відсутні будь-які 

практичні навички. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Лекція 1.Тема. Управління персоналом в системі менеджменту 

організацій. 

            План.  

1.Управління персоналом 

2.Розмежування функцій менеджменту педагогічного персоналу 

3.Кадрова політика навчального закладу 

4.Впровадження коучинга як технології управління персоналом 

5.Методи встановлення і розвитку «людських відносин»  /досвід японських 

компаній/,  які можна застосувати у роботі з персоналом навчального закладу 

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про управління персоналом. 

2.З’ясувати сучасні підходи до управління персоналом. 

3.Сформувати поняття про кадрову політика навчального закладу.  

4.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: управління педагогічним колективом, управління 

педагогічними кадрами, кадрова робота. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   
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 Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми.  



2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Управління персоналом у навчальному закладі 

 1.«Управління персоналом» і « навчальний заклад »... На перший 

погляд ці поняття - з несумісних областей. Який у навчальному закладі 

«персонал»? У ньому - педагогічний колектив на відміну від комерційних 

підприємств. Однак, подивившись на роботу керівника навчального закладу 

зі своїми співробітниками саме через призму сучасної науки управління, 

можна зробити досить цікаві висновки і вибудувати перспективи.  

 Зміна парадигм освіти та впровадження інноваційних технологій 

управління персоналом навчальними закладами впливає не тільки на зміст 

критеріїв оцінки педагогічної праці, але й на управління нею. Це, в свою 

чергу, вимагає глибокого вивчення теорії та практики кадрового 

менеджменту з метою адаптації надбань науки до практики керівництва 

педагогами у навчальному закладі. 

 Порівняно з інтенсивним розвитком та значними успіхами 

менеджменту персоналу в економіці, в освіті це питання розглядається 

переважно у системі управління школою. Актуальність дослідження проблем 

з управління педагогічним персоналом зумовлена підвищенням ролі 

людського фактору в управлінні освітою, концентрацією уваги керівників 

навчального закладу на пошук інноваційних технологій до роботи з 

педагогами та становленням такої окремої науки, як менеджмент 

педагогічного персоналу.  

 В освітньому менеджменті застосовують такі поняття: управління 

педагогічним колективом, управління педагогічними кадрами, кадрова 

робота. Тобто, для означення сукупності педагогів навчального закладу 

вживаються терміни педагогічний колектив, педагогічні кадри, педагогічні 

працівники. Кожен з цих термінів досліджений та має свою специфіку. 

Зокрема педагогічний колектив різниться соціальною консолідуючою 

ознакою, поняття педагогічні кадри – професійною, педагогічні працівники – 

законодавчою. На нашу думку, педагогічний персонал навчального закладу – 

це група вчителів з відповідною фаховою освітою, сформована на основі 

штатного розкладу, з метою надання навчальним закладом освітніх послуг 

відповідно до діючих стандартів освіти, головний інтелектуальний ресурс 

освітньої організації. Перевагами цього терміну є орієнтація на ресурсний та 

персональний (особистісний) характер штатного складу організації. 

 Якщо врахувати сучасні концепції розвитку управління людськими 

ресурсами та появу нової професії на ринку праці HR-менеджерів, то можна 



стверджувати про доцільність застосування й такого поняття як менеджмент 

педагогічного персоналу, який трактуємо як інтегрований процес 

цілепокладання й вирішення освітніх завдань навчального закладу, 

зорієнтований на пошук оптимальних шляхів використання інтелектуального 

та особистісного потенціалу педагогів. У табл. 1 розглянуто відмінність 

структури об’єктів у системі роботи з педагогами у навчальному закладі.». 

Таблиця 1. 

Порівняння специфіки об’єктів у системі роботи з педагогами 

Менеджмент 

педагогічного 

персоналу 

Управління 

педагогічним 

колективом 

Управління 

педагогічними 

кадрами 

Кадрова робота  

у навчальному 

закладі 

Здійснюється на основі: 

оптимізації 

основних 

видів діяльності 

педагогів та 

застосування 

мистецтва 

управлінського 

впливу. 

організації 

основних 

напрямків 

роботи з 

педагогами. 

врахування 

нормативно-

правових 

державних 

законодавчих 

норм кадрової 

роботи в освіті. 

регіональної 

кадрової політики, 

статусу й 

специфіки 

навчального 

закладу. 

Структурні компоненти об’єктів 

Прогнозування 

й реалізації 

кадрової 

політики. 

Трансформація 

педагогічного 

персоналу у 

педагогічний 

колектив. 

Управління 

професійним 

становленням 

педагога. 

Планування 

роботи з 

педагогічними 

кадрами на певний 

термін, визначення 

пріоритетних 

цілей. 

Визначення потреб 

навчального 

закладу в 

педагогічних 

кадрах. 

Узгодження цілей 

діяльності 

педагогів з цілями 

розвитку 

навчального 

закладу. 

Управління 

науково-

методичною 

роботою. 

Організація 

роботи з 

педагогічними 

кадрами (розподіл 

навантаження, 

тарифікація, 

режим роботи, 

організація 

робочого місця 

тощо). 

Пошук кадрів 

необхідної 

кваліфікації. 

Оцінки діяльності 

і атестації 

педагогів. 

Застосування 

механізмів 

Управління 

організаційною 

діяльністю 

педагогів. 

Контроль за 

діяльністю 

педагогічних 

кадрів. 

Формування 

кількісного і 

якісного 

складу 

педагогічного та 



експертизи та 

моніторингу для 

оцінювання 

професійних 

компетенцій 

вчителя. 

обслуговуючого 

персоналу. 

Стабілізація 

педагогічного 

персоналу. 

Орієнтації на 

заохочення й 

професійне 

зростання за 

результатами 

праці і ціннісних 

особистісних рис 

педагогічного 

працівника. 

Управління 

комунікативними 

зв’язками в 

колективі. 

Корегування 

(внесення 

коректив) у 

діяльність 

педагогічних 

працівників. 

Налагодження 

зв’язку зі 

службами 

працевлаштування. 

Планування 

трудової 

кар’єри педагога. 

Управління 

урочною та 

позакласною 

діяльністю. 

Нормування 

діяльності 

педагогічних 

працівників 

(розподіл 

посадових 

обов’язків, 

інструктаж, 

навчання тощо). 

Розстановка кадрів 

та розподіл 

посадових 

обов’язків. 

Формування 

іміджу 

педагога. 

Забезпечення 

сприятливого 

мікроклімату. 

Управління 

рефлексивною 

діяльністю 

вчителів. 

Прогнозування 

матеріальних, 

інтелектуальних, 

соціальних потреб 

педагогічних 

працівників 

Оплата і 

стимулювання 

праці, системи 

матеріальної і 

моральної 

зацікавленості. 

Адаптація 

педагогічного 

персоналу. 

Профілактика 

професійного 

вигорання 

вчителя. 

Управління 

інноваційною 

діяльністю. 

Педагогічний 

аналіз 

ефективності та 

результативності 

розміщення та 

комплектації 

педагогічних 

працівників. 

Формування 

резерву керівних 

кадрів. 

Соціальне 

партнерство 

з громадськими 

організаціями, 

органами 

місцевого 

самоврядування. 

Управління 

конфліктами у 

педагогічному 

колективі. 

Стимулювання 

трудової 

діяльності 

педагогів. 

Ведення кадрової 

документації. 



Самоменеджмент 

педагога (наукова 

організація праці, 

самоосвіта, 

проектування 

своєї діяльності, 

рефлексування). 

Управління 

атестацією 

педагогів. 

Моніторинг 

ефективності 

педагогічної 

діяльності. 

Контроль за 

дотриманням 

законодавчо 

закріплених 

прав та обов’язків 

педагогічних 

працівників. 

Виховання лідерів 

та 

формування 

команди 

однодумців. 

Управління 

консолідацією 

колективу. 

Інформаційне 

забезпечення 

роботи 

педагогічних 

працівників. 

Дисципліна праці. 

Презентації 

досягнень 

педагогічного 

персоналу. 

Управління 

соціальним 

розвитком. 

Моделювання 

педагогічної 

діяльності 

вчителів. 

Реклама кадрової 

діяльності 

організації. 

 Менеджмент розглядають як науку, мистецтво й управлінську 

діяльність. Якщо спиратись на цю тріаду, в менеджменті можна виділити такі 

групи функцій: з точки зору науки – функції-задачі, з точки зору мистецтва – 

функції-уміння, й, беручи до уваги діяльнісну ознаку, функції-дії. Приклади 

розмежування таких функцій відображено у табл. 2». 

Таблиця 2. 

2.Розмежування функцій менеджменту педагогічного персоналу 

Менеджмент персоналу як: 

наука 

функції-задачі 

мистецтво 

функції-уміння 

діяльність 

функції-дії 

– дослідження 

методологічних засад та 

структуризації 

менеджменту 

педагогічного 

персоналу; 

– аналіз та теоретичне 

обґрунтування 

практичного 

досвіду; 

– прогнозування 

управлінських задач; 

– пошук нових 

концепцій 

та ідей; 

– розробка 

ергономічних 

показників педагогічної 

праці; 

– психологічне 

налаштування педагогів 

на пошук 

креативних ідей; 

– ініціювання 

педагогічних 

нововведень; 

– стимулювання 

педагогічного пошуку; 

– передбачення 

наслідків 

управлінських рішень; 

– моделювання 

педагогічних ситуацій; 

– прийняття 

оригінальних рішень; 

– підбір для кожного 

педагога механізмів 

емоційного 

– планування кадрових 

потреб; 

– прогнозування 

кадрової політики; 

– комплектування 

педагогічних кадрів; 

– розстановка; 

– регулювання трудових 

відносин; 

– ротація кадрів; 

– розробка посадових 

інструкцій; 

– ведення кадрового 

документування; 

– організація 

педагогічної діяльності; 

– застосування 

механізмів контролю; 

– департаменталізація 



– моделювання процесів 

ефективності 

педагогічної 

праці; 

– оцінка інтелектуальної 

власності вчителя; 

– дослідження факторів 

мотивації педагогічної 

праці 

тощо. 

впливу; 

– формування 

ефективних 

комунікативних зв’язків 

у педагогічному 

колективі; 

– згладжування 

конфліктних ситуацій 

тощо. 

праці тощо. 

 Технологія (від грец. – мистецтво, майстерність, уміння) у загальному 

розумінні цього слова – це комплекс організаційних заходів, операцій і 

способів, спрямованих на виготовлення, обслуговування, експлуатацію 

виробу з номінальною якістю та оптимальними витратами, які обумовлені 

поточним рівнем розвитку науки, техніки і суспільства в цілому. 

 Технологія управління – це послідовність дій, яка приводить до 

гарантованого отримання результату. Вона складається із інформаційних, 

обчислювальних, організаційних операцій, які виконуються менеджерами і 

фахівцями різного профілю за визначеним алгоритмом. 

 Під технологією управління персоналом ми розуміємо сукупність 

прийомів, способів і методів впливу на персонал у процесі його найму, 

використання, розвитку і вивільнення з метою отримання ефективних 

кінцевих результатів трудової діяльності. 

 Загальновідомо, що управління педагогічним персоналом здійснюється 

на двох рівнях: управління колективною діяльністю та діяльністю кожного 

вчителя зокрема. Однак технології управління педагогічним персоналом 

суттєво не відрізняються. Їх можна класифікувати наступним чином: 

– за порядком, регламентацією виконання процесу управління: лінійні, 

пошукові; технології управління за відхиленням, за результатами, за цілями, 

за ситуацією; 

– за складністю та характером управлінського впливу: багатоланцюгові, під 

якими розуміють серію взаємопов’язаних задач, які виконуються послідовно 

(наприклад, атестація кадрів, заходи з підвищення професійної майстерності 

вчителів тощо); посередницькі - надання послуг одними педагогами іншим 

щодо вирішення конкретних завдань (наприклад, наставництво молодих 

педагогів); індивідуальні - з конкретизацією прийомів, навичок і послуг щодо 

кожного окремого педпрацівника (індивідуальне консультування вчителів з 

окремих проблем); 

– за організаційно-кадровим аспектом: кадрового планування; оптимізації 

кількості та структури педагогів; регулювання трудових відносин; розробки 

правил прийому, розстановки і звільнення педагогічних працівників; 

структурування праці вчителя: змісту, організації, посадових обов’язків; 

оптимізації робочого часу; управління педагогічним навантаженням тощо; 



– за структурно-функціональними параметрами: технології планування, 

організації, контролю, коригування, прогнозування, стимулювання, 

моделювання, прийняття управлінських рішень, самоменеджменту; 

– за засобами інноваційного менеджменту: маркетингові, інжинірингові 

(проектно-консультативні послуги), реінжинірингові (технології 

кардинальних змін в умовах кризи чи розвитку), бенчмаркінгові 

(впровадження педагогічного досвіду використання інновацій); бранд-

стратегічні (просування педагогічних інновацій на ринку освітніх послуг), 

фронтування (захоплення ринку освітніх послуг та відстоювання своїх 

позицій); 

– за інноваційним компонентом: особисто зорієнтовані, інтерактивні, 

проектні, парсипативні, інформаційні, мультимедійні, технології порт фоліо; 

– за культурологічним чинником: формування корпоративної культури 

педколективу, узгодження комунікативних зв’язків, моделювання 

організаційної культури навчального закладу; 

– за соціальною складовою: технології підвищення життєвої активності та 

соціально-адаптивних можливостей людини, кризової психології, 

відстеження суспільних настроїв, прогнозування соціальних потреб, 

управління конфліктами; 

– за діяльнісним аспектом: організаційно-реагуючі, професійнопродукуючі, 

регулятивно-корекційні, мотиваційно-стимулюючі, психологічно-

налаштовуючі; 

– за дидактичною спрямованістю: дистанційні, очні, самоосвіти. 

 Кожна з цих загальних технологій включає часткові технології, які в 

свою чергу, представлені відповідними процедурами та алгоритмами, що 

дозволяє впорядкувати окремі дії та кроки з метою оптимізації 

інтелектуальних, моральних та матеріальних затрат при використанні 

трудової активності педагогічного персоналу. 

 Розгляньмо, для прикладу, алгоритм застосування технології 

управління педагогічним навантаженням у навчальних закладах: 

1. Установлення кількості годин, передбачених навчальними планами. 

2. Розподіл варіативної та інваріантної складових педагогічного 

навантаження. 

3. Визначення педагогічного навантаження відповідно до професійної 

кваліфікації педагогів. 

4. Доповнення педагогічного навантаження вчителів годинами із суміжних 

предметів. 

5. Узгодження педагогічного навантаження з кожним педагогом окремо, 

урахування побажань кожного вчителя та його внеску в педагогічний процес. 

6. Вирівнювання, доповнення та переформування педагогічного 

навантаження. 

7. Формування остаточного варіанта розподілу педагогічного навантаження. 

8. Письмове повідомлення кожного працівника про його педагогічне 

навантаження. 



9. Затвердження розподілу педагогічного навантаження на засіданні 

педагогічної ради. 

10. Затвердження тарифікації відповідним управлінням освіти. 

 

 

4.Впровадження коучинга як технології управління персоналом 

 Останнім часом все більш очевидним стає той факт, що майбутнє будь-

якої організації, і навчального закладу в тому числі, безпосередньо залежить 

від можливостей і зростання продуктивності праці її співробітників. З іншого 

боку, майбутнє будь-якого співробітника залежить від його цінності для 

організації, цінності його знань, умінь і навичок. Кожний керівник 

навчального закладу має свій арсенал технологій управління персоналом. І 

грамотні керівники завжди намагаються задіяти інноваційні технології в 

інтересах навчального закладу. Значною мірою такими інноваційними 

технологіями є технології, які  опираються на коучинг, адже в цьому випадку 

має місце новаторський, незвичайний тип відносин у колективі, особливо 

між керівником й підлеглими.  

 Коучинг з'явився і завоював популярність в останні 15-20 років на 

Заході. У найзагальнішому вигляді коучинг визначається як особлива 

система підтримки людини, яка дозволяє розкрити її потенціал і домогтися 

реальних результатів, як в особистому, так і в професійному житті. 

Найчастіше коучинг визначають як модель взаємодії, завдяки якій керівник 

підвищує рівень мотивації і відповідальності, як у себе самого, так і у своїх 

співробітників.  

 Коротко коучинговий стиль управління виглядає наступним чином: 

орієнтація на команди, створення бачення як необхідної умови ефективної 

взаємодії, організація активної співпраці між відділами. Оволодіння 

коучингом як стилем менеджменту дозволяє керівнику перейти від 

ситуативного реагування на звернення співробітників, дії клієнтів, 

конкурентів і представників влади до цілеспрямованої і послідовної 

організації своєї професійної діяльності.  

  

Застосування принципів філософії кайдзен  

  Кайдзен називають найбільш сильною філософією японського 

менеджменту. "Кайдзен" (кайцен) перекладається як "поліпшення" (від "кай" 

– "зміни" і "зен" (цен) – "добре"). Стосовно процесу управління персоналом 

вона традиційно означає процес постійного (безперервного) і поступового 

вдосконалення, який стає можливим завдяки активній участі всіх 

співробітників компанії в тому, що вона робить, і в тому, як вона це робить. 

 Стратегія кайдзен – процес управління персоналом, стиль мислення і 

поведінки одночасно. Вона направляє індивідуумів і команди в "компанії-

сім'ї", дозволяє орієнтувати їхні зусилля на забезпечення покращення в 

довгостроковому періоді завдяки підвищенню якості продуктів і процесів, що 

призводить до підвищення ступеня задоволеності клієнтів. 



 На рис. 3 представлено десять класичних принципів філософії кайдзен, 

які практикуються в процвітаючих японських компаніях. 

 
Рис. 3 Принципи філософії кайдзен 

  Застосування філософії кайдзен в управлінні персоналом 

навчального закладу дозволить виявити фундаментальні причини 

незадоволеності клієнтів (учнів, батьків); сформувати системи і відношення, 

необхідні для впровадження змін. Використання основних принципів кайдзен 

дозволить підвищити залученість кожного працівника навчального закладу в 

процес вдосконалення освітніх послуг, які надаються. При цьому шанси на 

успіх діяльності навчального закладу на цільовому сегменті істотно 

підвищаться, бо кайдзен перетворює турботу про клієнтів в природний 

процес, який ніколи не закінчується. 

 

5.Методи встановлення і розвитку «людських відносин»  

/досвід японських компаній/,  

які можна застосувати у роботі з персоналом навчального закладу 

1) Метод неформального ділового спілкування керівників компанії з 

підлеглими їм працівниками, або так званий метод «дружнього 

поплескування по плечу», який являє собою самий елементарний і найбільш 

вигідний спосіб встановлення людських відносин, тому що не вимагає 

матеріальних витрат. 

2) Метод «привітання працівника з Днем народження» в присутності всього 

трудового колективу з врученням певної грошової суми, пам'ятного 

подарунка, який сприймається працівником як прояв особливої уваги з боку 



адміністрації, що робить позитивний вплив на свідомість працівника і його 

бажання внести ще більший внесок у процвітання фірми. 

3) Метод «відвертих бесід на робочих місцях» має на меті підсилити у 

рядового персоналу почуття людської гідності та рівноправності з 

керівниками компаній, що спонукатиме їх трудитися з ще більшою віддачею. 

4) Метод «внесення пропозицій», або «система ящиків для пропозицій», яка 

переслідує ту ж мету, що і попередні методи, і полягає в заохоченні 

адміністрацією працівників активно вносити будь-які пропозиції щодо 

поліпшення діяльності компанії в письмовій формі. 

5) Метод «організації консультацій з особистих питань для працівників 

компанії», які проводяться фахівцями - професіоналами або перебувають у 

штаті компанії, або залучаються до роботи на договірних засадах. 

6) Метод  спільного проведення дозвілля усіма членами трудового 

колективу» незалежно від займаної посади. 

Співробітники - це, перш за все, стратегічний ресурс, на якому 

засновані всі успіхи і надії навчального закладу, і, одночасно, люди з їхніми 

цілями, потребами і проблемами. Про це повинен пам’ятати кожний 

керівник. 

Оскільки всі цілі організації досягаються через людей, тому саме 

управління персоналом має бути на першому місці серед інших компонентів 

менеджменту навчального закладу.  

 Управління персоналом містить елементи мистецтва, оскільки їх 

утілення відбувається через призму особистісних якостей керівника 

навчального закладу як менеджера з персоналу. Тому керівник має, в першу 

чергу, зосереджуватися не на процесі, а на стосунках. Тому що: Хороша 

школа = комфорт клієнтів (учнів, їх батьків) + комфорт персоналу. А 

комфорт персоналу досягається тільки сумою позитивних енергій, які 

«живуть» в колективі.  

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Лекція 2.Тема. Формування колективу організації. 

            План. 

1. Функції колективу. 

2. Первинний колектив, сімейний колектив,  трудовий колектив,  тимчасовий 

колектив, загальношкільний колектив Виробничий колектив. 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про колектив організації. 

2.З’ясувати сучасні підходи до формування колективу організації. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 



Основні поняття:  первинний колектив, сімейний колектив,  трудовий 

колектив,  тимчасовий колектив, загальношкільний колектив, виробничий 

колектив.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Колектив — соціально значима група людей, які об'єднані спільною 

метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи 

самоврядування. 

Його характеризують єдність цілей, високий рівень міжособистісного 

спілкування, згуртованість, внутрішня дисципліна, специфічні норми 

співжиття. Він є ланкою, що з'єднує особистість із суспільством. Виховання 



особистості в колективі є втіленням закономірностей розвитку суспільства, 

адже в колективних взаєминах створюються умови для соціально-психічного 

її розвитку. Відокремившись від колективу, людина опиняється в соціально-

психологічному вакуумі, що значно ускладнює її розвиток. 

Колектив є соціальною системою, яка виконує такі функції: 

— організаторську (полягає в об'єднанні особистостей для виконання 

певних завдань); 

— виховну (спрямована на створення оптимальних умов для всебічного 

виховання, психічного й соціального розвитку особистості); 

— стимулюючу (сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів 

діяльності особистості, регулює поведінку членів колективу, впливає на 

формування в особистості цілеспрямованості, волі, гуманності, 

працьовитості, совісності, чесності, гідності тощо). 

Універсальне поняття «колектив» охоплює різні його види, до яких 

належать: 

Первинний колектив. Об'єднує людей (школярів), згуртованих у 

порівняно невелику соціальну групу, учасники якої перебувають у постійних 

ділових, товариських, побутових стосунках. Ним може бути колектив класу, 

виробничої бригади на підприємстві, професійної групи в установі, 

підрозділу у військових частинах та ін. За кількісним складом нараховує 10—

15 осіб. За більшої кількості в ньому відбувається розподіл на 

мікроколективи. Якщо в соціальній групі менше 7—8 осіб, вона не є 

колективом у соціально-педагогічному смислі. Це — замкнена група друзів, 

приятелів. 

За якісним складом у колективі має бути приблизно однакова кількість 

осіб обох статей. Якщо ця вимога загалом витримується у колективах 

загальноосвітніх закладів, то на виробництві, в системі професійної освіти 

цього досягти значно складніше, що породжує значні труднощі у розвитку 

колективу, організації міжособистісних стосунків. 

Загальношкільний колектив. Об'єднує усіх учнів і педагогічних 

працівників загальноосвітнього навчально-виховного закладу. Здебільшого у 

них перебуває 500—600 осіб. У таких колективах усі знають один одного, час 

від часу збираються разом. У ньому теж бажано, щоб була однакова кількість 

осіб обох статей. Якщо в загальноосвітніх школах, інших навчально-

виховних закладах нараховується 1500—2500 осіб, то колективу, по суті, 

немає. Особа в такому соціальному об'єднанні є анонімною, що вкрай 

негативно впливає на її виховання. 

Тимчасовий колектив. Складається з осіб, які належать до постійних 

колективів для виконання тимчасових завдань, задоволення своїх 

пізнавальних і соціальних інтересів (танцювальний колектив, хор, туристська 

група та ін.). Чисельно вони невеликі, згруповані на основі соціальних 

інтересів. 

Виробничий колектив. Це — група професіоналів, об'єднаних для 

науково-дослідної роботи, виробничої діяльності, охорони порядку, 

лікування людей тощо. 



Сімейний колектив. Його складають члени однієї родини. Склався 

історично як важливе соціальне утворення суспільства. 

Колективи можуть бути одновікові й різновікові. У традиціях народної 

педагогіки — виховання особистості в різновіковому колективі, де старші за 

віком і соціальним статусом передають свій досвід молодшим, турбуються 

про їх захист, допомагають долати труднощі. Молодші прагнуть оволодівати 

соціальним досвідом старших, відчувають відповідальність перед ними. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

Кредит 2. Кадри та їх планування. 

Лекція 3. Тема.  Кадрова політика та стратегія  управління персоналом 

ЗНЗ. 

            План. 

1.Поняття і значення сучасної кадрової політики, її основні структурні 

складові. 

2.Правова база для здійснення сучасної кадрової політики. Вплив стилів 

керівництва на кадрову політику. 

3. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.   

4. Кадрова політика організації: визначення, цілі. Державна кадрова політика. 

5. Засоби кадрової політики  

6. Кадрове планування. Процес планування роботи з персоналом. Види та 

вибір методів планування 

7.Оперативний план роботи з персоналом.  

8. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.  

 

ННааввччааллььнніі  цціілліі::  

••  ррооззккррииттии  ссууттннііссттьь,,  ззннааччеенннняя  іі  цціілліі  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ЗЗННЗЗ;;  

••  ввииззннааччииттии  ччииннннииккии,,  щщоо  ввииззннааччааююттьь  ккааддррооввуу  ппооллііттииккуу  ЗЗННЗЗ;;  

••  ппррооддееммооннссттррууввааттии  ннааппрряяммккии  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ЗЗННЗЗ;;  

••  ооххааррааккттееррииззууввааттии  ттииппии  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии;;  

••  ррооззккррииттии  ееттааппии  ппррооееккттуувваанннняя  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ЗЗННЗЗ;;  

••  ввииссввііттллииттии  ссттррааттееггііїї  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллооммЗЗННЗЗ;;  

    ••  ррооззккррииттии  ззмміісстт  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ннаа  ррііззнниихх  ееттааппаахх  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу  

ппііддппррииєєммссттвваа  

••  ввчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, 

встановлювати міжпредметні зв’язки, активно слухати.  

Основні поняття.  



Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

ППоонняяттттяя  іі  ззннааччеенннняя  ссууччаассннооїї  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ппііддппррииєєммссттвв  

РРееааллііззааццііяя  ццііллеейй  іі  ззааввддаанньь  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллоомм  ззддііййссннююєєттььссяя  ччеерреезз  

ккааддррооввуу  ппооллііттииккуу..  ІІссннууєє  ббааггааттоо  ррііззнниихх  ттооччоокк  ззоорруу  щщооддоо  ввииззннааччеенннняя  ппоонняяттттяя  

""ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа""..  ННааппррииккллаадд,,  ОО..ВВ..  ККрруушшееллььннииццььккаа  іі  ДД..ПП..  ММееллььннииччуукк  

вввваажжааююттьь,,  щщоо::  ""ККааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ––  ццее  ссууккууппннііссттьь  ппррииннццииппіівв,,  ммееттооддіівв,,  ффооррмм  

ооррггааннііззааццііййннооггоо  ммееххааннііззммуу  зз  ффооррммуувваанннняя,,  ввііддттввоорреенннняя,,  ррооззввииттккуу  ттаа  

ввииккооррииссттаанннняя  ппееррссооннааллуу,,  ссттввоорреенннняя  ооппттииммааллььнниихх  ууммоовв  ппрраацціі,,  ййооггоо  ммооттииввааццііїї  

ттаа  ссттииммууллюювваанннняя""  [[8844]]..  ЄЄ..ВВ..  ММаассллоовв  ввииззннааччааєє  ккааддррооввуу  ппооллііттииккуу  яякк  ""ггооллооввнниийй  

ннааппрряяммоокк  вв  ррооббооттіі  зз  ккааддррааммии,,  ннааббіірр  ппррииннццииппіівв,,  щщоо  ррееааллііззууююттььссяя  ккааддррооввооюю  



ссллуужжббооюю  ппііддппррииєєммссттвваа""  [[2222]]..  ННаа  ддууммккуу  АА..КК..  ССааааккяяннаа,,  ""......  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ––  

ссииссттееммаа  ццііллеейй,,  ппррииннццииппіівв  іі  ффооррмм,,  ммееттооддіівв  іі  ккррииттееррііїївв  ррооббооттии  зз  ккааддррааммии,,  

ппррииччооммуу  ррооззппооввссююдджжууєєттььссяя  ццее  ппооллоожжеенннняя  ннаа  ввеессьь  ккооллееккттиивв  ззааййнняяттиихх,,  вв  

ммеежжаахх  яяккооггоо  ззддііййссннююєєттььссяя  ууппррааввлліінннняя""  [[3333]]..  

ТТааккиимм  ччиинноомм,,  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ппііддппррииєєммссттвваа  ––  ццее  ссииссттееммаа  ппррииннццииппіівв,,  ііддеейй,,  

ввииммоогг,,  щщоо  ввииззннааччааююттьь  ооссннооввнніі  ннааппрряяммккии  ррооббооттии  зз  ппееррссооннааллоомм,,  їїїї  ффооррммии  іі  

ммееттооддии..  

ККааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ввииззннааччааєє  ггееннееррааллььнниийй  ннааппрряяммоокк  іі  ооссннооввии  ррооббооттии  зз  

ккааддррааммии,,  ззааггааллььнніі  іі  ссппееццииффііччнніі  ввииммооггии  ддоо  нниихх  іі  ррооззррообблляяєєттььссяя  ввллаассннииккааммии  

ппііддппррииєєммссттвваа,,  ввиищщиимм  ккееррііввннииццттввоомм,,  ккааддррооввооюю  ссллуужжббооюю..  

ООссннооввннооюю  ммееттооюю  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  єє  ссввооєєччаассннее  ззааббееззппееччеенннняя  

ооппттииммааллььннооггоо  ббааллааннссуу  ппррооццеессіівв  ккооммппллееккттуувваанннняя,,  ззббеерреежжеенннняя  ппееррссооннааллуу,,  ййооггоо  

ррооззввииттккуу  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ппооттрреебб  ппііддппррииєєммссттвваа,,  ввииммоогг  ддііююччооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа  ттаа  

ссттааннуу  ррииннккуу  ппрраацціі..  

ЦЦіілліі  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ппііддппррииєєммссттвваа  ннааввееддеенніі  ннаа  рриисс..  55..11..  

  
ЦЦііллььоовваа  ззааддааччаа  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ппііддппррииєєммссттвваа  ммоожжее  ббууттии  ввиирріішшееннаа  ппоо--

ррііззннооммуу,,  ппррии  ццььооммуу  ііссннууююттьь  ттааккіі  ааллььттееррннааттииввнніі  ввааррііааннттии::  

••  ззввііллььнняяттии  ппррааццііввннииккіівв  ааббоо  ззббееррііггааттии;;  яяккщщоо  ззббееррііггааттии,,  ттоо  яяккиимм  шшлляяххоомм;;  

••  ппррооввооддииттии  ппііддггооттооввккуу  ппррааццііввннииккіівв  ссааммооссттііййнноо  ааббоо  шшууккааттии  ттиихх,,  ххттоо  ввжжее  

ммааєє  ннееооббххііддннуу  ппііддггооттооввккуу;;  

••  ппррооввооддииттии  ннааббіірр  ппееррссооннааллуу  іізз  ззооввнніішшннііхх  дджжеерреелл  ааббоо  ппееррееннааввччааттии  

ппррааццііввннииккіівв,,  яяккіі  ппііддлляяггааююттьь  ззввііллььннееннннюю  зз  ппііддппррииєєммссттвваа;;  

••  ппррооввооддииттии  ддооддааттккооввиийй  ннааббіірр  ппееррссооннааллуу  ааббоо  ззааддооввооллььннииттииссяя  ііссннууююччооюю  

ккііллььккііссттюю  ззаа  ууммооввии  ббііллььшш  ррааццііооннааллььннооггоо  їїїї  ввииккооррииссттаанннняя;;  

••  ввккллааддааттии  ггрроошшіі  уу  ппііддггооттооввккуу  ""ддеешшееввиихх"",,  ааллее  ввууззььккооссппееццііааллііззоовваанниихх  

ппррааццііввннииккіівв,,  ааббоо  ""ддоорроожжччиихх"",,  ааллее  ммааннеевврреенниихх  іі  тт..дд..  

ООссннооввннииммии  ррііззннооввииддааммии  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  вввваажжааююттььссяя::  ппооллііттииккаа  ннааббоорруу  

ккааддрріівв,,  ппооллііттииккаа  ннааввччаанннняя,,  ппооллііттииккаа  ооппллааттии  ппрраацціі,,  ппооллііттииккаа  ффооррммуувваанннняя  

ккааддррооввиихх  ппррооццееддуурр,,  ппооллііттииккаа  ссооццііааллььнниихх  ввііддннооссиинн..  

ККааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ппііддппррииєєммссттвваа  ппооввииннннаа  ззаассннооввууввааттииссяя  ннаа  ппррииннццииппаахх,,  

ннааввееддеенниихх  ннаа  рриисс..  55..22..  



  
ООссннооввооюю  ффооррммуувваанннняя  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ппііддппррииєєммссттвваа  ввииссттууппааєє  ааннаалліізз  

ссттррууккттууррии  ппееррссооннааллуу,,  ееффееккттииввннооссттіі  ввииккооррииссттаанннняя  ррооббооччооггоо  ччаассуу,,  ппррооггннооззии  

ррооззввииттккуу  ппііддппррииєєммссттвваа  іі  ззааййнняяттооссттіі  ппееррссооннааллуу..  ІІннооддіі  ццяя  ррооббооттаа  ппррооввооддииттььссяя  

ззаа  ддооппооммооггооюю  ссппееццііааллььнниихх  ккооннссааллттииннггооввиихх  ооррггааннііззаацціійй,,  іі  ххооччаа  ооппллааттаа  їїххннііхх  

ппооссллуугг  ддуужжее  ввииссооккаа,,  ррееззууллььттаатт  ннааббааггааттоо  ппееррееввиищщууєє  ввииттррааттии..  

ККааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ппііддппррииєєммссттвваа  ввииззннааччааєєттььссяя  ввннууттрріішшннііммии  іі  ззооввнніішшннііммии  

ччииннннииккааммии  ((рриисс..  55..33))..  

  
ТТаакк,,  ддоо  ззооввнніішшннііхх  ччииннннииккіівв,,  щщоо  ввииззннааччааююттьь  ккааддррооввуу  ппооллііттииккуу  

ппііддппррииєєммссттвваа,,  ннааллеежжааттьь::  ннааццііооннааллььннее  ттррууддооввее  ззааккооннооддааввссттввоо;;  ввззааєєммииннии  зз  

ппррооффссппііллккооюю;;  ссттаанн  ееккооннооммііччннооїї  ккоонн''ююннккттууррии;;  ссииттууааццііяя  ннаа  ррииннккуу  ппрраацціі..  

ННааппррииккллаадд,,  ппррииссууттннііссттьь  уу  ннооррммаахх  ддееяяккиихх  ккррааїїнн  ззааббоорроонн  ннаа  ззаассттооссуувваанннняя  

ттеессттіівв  ппррии  ппррииййоомміі  ннаа  ррооббооттуу  ззммуушшууєє  ппррааццііввннииккіівв  ссллуужжбб  ууппррааввлліінннняя  



ппееррссооннааллоомм  ббууттии  ддуужжее  ввииннааххііддллииввииммии  вв  ппррооееккттуувваанннніі  ппррооггрраамм  ввііддббоорруу  ттаа  

оорріієєннттааццііїї  ппееррссооннааллуу..  

ООрріієєннттууююччииссьь  ннаа  ууррааххуувваанннняя  ссииттууааццііїї  ннаа  ррииннккуу  ппрраацціі,,  ннееооббххіідднноо  

ппррооааннааллііззууввааттии  ннааяяввннііссттьь  ккооннккууррееннццііїї,,  дджжееррееллаа  ккооммппллееккттуувваанннняя,,  ссттррууккттууррнниийй  

іі  ппррооффеессііййнниийй  ссккллаадд  ввііллььннооїї  ррооббооччооїї  ссииллии..  ВВаажжллииввоо  ооддеерржжааттии  ііннффооррммааццііюю  

ппрроо  ппррооффеессііййнніі  іі  ссууссппііллььнніі  ообб''єєддннаанннняя,,  уу  яяккиихх  ппррииййммааююттьь  ууччаассттьь  ппррааццііввннииккии  

ппііддппррииєєммссттвваа  ааббоо  ккааннддииддааттии  ннаа  ррооббооттуу..  ССттррааттееггііюю  ддііяяллььннооссттіі  ддаанниихх  

ообб''єєддннаанньь,,  їїххнніі  ттррааддииццііїї  іі  ппррііооррииттееттии  уу  ззаассооббаахх  ббооррооттььббии  ннееооббххіідднноо  

ввррааххооввууввааттии  ддлляя  ссттввоорреенннняя  іі  ррееааллііззааццііїї  ееффееккттииввнниихх  ккааддррооввиихх  ппррооггрраамм  уу  

ппііддппррииєєммссттввіі..  

ВВннууттрріішшннііммии  ччииннннииккааммии,,  щщоо  ввииззннааччааююттьь  ккааддррооввуу  ппооллііттииккуу  ппііддппррииєєммссттвваа,,  єє::  

••  цціілліі  ппііддппррииєєммссттвваа  ттаа  їїххнняя  ттииммччаассоовваа  ппееррссппееккттиивваа  

ТТаакк,,  ннааппррииккллаадд,,  ддлляя  ппііддппррииєєммссттвв,,  щщоо  ннааццііллеенніі  ннаа  шшввииддккее  ооддеерржжаанннняя  

ппррииббууттккуу  іі  ппооттіімм  ззггооррттаанннняя  ррооббооттии,,  ппооттррііббнніі  ззооввссіімм  іінншшіі  ппррооффеессііооннааллии  уу  

ппооррііввнняянннніі  зз  ппііддппррииєєммссттввааммии,,  оорріієєннттооввааннииммии  ннаа  ппооссттууппооввее  ррооззггооррттаанннняя  

ввееллииккооггоо  ввииррооббннииццттвваа  зз  ббееззллііччччюю  ффіілліійй;;  

••  ссттиилльь  ууппррааввлліінннняя  

ППооррііввнняянннняя  ппііддппррииєєммссттвв,,  ппооббууддоовваанниихх  жжооррссттккоо  ццееннттррааллііззоовваанниимм  ччиинноомм,,  ттаа  

ттиихх,,  щщоо  ввііддддааююттьь  ппееррееввааггуу  ддееццееннттррааллііззааццііїї,,  ппооккааззууєє,,  щщоо  цциимм  ппііддппррииєєммссттвваамм  

ппооттррііббеенн  ррііззнниийй  ссккллаадд  ппррооффеессііооннаалліівв;;  

••  ууммооввии  ппрраацціі  

ННааййббііллььшш  вваажжллииввииммии  ххааррааккттееррииссттииккааммии  ррооббіітт,,  щщоо  ззааллууччааююттьь  ааббоо  

ввііддшшттооввххууююттьь  ллююддеейй,,  єє::  

••  ссттууппіінньь  ннееооббххіідднниихх  ффііззииччнниихх  іі  ппссииххііччнниихх  ззууссиилльь;;  

••  ссттууппіінньь  шшккііддллииввооссттіі  ррооббооттии  ддлляя  ззддоорроовв''яя;;  

••  ммііссццееррооззттаашшуувваанннняя  ррооббооччиихх  ммііссццьь;;  

••  ттррииввааллііссттьь  іі  ссттррууккттууррооввааннііссттьь  ррооббооттии;;  

••  ввззааєєммооддііяя  зз  іінншшииммии  ллююддььммии  ппіідд  ччаасс  ррооббооттии;;  

••  ссттууппіінньь  ввоолліі  ппррии  рріішшеенннніі  ззааддаачч;;  

••  ррооззуумміінннняя  іі  ппррииййнняяттттяя  ммееттии  ппііддппррииєєммссттвваа..  

ЯЯкк  ппррааввииллоо,,  ннааяяввннііссттьь  ннааввііттьь  ннееввееллииккооїї  ккііллььккооссттіі  ннееппррииввааббллииввиихх  ддлляя  

ппррааццііввннииккіівв  ззааддаачч  ппооттррееббууєє  ввіідд  ммееннеедджжеерраа  зз  ппееррссооннааллуу  ссттввоорреенннняя  

ссппееццііааллььнниихх  ппррооггрраамм  ззааллууччеенннняя  ттаа  ууттррииммаанннняя  ппррааццііввннииккіівв  уу  ппііддппррииєєммссттввіі;;  

••  яяккіісснніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ттррууддооввооггоо  ккооллееккттииввуу  

ТТаакк,,  ррооббооттаа  вв  ссккллааддіі  ууссппіішшннооггоо  ккооллееккттииввуу  ммоожжее  ббууттии  ддооддааттккооввиимм  ссттииммууллоомм,,  

щщоо  ссппрриияяєє  ссттааббііллььнніійй  ппррооддууккттииввнніійй  ррооббооттіі  іі  ззааддооввооллееннооссттіі  ппррааццееюю..  

ККааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ґґррууннттууєєттььссяя  ннаа  ккааддррооввіійй  ккооннццееппццііїї  ппііддппррииєєммссттвваа,,  щщоо  єє  

ппоорряядд  зз  ввииррооббннииччооюю,,  ффііннааннссооввоо--ееккооннооммііччннооюю,,  ннааууккооввоо--ттееххннііччннооюю,,  

ммааррккееттииннггооввооюю  ппооллііттииккооюю  ееллееммееннттоомм  ззааггааллььннооїї  ккооннццееппццііїї  ййооггоо  ррооззввииттккуу..  

ККааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ннаа  ппііддппррииєєммссттввіі  ммааййббууттннььооггоо,,  ннаа  ддууммккуу  ззааххіідднниихх  

ффааххііввцціівв,,  ппооввииннннаа  ббууддууввааттииссяя  ннаа  ннаассттууппнниихх  ппррииннццииппаахх::  

••  ппооввннаа  ддооввіірраа  ддоо  ппррааццііввннииккаа  іі  ннааддаанннняя  ййооммуу  ммааккссииммааллььннооїї  ссааммооссттііййннооссттіі;;  

••  уу  ццееннттрріі  ееккооннооммііччннооггоо  ууппррааввлліінннняя  ппооввиинннніі  ббууттии  ннее  ффііннааннссии,,  аа  ллююддииннаа  іі  

ййооггоо  ііннііццііааттиивваа;;  



••  ррееззууллььттаатт  ддііяяллььннооссттіі  ппііддппррииєєммссттвваа  ввииззннааччааєєттььссяя  ссттууппееннеемм  ззггууррттооввааннооссттіі  

ккооллееккттииввуу;;  

••  ммааккссииммааллььннее  ддееллееггуувваанннняя  ффууннккцціійй  ууппррааввлліінннняя  ппррааццііввннииккаамм;;  

••  ннееооббххііддннііссттьь  ррооззввииттккуу  ммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккіівв..  

ББааззаарроовв  ТТ..ЮЮ..  ввииддіілляяєє  ттааккіі  ттииппии  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ппііддппррииєєммссттвв  [[22]]::  

11..  УУ  ззааллеежжннооссттіі  ввіідд  ррііввнняя  ууссввііддооммллееннооссттіі  ппррааввиилл  іі  ннооррмм,,  щщоо  ллеежжааттьь  вв  ооссннооввіі  

ккааддррооввиихх  ззааххооддіівв,,  іі  ррііввнняя  ввппллииввуу  ууппррааввллііннссььккооггоо  ааппааррааттуу  ннаа  ккааддррооввуу  ссииттууааццііюю  

уу  ппііддппррииєєммссттввіі  ввииддіілляяююттьь  ттааккіі  ттииппии  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии::  

11..11..  ППаассииввннаа  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа::  ккееррііввннииццттввоо  ппііддппррииєєммссттвваа  ннее  ммааєє  ппррооггррааммии  

ддіійй  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  ддоо  ппееррссооннааллуу,,  аа  ккааддрроовваа  ррооббооттаа  ппоолляяггааєє  уу  ллііккввііддааццііїї  

ннееггааттииввнниихх  ннаассллііддккіівв..  

ДДлляя  ттааккооггоо  ппііддппррииєєммссттвваа  ххааррааккттееррннаа  ввііддссууттннііссттьь  ппррооггннооззуу  ккааддррооввиихх  ппооттрреебб,,  

ззаассооббіівв  ооццііннккии  ппрраацціі  іі  ппееррссооннааллуу,,  ддііааггннооссттииккии  ккааддррооввооїї  ссииттууааццііїї  вв  ццііллооммуу..  

ККееррііввннииццттввоо  вв  ссииттууааццііїї  ддааннооїї  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ппррааццююєє  уу  рреежжиимміі  шшввииддккооггоо  

ррееааггуувваанннняя  ннаа  ккооннффллііккттнніі  ссииттууааццііїї,,  щщоо  ввииннииккааююттьь,,  аа  ккооннффллііккттии  ппррааггннее  

ппооггаассииттии  ббууддьь--яяккииммии  ззаассооббааммии,,  яякк  ппррааввииллоо,,  ббеезз  ввиияяввллеенннняя  їїхх  ппррииччиинн  іі  

ммоожжллииввиихх  ннаассллііддккіівв..  

11..22..  РРееааккттииввннаа  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа::  ккееррііввннииццттввоо  ппііддппррииєєммссттвваа  ззддііййссннююєє  

ккооннттрроолльь  ззаа  ннееггааттииввннииммии  аассппееккттааммии  ррооббооттии  зз  ппееррссооннааллоомм,,  ппррииччииннааммии  іі  

ссииттууаацціієєюю  ррооззввииттккуу  ккррииззии,,  аа  ттааккоожж  ззаассттооссооввууєє  ззааххооддии  щщооддоо  ллооккааллііззааццііїї  ккррииззии..  

ККееррііввннииццттввоо  ппііддппррииєєммссттвваа  оорріієєннттооввааннее  ннаа  ррооззуумміінннняя  ппррииччиинн,,  щщоо  ппррииввееллии  

ддоо  ввииннииккннеенннняя  ккааддррооввиихх  ппррооббллеемм..  ККааддррооввіі  ссллуужжббии  ттааккиихх  ппііддппррииєєммссттвв,,  яякк  

ппррааввииллоо,,  ммааююттьь  уу  ссввооєєммуу  ррооззппоорряядджжеенннніі  ззаассооббии  ддііааггннооссттииккии  ііссннууююччооїї  

ссииттууааццііїї  ттаа  ааддееккввааттннооїї  ееккссттррееннооїї  ддооппооммооггии..  

11..33..  ППррееввееннттииввннаа  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа::  уу  ппррооггррааммаахх  ррооззввииттккуу  ппііддппррииєєммссттвваа  

ммііссттяяттььссяя  ккооррооттккооссттррооккооввиийй  іі  ссееррееддннььооссттррооккооввиийй  ппррооггннооззии  ппооттррееббии  вв  ккааддрраахх,,  

ссффооррммууллььоовваанніі  ззааддааччіі  щщооддоо  ррооззввииттккуу  ппееррссооннааллуу..  

ССлліідд  ввііддззннааччииттии,,  щщоо  ппооллііттииккаа  ввииннииккааєє  ллиишшее  ттооддіі,,  ккооллии  ккееррііввннииццттввоо  

ппііддппррииєєммссттвваа  ммааєє  ооббґґррууннттоовваанніі  ппррооггннооззии  ррооззввииттккуу  ссииттууааццііїї..  ООддннаакк  

ппііддппррииєєммссттввоо,,  щщоо  ххааррааккттееррииззууєєттььссяя  ннааяяввннііссттюю  ппррееввееннттииввннооїї  ккааддррооввооїї  

ппооллііттииккии,,  ннее  ммааєє  ззаассооббіівв  ддлляя  ввппллииввуу  рраанніішшее..  ККааддрроовваа  ссллуужжббаа  ттааккиихх  

ппііддппррииєєммссттвв  ввооллооддіієє  ннее  ттііллььккии  ззаассооббааммии  ддііааггннооссттииккии  ппееррссооннааллуу,,  ааллее  іі  

ппррооггннооззуувваанннняя  ккааддррооввооїї  ссииттууааццііїї  ннаа  ссееррееддннььооссттррооккооввиийй  ппееррііоодд..  ООссннооввннаа  

ппррооббллееммаа  ттааккиихх  ппііддппррииєєммссттвв  ––  ррооззррооббккаа  ццііллььооввиихх  ккааддррооввиихх  ппррооггрраамм..  

11..44..  ААккттииввннаа  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа::  ккееррііввннииццттввоо  ппііддппррииєєммссттвваа  ммааєє  ннее  ттііллььккии  

ппррооггнноозз,,  ааллее  іі  ззаассооббии  ввппллииввуу  ннаа  ссииттууааццііюю;;  ккааддрроовваа  ссллуужжббаа  ззддааттннаа  ррооззррооббииттии  

ааннттииккррииззооввіі  ккааддррооввіі  ппррооггррааммии,,  ппррооввооддииттии  ппооссттііййнниийй  ммооннііттооррииннгг  ссииттууааццііїї  іі  

ккооррееггууввааттии  ввииккооннаанннняя  ппррооггрраамм  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ппааррааммееттрріівв  ззооввнніішшннььооггоо  іі  

ввннууттрріішшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа..  

ААллее  ммееххааннііззммии,,  яяккииммии  ммоожжее  ккооррииссттааттииссяя  ккееррііввннииццттввоо  вв  ааннааллііззіі  ссииттууааццііїї,,  

ппррииввооддяяттьь  ддоо  ттооггоо,,  щщоо  ппііддссттааввии  ддлляя  ппррооггннооззуу  іі  ппррооггрраамм  ммоожжууттьь  ббууттии  яякк  

ррааццііооннааллььннииммии  ((ууссввііддооммллююввааннииммии)),,  ттаакк  іі  ннееррааццііооннааллььннииммии  ((ммааллоо  ппііддддааююттььссяя  

ааллггооррииттммііззааццііїї  ттаа  ооппииссуу))..  

22..  УУ  ззааллеежжннооссттіі  ввіідд  ссттууппеенняя  ввііддккррииттооссттіі  ссттооссооввнноо  ззооввнніішшннььооггоо  ссееррееддооввиищщаа  

ппррии  ффооррммуувваанннніі  ккааддррооввооггоо  ссккллааддуу  ((ппррииннццииппооввооїї  оорріієєннттааццііїї  ппііддппррииєєммссттвваа  ннаа  



ввллаасснниийй  ппееррссооннаалл  ааббоо  ннаа  ззооввнніішшнніійй  ппееррссооннаалл))  ввииддіілляяююттьь  ттааккіі  ттииппии  ккааддррооввооїї  

ппооллііттииккии::  

22..11..  ВВііддккррииттаа  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа::  ппііддппррииєєммссттввоо  ггооттооввее  ппррииййнняяттии  ннаа  ррооббооттуу  

ббууддьь--яяккооггоо  ффааххііввццяя,,  яяккщщоо  ввіінн  ммааєє  ввііддппооввііддннуу  ккввааллііффііккааццііюю,,  ббеезз  ууррааххуувваанннняя  

ддооссввііддуу  ррооббооттии  уу  ццььооммуу  ааббоо  ссппооррііддннееннооммуу  ййооммуу  ппііддппррииєєммссттввіі..  

ВВііддккррииттаа  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ххааррааккттееррииззууєєттььссяя  ттиимм,,  щщоо  ппііддппррииєєммссттввоо  ппррооззооррее  

ддлляя  ппооттееннццііййнниихх  ппррааццііввннииккіівв  ннаа  ббууддьь--яяккооммуу  ррііввнніі;;  уу  ннььооммуу  ммоожжннаа  ппооччааттии  

ппррааццююввааттии  яякк  іізз  ссааммооїї  ннииззооввооїї  ппооссааддии,,  ттаакк  іі  зз  ппооссааддии  ннаа  ррііввнніі  ввиищщооггоо  

ккееррііввннииццттвваа..  ТТааккиимм  ттииппоомм  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ххааррааккттееррииззууююттььссяя  ссууччаасснніі  

ттееллееккооммууннііккааццііййнніі  ккооммппааннііїї  ттаа  ааввттооммооббііллььнніі  ккооннццееррннии,,  щщоо  ггооттооввіі  ""ккууппууввааттии""  

ллююддеейй  ннаа  ббууддьь--яяккіі  ппооссааддооввіі  ррііввнніі  ннееззааллеежжнноо  ввіідд  ттооггоо,,  ччии  ппррааццююввааллии  ввооннии  

рраанніішшее  вв  ппооддііббнниихх  ппііддппррииєєммссттвваахх..  ТТааккооггоо  ттииппуу  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ммоожжее  ббууттии  

ааддееккввааттннаа  ддлляя  ннооввиихх  ппііддппррииєєммссттвв,,  щщоо  ввееддууттьь  ааггрреессииввннуу  ппооллііттииккуу  ззааввооюювваанннняя  

ррииннккуу,,  оорріієєннттоовваанниихх  ннаа  шшввииддккее  ззррооссттаанннняя  іі  ссттррііммккиийй  ввииххіідд  ннаа  ппееррееддооввіі  

ппооззииццііїї  уу  ссввооїїйй  ггааллууззіі..  

22..22..  ЗЗааккррииттаа  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа::  ппііддппррииєєммссттввоо  оорріієєннттууєєттььссяя  ннаа  ввккллююччеенннняя  

ннооввооггоо  ппееррссооннааллуу  ттііллььккии  нниижжччооггоо  ппооссааддооввооггоо  ррііввнняя,,  аа  ззааммііщщеенннняя  ввііддббууввааєєттььссяя  

зз  ччииссллаа  ппррааццііввннииккіівв  ппііддппррииєєммссттвваа..  

ТТааккооггоо  ттииппуу  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ххааррааккттееррннаа  ддлляя  ппііддппррииєєммссттвв,,  оорріієєннттоовваанниихх  ннаа  

ссттввоорреенннняя  ппееввннооїї  ккооррппооррааттииввннооїї  ааттммооссффееррии,,  ффооррммуувваанннняя  ооссооббллииввооггоо  ддууххуу  

ппррииччееттннооссттіі,,  аа  ттааккоожж  ддлляя  ппііддппррииєєммссттвв,,  щщоо  ппррааццююююттьь  вв  ууммоовваахх  ддееффііццииттуу  

ккааддррооввиихх  рреессууррссіівв..  

ТТааббллииццяя  55..11..  ППооррііввнняяллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ввііддккррииттооїї  іі  ззааккррииттооїї  ккааддррооввооїї  

ппооллііттииккии  

ААссппееккттии  

ррооббооттии  зз  

ппееррссооннааллоомм  

ТТиипп  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  

ВВііддккррииттаа  ЗЗааккррииттаа  

ННааббіірр  

ппееррссооннааллуу  
ССииттууааццііяя  ввииссооккооїї  

ккооннккууррееннццііїї  ннаа  ррииннккуу  ппрраацціі  
ССииттууааццііяя  ддееффііццииттуу  

ррооббооччооїї  ссииллии  

ААддааппттааццііяя  

ппееррссооннааллуу  

ММоожжллииввііссттьь  шшввииддккооггоо  

ввккллююччеенннняя  ддоо  ккооннккууррееннттнниихх  

ввііддннооссиинн,,  ввппрроовваадджжеенннняя  

ннооввиихх  ппііддххооддіівв  

ЕЕффееккттииввннаа  ааддааппттааццііяя  ззаа  

ррааххуунноокк  ннааввччаанннняя,,  ввииссооккооїї  

ззггууррттооввааннооссттіі  ккооллееккттииввуу,,  

ввккллююччеенннняя  ддоо  ттррааддииццііййнниихх  

ппііддххооддіівв  

ННааввччаанннняя  іі  

ррооззввииттоокк  

ппееррссооннааллуу  

ЧЧаассттоо  ппррооввооддииттььссяя  уу  

ззооввнніішшннііхх  ццееннттрраахх,,  ссппрриияяєє  

ззааппооззииччееннннюю  ннооввооггоо  

ЧЧаассттоо  ппррооввооддииттььссяя  уу  

ммеежжаахх  ппііддппррииєєммссттвваа,,  

ссппрриияяєє  ффооррммууввааннннюю  

єєддииннооггоо  ппоогглляяддуу,,  

ззааггааллььнниихх  ттееххннооллооггіійй,,  

ааддааппттоовваанноо  ддоо  ррооббооттии  



ппііддппррииєєммссттвваа  

ППррооссуувваанннняя  

ппееррссооннааллуу  

УУссккллааддннееннаа  ммоожжллииввііссттьь  

ззррооссттаанннняя,,  ооссккііллььккии  

ппеерреевваажжааєє  ттееннддееннццііяя  ннааббоорруу  

ппееррссооннааллуу  

ППееррееввааггаа  ппррии  

ппррииззннааччеенннніі  ннаа  ввиищщіі  

ппооссааддии  ззааввжжддии  ннааддааєєттььссяя  

ппррааццііввннииккаамм  ппііддппррииєєммссттвваа,,  

ппррооввооддииттььссяя  ппллааннуувваанннняя  

ккаарр''єєррии  

ММооттииввааццііяя  іі  

ссттииммууллюювваанннняя  

ППееррееввааггаа  ннааддааєєттььссяя  

ппииттаанннняямм  ссттииммууллюювваанннняя  

((ззооввнніішшнніійй  ммооттииввааццііїї))  

ППееррееввааггаа  ннааддааєєттььссяя  

ппииттаанннняямм  ммооттииввааццііїї  

((ззааддооввооллеенннняя  ппооттррееббии  уу  

ссттааббііллььннооссттіі,,  ббееззппеецціі,,  

ссооццііааллььннооммуу  ппррииййнняяттттіі))  

ВВппрроовваадджжеенннняя  

іінннноовваацціійй  

ППооссттііййнниийй  ііннннооввааццііййнниийй  

ввппллиивв  зз  ббооккуу  ннооввиихх  

ппррааццііввннииккіівв,,  ооссннооввнниийй  

ммееххааннііззмм  іінннноовваацціійй  ––  

ккооннттрраакктт,,  ввииззннааччеенннняя  

ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ррооббііттннииккаа  

ппііддппррииєєммссттвваа  

ННееооббххііддннііссттьь  ссппееццііааллььнноо  

ііннііццііююввааттии  ппррооццеесс  

ррооззррооббккии  іінннноовваацціійй,,  ввииссооккее  

ппооччууттттяя  ппррииччееттннооссттіі,,  

ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ззаа  ззммііннии  

33..  ММооннііттооррииннгг  ппееррссооннааллуу  

ММееттаа  ддааннооггоо  ееттааппуу  ––  ррооззррооббккаа  ппррооццееддуурр  ддііааггннооссттииккии  іі  ппррооггннооззуувваанннняя  

ккааддррооввооїї  ссииттууааццііїї..  ННееооббххіідднноо  ввииддііллииттии  ііннддииккааттооррии  ссттааннуу  ккааддррооввооггоо  

ппооттееннццііааллуу,,  ррооззррооббииттии  ппррооггррааммуу  ппооссттііййннооїї  ддііааггннооссттииккии  іі  ммееххааннііззмм  

ввииррооббллеенннняя  ккооннккррееттнниихх  ззааххооддіівв  ддлляя  ррооззввииттккуу  іі  ввииккооррииссттаанннняя  ззннаанньь,,  уумміінньь  іі  

ннааввииччоокк  ппееррссооннааллуу..  

ППррии  ццььооммуу  єє  ддооццііллььннооюю  ооццііннккаа  ееффееккттииввннооссттіі  ккааддррооввиихх  ппррооггрраамм  іі  ррооззррооббккаа  

ммееттооддииккии  їїххннььооїї  ооццііннккии..  ДДлляя  ппііддппррииєєммссттвв,,  щщоо  ппррооввооддяяттьь  ппооссттііййнниийй  

ммооннііттооррииннгг  ппееррссооннааллуу,,  ббееззлліічч  ооккррееммиихх  ппррооггрраамм  ккааддррооввооїї  ррооббооттии  ((ооццііннккаа  іі  

ааттеессттааццііяя,,  ппллааннуувваанннняя  ккаарр''єєррии,,  ппііддттррииммккаа  ееффееккттииввннооггоо  ррооббооччооггоо  ккллііммааттуу,,  

ппллааннуувваанннняя  іі  тт..дд..))  ввккллююччааююттььссяя  вв  єєддииннуу  ссииссттееммуу  ввннууттрріішшннььоо  ппоовв''яяззаанниихх  

ззааддаачч,,  ссппооссооббіівв  ддііааггннооссттииккии  іі  ввппллииввуу,,  ссппооссооббіівв  ппррииййнняяттттяя  іі  ррееааллііззааццііїї  рріішшеенньь..  

УУ  ттааккооммуу  ввииппааддккуу  ммоожжннаа  ггооввооррииттии  ппрроо  ііссннуувваанннняя  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  яякк  

ііннссттррууммееннттуу  ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввоомм..  

ААннггллііййссььккиийй  ссппееццііаалліісстт  уу  ссффеерріі  ккааддррооввооггоо  ммееннеедджжммееннттуу  ДД..  ГГрреесстт  вввваажжааєє,,  

щщоо  ккааддрроовваа  ппооллііттииккаа  ппііддппррииєєммссттвваа  ппооввииннннаа  ззааббееззппееччииттии::  

••  ооррггааннііззааццііййннуу  ііннттееггррааццііюю  ––  ввиищщее  ккееррііввннииццттввоо  іі  ллііннііййнніі  ккееррііввннииккии  

ппррииййммааююттьь  ррооззррооббллееннуу  ттаа  ддооббррее  ссккооооррддииннооввааннуу  ссттррааттееггііюю  ууппррааввлліінннняя  

ллююддссььккииммии  рреессууррссааммии  яякк  ""ссввооюю  ввллаассннуу""  іі  ррееааллііззууююттьь  їїїї  уу  ссввооїїйй  ооппееррааттииввнніійй  

ррооббооттіі,,  ттіісснноо  ввззааєєммооддііююччии  зз  ффууннккццііооннааллььннииммии  ссллуужжббааммии;;  



••  ввииссооккиийй  ррііввеенньь  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ууссііхх  ппррааццііввннииккіівв,,  ппіідд  яяккиимм  ррооззууммііююттьь  яякк  

ііддееннттииффііккааццііюю  зз  ббааззооввииммии  ццііннннооссттяяммии  ппііддппррииєєммссттвваа,,  ттаакк  іі  ннааппооллееггллииввуу  

ррееааллііззааццііюю  ввииззннааччеенниихх  ццііллеейй  уу  ппррааккттииччнніійй  ррооббооттіі;;  

••  ффууннккццііооннааллььннііссттьь  ––  ввааррііааннттннііссттьь  ффууннккццііооннааллььнниихх  ззааввддаанньь,,  щщоо  ппееррееддббааччааєє  

ввііддммооввуу  ввіідд  ттррааддииццііййннооггоо,,  жжооррссттккооггоо  ррооззммеежжуувваанннняя  ррііззнниихх  ввииддіівв  ррооббіітт,,  аа  

ттааккоожж  ввииккооррииссттаанннняя  ррііззннооммааннііттнниихх  ффооррмм  ттррууддооввиихх  ккооннттррааккттіівв  ((ппооввннаа,,  

ччаассттккоовваа  іі  ппооггооддииннннаа  ззааййнняяттііссттьь));;  

••  ссттррууккттууррннііссттьь  ––  ааддааппттааццііяя  ддоо  ббееззппееррееррввннооггоо  ннааввччаанннняя,,  ооррггааннііззааццііййнниихх  

ззмміінн,,  ггннууччккііссттьь  ооррггааннііззааццііййнноо--ккааддррооввооггоо  ппооттееннццііааллуу,,  ввииссооккаа  яяккііссттьь  ррооббооттии  іі  їїїї  

ррееззууллььттааттіівв,,  ууммоовв  ппрраацціі  ((ррооббооччее  ссееррееддооввиищщее,,  ззмміісстт  ррооббооттии,,  ззааддооввооллееннііссттьь  

ппррааццііввннииккіівв))..  

ТТааккиимм  ччиинноомм,,  ддлляя  ррееааллііззааццііїї  ссууччаассннооїї  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ппооттррііббннаа  нноовваа  

ккооггооррттаа  ммееннеедджжеерріівв  уу  ссффеерріі  ппееррссооннааллуу..  

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Лекція 4.Тема. Організація діяльності  та функції служб персоналу ЗНЗ. 

            План. 

1.Характеристика кадрової служби організації, ефективність роботи кадрової 

служби, організаційна структура кадрової служби навчального закладу.  

2.Основні групи комплексу документів за функціями управління кадрами.  

3.Стадії типової технологічної схеми обробки кадрової документації, 

документаційне забезпечення обліку та руху персоналу.  

4.Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. 

5.Положення про кадрову службу персоналу. 

6.Функції кадрової служби персоналу 

Навчальні цілі: 

• розкрити роль кадрової служби в управлінні ЗНЗ; 

• визначити функції кадрової служби ЗНЗ; 

• охарактеризувати структуру служби управління персоналом; 

• розкрити зміст Положення про кадрову службу ЗНЗ; 

• продемонструвати модель менеджера кадрової служби ЗНЗ; 

• висвітлити питання діловодства в роботі кадрової служби  ЗНЗ. 

Основні поняття.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 



3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 5. Тема. Поняття про лідерство та управління. 

            

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  

• Забезпечити засвоєння студентами основних понять теми. 

• Ознайомити студентів  з тим, хто і яким чином керує людьми, яким 

чином застосовують владу над людьми, що являє собою лідерство і хто є 

лідером в колективі. 



•  Виховувати навички керування людьми, щоб в майбутньому стати 

лідером у колективі. 

• формувати досвід самоаналізу і самооцінки педагогічних явищ і 

ситуацій, уміння моделювати та проектувати навчально-виховний 

процес; 

• розвивати   системне та критичне педагогічне  мислення, професійно-

педагогічну компетентність, пізнавальні і професійні інтереси. 

• формувати гуманістично спрямовану особистість майбутнього вчителя, 

творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності. 

Основні поняття: керівництво, влада, лідерство. 

Обрані методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, моделювання. 

Наочність: таблиці, схеми, проектор, тощо. 

І. Організаційна частина 

• перевірка готовності студентів до початку заняття; 

• перевірка наявності студентів на занятті. 

ІІ. Повідомлення теми і завдань заняття. 

Зміст лідерства та його відмінності від управління. Основні вміння та ролі 

лідера. Типи лідерів. Характеристика основних стилів керівництва. Зміст 

ситуативного підходу до вивчення лідерства. Критерії ефективності 

діяльності лідера. Трудова кар'єра та її планування в організації. Професійна 

та внутрішньоорганізаційна кар'єри. Вертикальна, горизонтальна та 

центробіжна кар'єра. Типи та етапи кар'єри. Організація професійно-

кваліфікаційного просування робочих і планування їх трудової кар'єри. 

Планування і розвиток кар'єри фахівців і керівників організації. Види кар'єри: 

трамплін, сходи, змія, перехрестя 

План 

1.  Поняття керівник і керівництво. 

2.  Поняття влади. 

3.  Поняття лідерства. 

Література 

1. Довгань Л. Є., Нємцов В.Д. Менеджер – підготовка і перепідготовка. – К.: 

МП “ОКО”, 1993, - 126 с. 

2. Завадський Й. С. Менеджмент: - Т.1 – К.: Українсько-фінський інститут 

менеджменту і бізнесу, 1997, - 543 с. 

3. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ. 1997. 

– 248 с. 

4. Платонов С. В., Третяк В. И. Искусство упраленческой деятельности. – К.: 

ООО «Издательство Либра», 1996. –416 с. 

5. Салига С. Я. Основи менеджменту: учбовий посібник. – К.: “ОКО”, 1994. 

– 140 с. 

6. Туленков М. В. Вступ до теорії та практики менеджменту: Навч. 

Посібник.- К.:МАУП, 1998. –136 с. 

 

Розглянемо стисло ці поняття, тобто поняття керівництво, влада, лідерство. 

1. Поняття керівник і керівництво. 



Ефективність протікання управлінського процесу, настрій людей в 

підрозділі, стосунки між працівниками залежать від багатьох факторів: умов 

роботи, професійних якостей кадрових працівників, рівня керівного складу і 

т. п. один з видатних спеціалістів у галузі соціальної психології Г. Сельє 

писав: «Выбор места работы нужно начинать с выбора руководителя». 

Хто ж та особа, що є керівником будь-якої організації,. 

Керівник — це особа, яка наділена правом приймати рішення і є 

єдиноначальником у межах наданих йому повноважень. Це насамперед 

формальна категорія, тому що керівник має владу над працівниками завдяки 

посаді, яку він займає. 

З виникненням понять “керівник”, “керівництво” з’явилось багато визначень 

цих понять. Не будемо звертатись до історії становлення і розвитку, а 

скажемо тільки, що спільна праця людей, яка спрямована на досягнення 

певної мети, неможлива без організації їхньої діяльності. 

Діяльність сучасного керівника є багатоплановою. Вона поєднує діяльність 

по визначенню основних цілей органу, а також шляхи їх досягнення: це і 

вплив на підлеглих, і виконання певних функцій як по відношенню до 

підлеглих і організації в цілому, так і до вищих органів. Також діяльність 

керівника передбачає і певний тип спілкування у стосунках з особами, які є 

учасниками управлінських відносин. 

Кожен керівник здійснює свій вплив на підлеглих з метою спонукати їх до 

певної службової поведінки, щоб їхня поведінка відповідала як вимогам 

організації, так і власним уявленням. 

Треба прививати до підлеглих ці якості. 

Яким же чином керівник впливає на підлеглих? Є два основних способи 

впливу: 

—  прямий (наказ, указівка, завдання); 

—  мотивувальний (через стимул — заохочення). 

При прямому впливі створюється ситуація, коли невиконання необхідних дій 

призводить до покарання (організаційно-розпорядчі методи управління). 

Така формула відносин між керівником і підлеглим називається примусом, 

тобто цілі керівника можуть бути не пов’язаними з інтересами виконавця, а 

іноді можуть і протистояти ним. 

При мотивувальному впливі керівника на виконавця створюється ситуація, 

коли за виконання необхідних дій працівника заохочують, роблячи вплив на 

його потреби та мотиви. 

Вплив керівника на діяльність органу заснований в основному на 

формальних відносинах між ним і підлеглим — тобто на відносинах 

посадових. 

Керівництво в цьому зв’язку прийнято вважати продуктом формальних 

(організаційних) відносин. 

В чому ж полягає поняття керівництво? 

Керівництво — це право конкретної особи, яка займає певну посаду в 

системі, давати організаційні доручення підлеглим і вимагати їхнього 

виконання. 



Це право випливає з повноважень керівника, які визначають його 

компетенцію в межах формальної організації. Діапазон керівництва залежить 

від статусу керівника, тобто чи він є єдиноначальником, чи особою, яка 

очолює колективний орган управління. Єдиноначальник здійснює 

керівництво органом на основі єдиноначального прийняття рішень і 

контролю за процесом їх виконання, а також несе повну відповідальність за 

діяльність організації. 

При колегіальному управлінні відбувається розподіл керівних обов’язків між 

колегіальним органом управління (президія, рада, правління) і особою, яка 

очолює цей орган або підрозділ. Такий розподіл здійснюється шляхом 

розмежування компетенції колегіального органу і компетенції керівника. 

Як правило колегіальний орган розв’язує найбільш великі проблеми 

діяльності організації і делегує керівникові функції виконання колегіальних 

рішень та оперативного розпорядництва. 

Можна спостерігати два види керівництва — формальне і не формальне. 

Формальне керівництво здійснює керівник підрозділу завдяки займаної 

посади, на яку він був призначений ззовні, вищим керівництвом, який 

наділений певними владними повноваженнями. Місце і роль керівника 

обумовлені певними нормативними документами. Також на відмову 

здоровому глузду керівником нерідко призначають на посаду незалежно від 

того, чи сприймають підлеглі його таким (тобто начальником), чи відповідає 

він цій ролі, чи ні. 

Висновок: Керівник, призначений на посаду, повинен здійснювати 

керівництво таким чином, щоб подальший розвиток колективу був найбільш 

ефективним, не забуваючи про те, що кожен колектив складається з окремих 

людей, а про них треба дбати. 

2. Поняття влади. 

Для того, щоб виконувати свої функції, керівник повинен мати владу. 

Влада — це можливість впливати на поведінку інших людей. 

Керівний вплив і влада залежать від: 

—  особистості, на яку спрямований цей вплив; 

—  ситуації, яка склалася; 

—  якостей керівника. 

Залежність влади від особистості, на яку спрямовано вплив, полягає в тому, 

що кожна людина через свої психологічні особливості по-різному реагує на 

вплив керівника, а звідси і відповідна поведінка людини. Є люди, для яких 

влада керівника поширюється на всі їх вчинки як на роботі, так і поза нею. 

Деякі визнають цю владу тільки до певних меж. Але є такі, які формально 

підкоряючись владі керівника, все одно роблять усе на свій роздум (на свое 

усмотрение). 

Реальна влада залежить від ситуації, в якій перебуває керівник. Наприклад, 

влада молодого керівника не може рівнятися владі досвідченого керівника, 

який керує органом тривалий час. 

Звідси можна сказати, що не існує абсолютної влади, тому що ніхто не може 

однаково впливати на всіх людей у будь-яких ситуаціях. 



Влада керівника над підлеглими залежить також від його особистих якостей, 

від його професійної компетентності і уміння знайти важелі (рычаги) впливу 

на підлеглих йому осіб. 

Також влада в організації визначається ієрархією взаємовідносин, тобто тим, 

яке місце той чи інший керівник займає на щаблях (ступенях) управління. На 

перший погляд, чим вищу посаду займає керівник в ієрархії управління, тим 

більшу владу він має над підлеглими йому людьми. Це правильно щодо 

колективу в цілому. 

Якщо взяти окремого виконавця, то більшу владу над ним має безпосередній 

керівник, ніж той хто перебуває на вищому щаблі (ступени) управління, тому 

що безпосередній керівник працює з виконавцем у тісному контакті і 

здійснює на нього прямий вплив, на відмову від вищого керівника. Це 

пояснюється тим, що для наявності влади над підлеглими треба здійснювати 

контроль над тим, що має суттєве значення для підлеглого виконавця, над 

тим, що створює його залежність від керівника і змушує виконавця діяти так, 

як того бажає керівник. А це дуже важко зробити, коли знаходишся “далеко” 

від виконавця. 

В практиці управління розрізняють шість форм влади керівника над 

підлеглим: 

—  влада заснована на примушенні; 

—  влада заснована на винагороді; 

—  експертна влада; 

—  еталонна влада; 

—  законна влада; 

—  харизма. 

Влада, що ґрунтується на примусі, поширена в багатьох організаціях, де 

керівники не визнають іншого впливу на підлеглих, хоча, можливо, вони і 

відчувають обмеженість цього впливу. Суть цієї влади полягає в тому, що 

керівник має засоби покарання підлеглого, які можуть зашкодити 

задоволенню потреб підлеглого або спричинити йому інші неприємності. 

Влада, що ґрунтується на винагороді — суть цієї влади полягає в тому, що 

керівник до свого підлеглого застосовує важелі (рычаги) у вигляді 

винагороди, тобто дає можливість задовольнити потреби підлеглого. 

Експертна влада — коли підлеглий впевнений у тому, що керівник має 

спеціальні знання (є добрим спеціалістом), які дають змогу задовольнити 

потреби підлеглого. 

Еталонна влада (влада прикладу) — суть цієї влади в тому, що керівник має 

такі особисті якості, які дуже подобаються підлеглому, і підлеглий хоче їх 

набути, коли виконує доручення або вказівки керівника (подражание). 

Законна влада — це влада, яка ґрунтується на переконанні підлеглого в тому, 

що керівник має право віддавати вказівки, накази, які підлеглий повинен 

виконувати. Її ще називають традиційною. Кожен керівник володіє законною 

владою згідно наданих йому повноважень управляти людьми. 

Харизма — це влада, яка заснована не на логіці чи силі традицій (влада 

керівника), а влада, яка побудована на особистих якостях (здібностях) лідера. 



Висновок: Влада — це велика і безмежна можливість впливати на 

підлеглого, але, застосовуючи владні важелі, треба їх застосовувати з умови, 

“не перегинати палку”. 

3. Поняття лідерства. 

Наступним важливим елементом соціальної психології є лідерство. Що ж 

таке є лідерство, що воно вивчає? 

Лідерство — це один з механізмів інтеграції групової діяльності, коли 

індивід або частина групи об’єднує, спрямовує дії всієї групи. Лідерство — 

це коли у когось з членів групи виникає особливий статус, який заснований 

на довірі, авторитеті, високому рівні кваліфікації, на особистих симпатіях, на 

прагненні вчитися і переймати досвід. 

Нове управлінське мислення потребує, щоб керували людьми не начальники 

(формальні керівники), а лідери, які користуються в колективі неформальним 

авторитетом. 

Лідерство — це об’єктивне явище, що характеризує стосунки між людьми в 

групі. Воно може виявлятися по різному, але в кожній соціальній групі 

завжди є людина, яка користується особливим авторитетом і довірою 

більшості або всіх членів групи. Ця довіра виникає в результаті особистих 

людських якостей, кваліфікації, ставлення до справи і людей. Людина, яка 

має такий статус називається лідером. 

Лідер — один з членів соціальної групи, який користується найбільшим 

авторитетом і довірою, на основі людських якостей, кваліфікації, ставлення 

до справи і людей. 

Лідери, як правило, мають ряд виражених якостей: 

—  спосіб життя лідера заснований на тісному поєднанні кар’єри (якої 

прагне) і особистого життя; 

—  лідер ніколи не зупиняється у своєму розвитку; здібності, честолюбність, 

талант, знання стимулюють лідера до подальшого розвитку цих якостей і їх 

удосконалення; 

—  лідер відчуває своє покликання керувати іншими людьми на підставі 

авторитету і довіри. 

Статус лідера відрізняється від статусу керівника особливостями ролей та 

функцій, які вони виконують. 

Керівник управляє людьми на основі принципу єдино начальства — сам 

приймає рішення і контролює хід їх виконання. 

Лідер навпаки дає право кожному із своєї команди творчо працювати і 

самостійно приймати рішення. Він не узурпує владу, а виступає генератором 

ідей, відточує їх у контактах із співробітниками, які пропонують варіанти 

майбутніх рішень. 

Основне завдання лідера — не приймати рішення, а допомагати 

співробітникам самостійно шукати шляхи вирішення проблем, які стоять 

перед колективом, формувати цілі колективної діяльності. Функція контролю 

замінюється функцією координації. 



Іноді між керівником і лідером виникають несприятливі ситуації, які можуть 

привести до конфлікту. Тоді у керівника лишається два варіанти уникнути 

цієї проблеми: 

—  докласти певних зусиль для того, щоб самому стати неформальним 

лідером; 

—  побудувати стосунки з лідером таким чином, щоб вони не призводили до 

конфлікту, щоб вони доповнювали та підсилювали формальну діяльність 

керівника. 

Це одна з важливих сторін мистецтва управління. 

В лідерстві велику роль відіграють такі риси характеру як: 

—  впевненість (і люди тому вірять, довіряють); 

—  оптимізм (ніколи не засмучується); 

—  добропорядність (обов’язковість, якщо пообіцяв — зроби); 

—  поважність (культура, повага до людей); 

—  наполегливість (не боїться труднощів). 

Але не можна пов’язувати лідерство тільки з індивідуальними 

особливостями людини — це явище групової діяльності. 

Лідерство залежить від: 

—  виду діяльності групи (організації); 

—  умов, в яких діє група; 

—  соціально-психологічної структури групи; 

—  від організації спільної діяльності. 

Само лідерство не має певної структури в системі влади, але являє собою 

певну владу над людьми. 

Нерідко в практиці управління змішують лідерство і амбіційність, яка є 

протилежністю лідерству. Амбіції — це нереальні прагнення до лідерства, 

неправильне відчуття лідерства якогось члена групи. Не можна дуже 

амбіційну людину називати лідером (пояснити). Звично цих людей 

називають демагогами і в неформальних соціальних групах вони частіше за 

все відносяться до категорії відвергнутих (ізгоїв). 

 

Лідерство і управління. Лідер і менеджер 

Лідерство – це не управління. Управління концентрує увагу на тому, щоб 

люди робили речі правильно, а лідерство – на тому, щоб люди робили 

правильні речі. 

Різниця між лідером і менеджером проводиться по багатьом позиціям (див. 

табл. 1). Ефективний менеджер не обов‘язково являється ефективним 

лідером, і навпаки. Їх основні характеристики находяться як би в різних 

вимірах. 

Лідер також являється керівником, але характер його дій інший, ніж у 

звичайного менеджера. Він не керує, не командує, а веде за собою інших. 

Можна бути першою особою в організації, але не являтися фактично лідером, 

бо той повинен бути не затверджений наказом, а психологічно визнаний 

оточуючими як єдиний, хто здатний забезпечити задоволення їх потреб. Тому 

практично виділяють такі розбіжності між лідером і керівником: 



• керівник звичайно признається офіційно, а лідер висувається стихійно; 

• керівникові надаються законом певні права й обов‘язки, а лідер може їх не 

мати; 

• керівник наділений певною системою офіційно встановлених санкцій, 

використовуючи які він може впливати на підлеглих, а лідеру ці санкції не 

надані; 

• керівник представляє свою групу в зовнішній сфері стосунків, а лідер у сфері 

своєї активності обмежений в основному внутрігруповими стосунками; 

• керівник, на відміну від лідера, несе відповідальність перед законом за стан 

справ у групі. 

Таблиця 1. 

 КЕРІВНИК  ЛІДЕР 

 Адміністратор Новатор 

 Доручає Надихає 

 Працює за цілями інших Працює за своїми цілями 

 План – основа дій Бачення – основа дій 

 Спирається на систему Спирається на людей 

 Використовує доводи  Використовує емоції 

 Контролює  Довіряє 

 Підтримує рух  Надає імпульс руху 

 Професіонал  Ентузіаст 

 Приймає рішення  Перетворює рішення 

 Робить справу правильно  Робить правильну справу 

 Той, кого шанують  Той, кого обожнюють 

  

Виходячи із функціональних і психологічних відмінностей між керівником і 

лідером, у групі можуть виникнути такі ситуації, які накладають свій 

відбиток на гармонізацію життя і діяльності групи. 

Лідер і керівник - різні особи, які не знаходять спільних точок взаємодії. Ця 

ситуація не сприятиме успішній діяльності групи і гармонізації 

міжособистісних стосунків. 

Лідер і керівник – різні особи, які на основі взаємоповаги і компромісів 

знаходять точки взаємодії. Така група може працювати успішно, і в ній 

пануватиме певний “дух” змагання і суперництва. 

Лідер і керівник – одна і та сама особа, В цьому випадку група працюватиме 

як єдина команда, віддана своєму капітанові, тобто найефективніше з 

погляду діяльності і найбільш гармонійно з погляду людських стосунків. 

Відмінності між статусом лідера і формального керівника підрозділу 

впливають з особливостей ролі та функцій, виконуваних першим і другим. 

Керівник здійснює управління на основі єдиноначального прийняття рішень і 

контролю за процесом праці підлеглих. Лідер право на прийняття рішень не 

узурпує за собою, а навпаки, надає кожному співробітнику. 



В результаті змінюється статус підлеглих. Якщо у керівника це певна група 

людей, якою він керує, виступаючи часто зовнішньою цілевстановлюючою 

силою, то у лідера колектив підрозділу перетворюється в команду, в якій її 

члени не відбувають повинність, а наповнені творчим поривом. 

Лідер є членом цієї команди, займаючи разом з тим особливе місце в ній. Він 

генерує ідеї, кристалізує власні задуми, відточуючи їх у контактах зі 

співробітниками, сприймає задуми членів команди як свої власні та 

допомагає у реалізації їх. Його основне завдання – не приймати рішення, а 

допомагати іншим членам команди в пошуку проблем, які потрібно 

вирішити, в формуванні цілей і завдань колективної діяльності. Відповідно і 

функція контролю за працею підлеглих замінюється на функцію її 

координації. 

Лідер концентрується на пошуку шляхів погодження різноманітних, часто 

протилежних інтересів інших працівників та необхідних ресурсів для 

вирішення проблем. Звідси зростає роль знань, інтелектуального потенціалу 

лідера, оскільки тільки це дає змогу йому виконувати його функції і 

знаходити та ставити проблеми перед іншими членами команди. 

Лідери будують свої стосунки з підлеглими на довірі, мотивуючи і 

надихаючи їх. Вони кладуть довіру в основу групової та сумісної роботи. 

Щодо професіоналізму, то використовуючи його, а також різні здібності та 

вміння, менеджери концентрують свої зусилля в сфері прийняття рішень. 

Вони намагаються звузити набір шляхів вирішення проблеми. Рішення часто 

приймаються на основі минулого досвіду. 

Лідери, в протилежність, здійснюють постійні спроби розробки нових та 

неоднозначних вирішень проблеми. Очевидно, що на практиці не 

спостерігається ідеального дотримання цих двох типів відносин управління. 

Дослідження показали, що значна група менеджерів в більшості володіє 

лідерськими якостями. Однак, зворотній варіант також зустрічається в 

реальному житті. 

Стилі лідерства 

Нині лідерство як складний соціально-психологічний процес групового 

розвитку диференціюється за різними ознаками: 

• За змістом діяльності: лідер-натхненник, що пропонує програму поведінки; 

лідер-виконавець, що забезпечує виконання вже прийнятої програми; лідер, 

який одночасно є і натхненником, і організатором. 

• За характером діяльності: універсальний, що постійно проявляє свої якості 

лідера; ситуаційний – якості лідера проявляються лише в певних, 

специфічних ситуаціях. 

• За стилем лідерства: авторитарний, демократичний, ліберальний. 

Як у вітчизняній, так і у зарубіжній найбільш поширеною є класифікація 

лідерства за стилем. Перед тим, як перейти до розкриття стилів лідерства ми 

би хотіли з‘ясувати і вже напевне визначити, що ми розуміємо під словом 

“стиль”, “стиль керівництва, лідерства”. Це допоможе глибше вникнути в 

суть цього явища. 



Під словом “стиль” розуміють ту особливість, яка часто не має певного 

кількісного виміру і сприймається нами інтуїтивно як щось, що відрізняє 

один об‘єкт від іншого. Стиль - поняття багатозначне. Кажуть: стиль епохи, 

архітектурний стиль, стиль художника, стиль одягу, стиль життя, стиль 

лідерства. В соціальній психології під стилем мається на увазі цілісна 

відносно стійка система способів діяльності, що забезпечує ефективне 

виконання суб‘єктом своїх функцій. 

Якщо розглядати стиль з точки зору менеджменту, то стиль управління – це 

гнучка поведінка керівника щодо співробітників, яка змінюється в часі 

залежно від ситуації і виявляється в способах виконання управлінських робіт 

підпорядкованим керівнику управлінським апаратом. Ці два підходи мають 

щось спільне в своєму розумінні і обґрунтовуються з однієї позиції, але 

застосовуються в різних сферах, тому набувають інші напрямки і деякі 

відмінності. 

Кожна організація представляє собою унікальну комбінацію індивідів, цілей і 

задач. Кожний керівник – це унікальна особистість, яка володіє рядом 

здібностей. Тому стилі лідерства не завжди можна віднести до якоїсь 

конкретної категорії. Скоріше, стиль даного керівника – лідера може бути 

віднесений до якоїсь позиції. Спробуємо розкрити стилі лідерства, які обирає 

лідер для здійснення своєї діяльності. 

Приступимо до описання кожного стиля, бо це дуже важливо для нормальної 

роботи підприємства, для встановлення приємного психологічного клімату в 

колективі та інших сферах діяльності підприємства. 

Ці стилі можна зобразити схематично, де по традиційній класифікації стиль 

може бути авторитарним або автократичним (це одна крайність) та 

ліберальним (це друга крайність) і середній стиль між ними – 

демократичний. 

Таблиця 2. Основні стилі керівництва 

 

 
 

Висновок: Дійсний лідер не прагне до лідерства, воно виникає природно, як 

результат його діяльності, поведінки. 

Висновок по лекції: Найбільш корисним для колективу коли його керівник є 

одноразово і лідером, коли “авторитет влади” поєднується з “владою 

авторитета”. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 



- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Лекція 6.Тема.  Кадрова служба та кадрове діловодство.  

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  

• Забезпечити засвоєння студентами основних понять  теми. 

• формувати досвід самоаналізу і самооцінки педагогічних явищ і 

ситуацій, уміння моделювати та проектувати навчально-виховний 

процес; 

• розвивати   системне та критичне педагогічне  мислення, професійно-

педагогічну компетентність, пізнавальні і професійні інтереси. 

• формувати гуманістично спрямовану особистість майбутнього вчителя, 

творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності. 

 

Основні поняття: кадрова служба,  кадрове діловодство, персонал, . 

 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

І. Організаційна частина 

• перевірка готовності студентів до початку заняття; 

• перевірка наявності студентів на занятті. 

ІІ. Повідомлення теми і завдань заняття. 

План лекції 

 

1.Основні поняття кадрового діловодства. 



2. Види документів та їх характеристика 

2.1. Організаційні документи. 

2.2. Розпорядчі документи. 

2.3. Довідково-інформаційні документи. 

3. Кадрова документація 

3.1. Організаційні, розпорядчі та довідково-інформаційні кадрові 

документи. 

3.2. Особисті, особові та облікові документи. 

4. Нормативно-правове забезпечення організації кадрового діловодства. 

 

Список рекомендованої літератури:  

1. Авер’янова Є. Усе про кадрове діловодство: метод. посібник / 

Є. Авер’янова, О. Антонова, В. Бабак, В. Василенко, О. Голоктіонова. – Д.: 

Баланс-Клуб, 2009. – 128 с. 

2. Ганжела С.І. Інформатика. Базовий курс для користувачів: навч. 

посібник / С.І. Ганжела, І.П. Ганжела // Кіровоградський держ. педагогічний 

ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград: Авангард, 2008. – 220 c. 

3. Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч. посібник – 

К.: Каравела, 2006. – 240 с. 

4. Тітенко Л.А. Діловодство з використанням комп’ютерної техніки: 

Навч.-метод. посібник / Л. А. Тітенко. – К.: КНЕУ, 2006. – 192 

 

 

1.1. Персонал представляє собою особовий штат працівників 

підприємства, включаючи працюючих власників та співвласників, трудові 

відносини яких з підприємством зафіксовані у трудовому договорі або 

контракті. Його діяльність спрямована на досягнення кінцевих показників 

господарювання. Термін персонал найчастіше використовується на рівні 

підприємства. 

Поруч з поняттям персонал використовують поняття „кадри”. Існують такі 

підходи до визначення сутності поняття „кадри”: 

1) висококваліфіковані працівники підприємства з глибоким знанням своєї 

справи та досвідом роботи; 

2) економічне населення з певним рівнем освіти (середня загальна, 

професійно-технічна, вища) та досвідом роботи або без них, які пропонують 

свою робочу силу на ринку праці і можуть бути залучені на виробництво. 

Діловодство – це діяльність, що охоплює питання документування та 

організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності. 

Згідно із Законом України „Про інформацію”, документ – це передбачена 

матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення 

інформації шляхом фіксації її на папері, кіно-, відео-, фотоплівці або на 

іншому носієві. 

В Україні офіційно прийняті три значення документа, зафіксовані в ряді 

державних стандартів (ДСТУ): 

1) записана інформація, яка може розглядатися як одиниця під час 



здійснення інформаційної діяльності. 

2) матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною 

способом для її передачі в часі та просторі. 

3) матеріальний об’єкт, що містить в закріпленому вигляді інформацію, 

оформлений встановленим порядком і такий, що має відповідно до діючого 

законодавства правове значення. 

Для кадрового діловодства в даному разі найбільш прийнятним є останнє 

визначення, де документ розуміється як матеріальний об’єкт, який містить у 

зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має 

відповідно до чинного законодавства юридичну силу. 

Названі у визначенні ознаки документа передбачають: наявність 

інформації, смислового змісту; стабільну речову (матеріальну) форму, що 

забезпечує довготривале використання та зберігання документів; 

функціональне призначення для передачі інформації в просторі та часі, тобто 

для використання в соціальних комунікаційних каналах. 

Головною складовою документа виступає інформація, тобто різноманітні 

дані, відомості, повідомлення, знання, призначені для передачі у процесі 

комунікації. Зокрема, документ може служити письмовим доказом, також є 

джерелом різноманітних відомостей довідкового характеру. Повноту 

інформації характеризує її обсяг, який має бути достатнім для прийняття 

рішення. Достовірність інформації визначається рівнем відповідності її до 

змісту об’єктивного стану речей. Інформація має бути оперативною, щоб за 

час її передачі й обробки стан речей не змінився. Документування інформації 

здійснюється згідно з відповідними законами й постановами органів 

державної влади, якими визначається організація діловодства і 

стандартизація документів. 

За первинністю виникнення документи поділяють на: 

– первинні документ – документи, що містять вихідну (первинну) 

інформацію (закони України, економічні трактати); 

– вторинні документи – документи, що містять у собі результат 

аналітико-синтетичного або іншого перероблення одного, або кількох 

первинних документів (Трудовий кодекс, навчальна література). 

Наукова дисципліна, що вивчає структуру і властивості документальної 

інформації, розвиток форм, операції, методи, оптимізацію роботи з 

документами, називається документалістикою. 

1.2. Основною нормативною базою кадрового діловодства є: 

1) закони України: 

– „Про інформацію”; 

– „Про мови”. 

2) постанови: 

– ВРУ „Про державний герб України”,  

– КМУ „Про затвердження правил надання послуг поштового зв’язку”, 

„Про затвердження примірної інструкції з діловодства”.  

Існує „Єдина державна система діловодства”, на основі якої приймається 

державний класифікатор управлінської документації – Національний 



стандарт України „Уніфікована система організаційно-розпорядчої 

інформації, вимоги до оформлення документів”. 

 

 2. Види документів та їх характеристика 

2.1. Організаційні документи. 

2.2. Розпорядчі документи. 

2.3. Довідково-інформаційні документи. 

 

2.1. У свої діяльності будь-яке підприємство використовує три групи 

документів: 

– організаційні (установчий договір, статут підприємства, колективний 

договір, привила внутрішнього трудового розпорядку, положення про 

структурний підрозділ, інструкція); 

– розпорядчі (наказ, розпорядження, вказівки); 

– довідково-інформаційні (акт, довідка, доповідна записка, пояснювальна 

записка, звіт). 

Серед організаційних документів виділяють: 

1. Установчий договір – цивільно-правовий документ, яким засновники 

юридично закріплюють свій намір створити підприємство з певною назвою. 

2. Статут підприємства – локальний правовий акт підприємства, що 

регулює поряд з нормами чинного законодавства правову основу його 

діяльності. 

3. Положення – правовий акт, що визначає порядок утворення, права, 

обов’язки і організацію роботи підприємства, його структурних підрозділів, а 

також регулює конкретні напрями діяльності. 

4. Колективний договір – документ, положення якого спрямовані на захист 

соціально-економічних прав та інтересів працівників і власників 

підприємства та встановлюють їх обов’язки і відповідальність. 

5. Правила внутрішнього трудового розпорядку – внутрішньо 

нормативний документ підприємства, що передбачає організацію його 

роботи, внутріоб’єктний режим праці, взаємні обов’язки працівників, 

порядок направлення працівників у відрядження, відпусток та ін. 

6. Положення про структурний підрозділ – документ, в якому 

відображається внутрішня структура підрозділу, встановлюється його роль і 

місце в організаційній структурі підприємства. 

6. Інструкція – правовий документ, яким визначаються права, що 

регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші 

аспекти діяльності підприємства. 

2.2. Розпорядчі документи представляють собою документи, що містять 

інформацію про відповідні розпорядження управлінського органу (лінійних 

та функціональних керівників). 

До розпорядчих документів відносять: 

1. Наказ – нормативний документ, який видає керівник підприємства для 

вирішення основних завдань, що поставлені перед підприємством. 

2. Вказівки – нормативно-розпорядчий документ, який готують міністри, 



керівники об’єднань підприємств, переважно інформаційно-методичного 

характеру, що пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів 

вищих органів управління. 

3. Розпорядження – розпорядчий документ посадової особи, державного 

органу, підприємства, виданий в межах їхньої компетенції, що має особливу 

юридичну силу щодо підлеглих (працівників, громадян) та організацій, яким 

адресовано це розпорядження. 

2.3. Довідково-інформаційні документи включають інформацію про 

фактичний стан справ, який береться до уваги і який може бути основою для 

прийняття управлінських рішень. 

Розрізняють наступні види довідково-інформаційних документів: 

1. Акт – документ правової чинності, складений однією або кількома 

особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події. 

2. Довідка – документ, що містить опис тих або інших подій чи фактів. 

3. Звіт – документ, в якому в письмовій формі подається повідомлення 

про виконання певної роботи. 

 

3. Кадрова документація 

 

3.1. Організаційні, розпорядчі та довідково-інформаційні кадрові 

документи. 

3.2. Особисті, особові та облікові документи. 

 

3.1. Документи, що регулюють питання формування розподілу, обміну і 

використання персоналу підприємства, належить до кадрової документації. 

Кадрова документація містить інформацію про особовий склад 

працівників підприємства: найм і призначення на посади, професійне 

навчання, оцінювання персоналу, атестацію працівників, надання відпусток 

тощо. 

Кадрова документація є іменною, вона стосується конкретних працівників. 

За функціями кадрові документи поділяють на: 

– організаційні кадрові документи – належать загальні документи, що 

регламентують організацію роботи з персоналом суб’єкта господарювання. 

До них можна віднести: колективний договір, правила внутрішнього 

трудового розпорядку, положення про відділ кадрів та проходження 

атестації, про конкурсний відбір, інструкцій з діловодства, посадові 

інструкції; 

– розпорядчі кадрові документи – відносять: накази про зарахування на 

посаду, переміщення, звільнення працівників, заохочення та дисциплінарні 

стягнення, проходження атестації, зарахування кадрів до резерву; 

– довідково-інформаційні кадрові документи, за допомогою яких 

передають поточну інформацію (доповідні та службові записки), складають 

списки, звіти, зведення. 

3.2. За способом виникнення кадрові документи можна розділити на 

особисті, особові та облікові: 



1. Особисті документи – відносяться документи, що належать особисто 

працівнику; вони містять інформацію, яку працівник повідомляє про себе під 

час прийняття на роботу, а також при переміщенні. 

Типовими документами, що належать до особистих є: 

– трудова книжка; 

– паспорт; 

– військовій квиток; 

– свідоцтво про освіту, диплом; 

– диплом про науковий ступінь. 

З цих документів у відділу кадрів в оригіналі залишається лише трудова 

книжка. За всіма іншими документами робляться і подаються копії. До 

особистих документів також належать: 

– посвідчення; 

– перепустка; 

– посвідчення про відрядження; 

– сертифікат про підвищення кваліфікації. 

2. Особові документи – документи, які працівник готує власноруч: заява 

про прийом на роботу, про звільнення з посади, або переведення; особовий 

листок з обліку кадрів; автобіографія, а також документи про нагородження. 

3. Облікові документи – складають документи, що накопичують 

інформацію про первинну реєстрацію і наступне оновлення відомостей про 

склад і переміщення працівників. Серед них виділяють: 

– первинні – служать для накопичення інформації по кожній особі 

(особова характеристика, документи особової справи, картка спеціаліста); 

– похідні – книжкові форми реєстрації облікових даних, в яких формується 

зведена інформація про підприємство (штатна посадова книга, книга обліку 

зарахованих до кадрового резерву, книга обліку трудових книжок). 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 7. Тема. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу  

            План. 

1.Управління людськими ресурсами. 

2.Управління розвитком трудових ресурсів. 

3.Принципи та методи професійного розвитку трудових ресурсів.  

4.Атестація і підготовка індивідуального плану розвиткує 

Завдання роботи. 

1. Визначити зміст економічних категорій «ресурси» (потенціали) 

»та« ресурси освітнього закладу ».  

2. Визначення змісту поняття «якість», «якість освіти» як економічних 



категорій.  

3. Порівняльний комплексний аналіз внутрішніх ресурсів (умов).  

4. Визначити якість умов (ресурсного забезпечення).  

 

Основні поняття: ресурси освітнього закладу, ресурсне забезпечення, якість 

освіти,  людські ресурси, особистість 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №7 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

1. У контексті сучасної філософії менеджменту персонал організації є 

особливим її ресурсом – людським. Відповідно ефективне функціонування 



будь-якої організації насамперед визначається ступенем розвитку її 

персоналу. З огляду на це, управління процесом його розвитку і руху є 

важливою складовою загальної системи управління трудовими ресурсами. 

Управлінням розвитком і рухом трудових ресурсів ставить за мету 

цілеспрямоване забезпечення кількісних і якісних змін, які підвищують 

ринкову вартість кадрового потенціалу організації, ефективність трудової 

діяльності працівників. Адже, від професійної компетенції та ділової 

активності кадрів від їхнього прагнення до самовдосконалення та службового 

росту залежить динамізм і результати роботи організації. Розвиток трудових 

ресурсів – багатогранне та складне поняття, що охоплює широке коло 

взаємозв’язаних психологічних, педагогічних, соціальних і економічних 

проблем. З’ясування його сутності передбачає визначення змісту таких 

ключових понять, як особистість, гармонійний розвиток особистості, 

професійний розвиток особистості.  

Особистість – це усталена система соціально значущих рис, які всебічно 

характеризують індивіда. Особистість є продуктом суспільного розвитку та 

включення індивідів у систему соціальних відносин через активну предметну 

діяльність та спілкування.  

Розвиток трудових ресурсів є ітеративним (повторюваним) процесом 

досягнення таких показників рівня кваліфікації працівників, які відповідають 

стратегії розвитку організації. У такому розумінні розвиток трудових 

ресурсів є фундаментальною складовою загального процесу управління 

трудовими ресурсами, інтегрально пов’язаною із розвитком організації і 

формуванням професійних кар’єр працівників. Його можна розглянути на 

рівні організації, структурних підрозділів і на рівні окремих працівників. Для 

кожного з них можна визначити притаманні конкретній організації заходи з 

розвитку. Розвиток трудових ресурсів організації – система навчання, 

організаційного розвитку та професійного зростання персоналу, 

функціонування якої спрямовано на вирішення і поточних, і стратегічних 

завдань організації завдяки забезпеченню більшої індивідуальної та 

організаційної ефективності. Основна мета розвитку персоналу – 

збільшення „віддачі” кожного працівника, структурного підрозділу та 

організації загалом . Розвиток трудових ресурсів є важливою умовою 

успішної діяльності будь- якої організації. Це особливо справедливо на 

сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до 

швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і навиків. Освіта і 

навчання трудових ресурсів повинні бути безперервними і забезпечувати 

необхідний професійний розвиток. Система розвитку трудових ресурсів в 

організації має бути гнучкою, здатною змінювати зміст, методи та 

організаційні форми згідно з потребами організації. У зв’язку з цим 

управління трудовими ресурсами повинно сконцентрувати свої зусилля на 

вирішенні таких проблем:  

- розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу; 

 - визначення потреб у навчанні працівників в розрізі спеціальностей та 

професії; 



 - вибір форм і методів професійного розвитку трудових ресурсів;  

- вибір програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення 

процесу навчання як важливої умови його якості;  

- фінансове забезпечення всіх видів навчання в потрібній кількості.  

Управління розвитком трудових ресурсів – це розроблення й реалізація 

заходів для досягнення показників професійних компетенцій працівників 

Виробнича адаптація трудових ресурсів  

Оцінювання й атестація трудових ресурсів  

Планування трудової кар’єри працівників  

Перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу  

Професійно-кваліфікаційне просування фахівців  

Формування резерву керівників  

Службово-професійне просування керівників  

Первинна професійна підготовка трудових ресурсів  відповідно до стратегії 

розвитку організації.  

До основних завдань професійного розвитку трудових ресурсів організації 

належать:  

• створення необхідних умов для досягнення працівником відповідного 

професійного рівня з метою підвищення ефективності і професійної 

діяльності;  

• забезпечення відповідності професійного розвитку трудових ресурсів 

потребам організації шляхом організації та проведення його професійного 

навчання, атестації, формування резерву керівників;  

• сприяння розвиткові творчості та ініціативи працівників з метою 

підвищення ефективності їх праці, адаптації до інноваційних змін в 

організації;  

• створення умов для навчання кадрів; 

 • усунення проблемних питань, які негативно впливають на процес навчання 

і потребують законодавчого врегулювання. 

 Зокрема, це ліквідація або максимальне спрощення дозвільної системи на 

право здійснювати навчання персоналу, розробка та запровадження методик, 

зорієнтованих на навчання працівників, підготовка нормативно-правових 

актів з питань організації навчального процесу в організації;  

• інформаційно-методичне забезпечення організації необхідними 

нормативно-правовими, навчально-програмними та методичними 

матеріалами; 

 • визначення ефективності професійного навчання працівників організації.  

В організації при розв’язанні проблеми професійного розвитку трудових 

ресурсів слід дотримуватися певних принципів, серед яких можна назвати  

наступні:  

загальнодоступність системи професійного розвитку трудових ресурсів;  

вільний вибір керівником форм і методів забезпечення професійного 

розвитку трудових ресурсів з урахуванням специфіки їх роботи;  

поєднання інтересів керівника та працівника;  

кар’єрне зростання персоналу;  



безперервність процесу професійного навчання трудових ресурсів на 

робочому місці.  

Розвиток трудових ресурсів – це системно організований процес 

безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до 

виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного 

просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної 

структури персоналу. Розвиток трудових ресурсів забезпечується заходами, 

пов’язаними з оцінюванням кадрів з метою їх виробничої адаптації та 

атестації, плануванням трудової кар’єри керівників і фахівців, 

стимулюванням розвитку трудових ресурсів тощо.  

Традиційними методами визначення і реєстрації потреб в професійному 

розвитку є атестація і підготовка індивідуального плану розвитку. В ході 

атестації працівник обговорює з керівником перспективи свого професійного 

розвитку. Результатом цього обговорення стає план індивідуального 

розвитку, який передається у відділ кадрів. Фахівці з професійного розвитку 

оцінюють план з погляду його реалістичності, відповідності потребам 

організації та її фінансовим можливостям і вносять в нього необхідні 

корективи. Зведені плани розвитку працівників стають програмою 

професійного розвитку трудових ресурсів організації.  

В організації професійний розвиток – це безперервний комплексний процес, 

який включає: професійне навчання, розвиток кар’єри та підвищення 

кваліфікації. Реалізація концепції розвитку трудових ресурсів передбачає 

створення гнучкої, конкретної системи професійного навчання, зорієнтованої 

на вирішення стратегічних завдань організації. Освіта і навчання виконують 

об’єднуючу роль в досягненні цілей. Невипадково управління професійним 

розвитком посідає значне місце в роботі лінійних керівників, оскільки вони 

добре знають рівень знань, здібностей, умінь своїх підлеглих. Лінійні 

керівники і менеджери з персоналу розробляють програму розвитку трудових 

ресурсів¹.  

Ключовим моментом в управлінні професійним розвитком є організація 

взаємопов’язаних процесів формування особистості працівник з 

конкурентоспроможними здібностями, яка включає професійне навчання, 

виховання, консультацію, підготовку і адаптацію. Професійний розвиток 

сприяє загальному, інтелектуальному та професійному зростанню людини, 

розширює її ерудицію і зміцнює впевненість у собі. В організації виділяють 

наступні напрямками професійного розвитку трудових ресурсів. Одночасно 

розвиток трудових ресурсів організації сприяє підвищенню рівня дієздатності 

самих працівників на ринку праці. Вони, підвищуючи свій рівень кваліфікації 

чи опановуючи нову професію або спеціальність через засвоєння нових 

знань, умінь і навичок, одержують додаткові можливості для планування 

трудової кар’єри як в організації, так і за її межами 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 



- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Лекція 8.Тема. Методи оцінювання персоналу. 

            План. 

1.Оцінка діяльності трудових ресурсів: сутність, цілі, завдання, елементи. 

2.Система оцінки трудових ресурсів та її види. Модель комплексної оцінки 

працівників організації.  

3.Методи оцінювання діяльності трудових ресурсів організації  

4.Оцінка керівників і спеціалістів в організації  

5. Атестація працівників як метод їх оцінювання. Процедура проведення 

атестації трудових ресурсів організації  

6.Організація та проведення щорічної оцінки діяльності працівників 

державних органів 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про методи оцінювання персоналу. 

2.З’ясувати сучасні підходи до методики оцінювання персоналу.  

3. З’ясувати систему оцінки трудових ресурсів та її види. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: методи оцінювання персоналу 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №8 



1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

1. Оцінка діяльності трудових ресурсів: сутність, цілі, завдання, 

елементи  

Ефективність діяльності будь-якої організації значною мірою визначається 

ступенем відповідності індивідів, що в ній працюють, робочим місцям, які 

вони займають. Лише за такої відповідності організація та індивіди 

досягають цілей свого розвитку. Виявити ступінь відповідності індивідів 

вимогам їхніх робочих місць можна в процесі оцінювання, яке є однією з 

ключових функцій управління трудовими ресурсами. Будь-яка оцінка є 

наслідком порівняння об’єкта з певними, еталонами, нормативними 

вимогами, загальновідомими параметрами. Не є винятком і оцінка персоналу, 

яка передбачає порівнювання певних характеристик людини – професійно-

кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці – з відповідними 

параметрами, вимогами, еталонами.  

Отож правомірним є твердження, що оцінювати персонал — це значить 

порівнювати „ідеального” працівника з тією реальною людиною, що працює 

в конкретній організації на конкретній посаді. Практика свідчить, що 

ефективне управління працівниками вимагає періодичного їх оцінювання й 

атестування для вирішення таких питань: планування потреб у залученні 

нових працівників та переміщення наявних всередині організації; звільнення 

працівників; підвищення їх кваліфікації і  планування професійних кар’єр, 

створення резерву кадрів; визначення і диференціації винагороджень; 

підвищення ефективності мотивування праці та її якості; оптимізація обміну 

інформацією між керівниками і підлеглими; здійснення організаційних змін. 

Тому, оцінка трудових ресурсів розглядається як елемент управління і як 

система атестації кадрів, що застосовується в державній установі чи 

організації в тій чи іншій модифікації.  

Метою оцінювання працівників є отримання об’єктивних оцінок їхньої 

праці, в яких концентруються знання і досвід, ставлення до праці, внесок у 

кінцевий результат діяльності первинного трудового колективу й організації 

загалом. Це означає, що об’єктом оцінювання повинні бути не людина 

загалом, а тільки істотні її якості, властивості і дії з огляду на виконувану 

нею роботу та наслідки.  



Таким чином, основою забезпечення ефективного управління трудовими 

ресурсами та організації його діяльності є оцінка персоналу як відправна 

точка для удосконалення кадрів, їх мотивації і відповідної оплати праці. 

Важливо, щоб оцінка персоналу підлягала вимогам об’єктивності, тобто, 

вона була прозорою, однозначною, повною та міжсуб’єктивно 

відтворюваною. Як свідчить практика, вимоги об’єктивності обмежуються 

суб’єктивними поглядами особи, що здійснює оцінку, захистом прав 

особистості, що отримує оцінку, та економічними моментами (затратами).  

 

Оцінка працівників організації охоплює дві сфери їх діяльності – поточну і 

перспективну. При аналізі поточної діяльності увага акцентується на тому, 

як працівник виконує роботу. Поточні оцінки повинні обговорюватися із 

співробітником.  

Перспективна діяльність регламентується рішенням при розстановці, ротації, 

переміщенні і навчанні трудових ресурсів, вимагає оцінки здібностей, 

особистих якостей, мотивації, що дозволяє прогнозувати потенційні 

можливості працівника.  

Оцінці підлягають усі категорії працівників, але значимість її для окремих 

категорій різна. Природно, що оцінка особистих і ділових якостей керівників, 

головних спеціалістів організацій значно складніша, ніж виробничого 

персоналу, де оцінка виробничого персоналу – це визначення певних 

професійних і особистих якостей працівників, виходячи з їх функціональних 

обов’язків і цілей організації, за встановленими критеріями. Оцінка 

професійних якостей ґрунтується на аналізі результатів роботи і 

відповідності компетентності спеціаліста функціональним обов’язкам і 

посадовим вимогам. 

Важливим завданням оцінки є забезпечення зворотного зв’язку: працівник  

повинен знати, як оцінюють результати його діяльності, бажання якісного 

виконання його обов’язків з боку керівництва. Працівники повинні знати, які 

помилки були з їхньої вини, а які залежать від внутрішніх умов організації. 

Оцінювання діяльності є складним творчим процесом, здійснення якого має 

свою специфіку в кожній організації.  

Можна визначити такі цілі оцінювання діяльності працівників: допомогти 

працівникам зрозуміти призначення виконуваних функцій, організаційні цілі 

установи; спрямувати у потрібному напрямі діяльність і виконавську 

дисципліну працівників; отримувати інформацію, яка допомогла б оцінити 

управлінські рішення; допомогти працівникам розвивати їх потенційні 

можливості; інформувати персонал про очікування керівництва від їх роботи; 

надати можливість працівникові самостійно оцінити ефективність своєї 

діяльності та зробити висновки про шляхи її вдосконалення; отримати 

об’єктивну інформацію для адміністрування процесу просування по службі, 

призначення додаткових винагород.  

Установлення критеріїв оцінювання (оцінка різних якостей працівників, їх 

діяльності, результатів праці). Вимірювання досягнутих показників 

діяльності результатів праці, якостей персоналу (використання способів, 



методів, інструментів). Порівняння досягнутих показників з досягнутими 

критеріями (це порівняння фактичних результатів з очікуваними). 

Обговорення результатів оцінювання з працівниками (позитивні і негативні 

характеристики). Прийняття необхідних коригувальних дій та рішень 

(рішення щодо мотиваційних, кваліфікаційних, адміністративних та інших 

питань). перспективи їх росту; причини неефективної роботи окремих 

спеціалістів; потреби і пріоритети в навчанні та підвищенні кваліфікації; 

бажання і надії працівників; шляхи удосконалення організації праці.  

Отже, об’єктивно проведена оцінка діяльності не тільки дає можливість 

працівникові мати уявлення про те, як було оцінено виконану ним роботу, а й 

значною мірою впливає на мотивацію його подальшої трудової діяльності. 

Управління персоналом передбачає широке використання результатів оцінки 

персоналу, адже кожна організація прагне зберегти найкращі кадри, створити 

їм умови для професійно-кваліфікаційного зростання і одночасно позбутися 

працівників інертних, малокваліфікованих, безперспективних 

 

Оцінювання працівників має на меті не лише отримання різноманітних даних 

про їх особистісні якості, відповідність кваліфікаційного рівня займаному 

місцю, ефективність виконання обов'язків, не менш важливо, щоб цей процес 

був якомога об’єктивнішим, коректним, а сформульовані оцінки були 

належно сприйняті персоналом державної організації. Тому при створенні і 

функціонуванні раціональних систем оцінювання слід дотримуватися таких 

засад:  

визначення мети оцінювання, що полегшує добір його критеріїв і технік при 

конструюванні системи; оцінювання всіх працівників;  

участь працівників у визначенні критеріїв оцінювання;  

диференціація критеріїв залежно від цілей оцінювання; добір методик 

оцінювання відповідно до його цілей;  

навчання осіб, які проводять оцінювання, його процедурам;  

простота оцінювання;  

дотримання прав тих, кого оцінюють;  

інформування оцінюваних про висновки оцінювання; конфіденційність 

висновків оцінювання;  

можливість оскарження висновків оцінювання; систематичність оцінювання 

працівників.  

Види оцінок трудових ресурсів  

1. За змістом Часткові (оцінюються лише певні якості виконавця або 

виконання); комплексні (оцінюються характеристики ділових і особистих 

якостей, трудової поведінки, результатів діяльності).  

2. За регулярністю проведення Регулярні (проводяться постійно); періодичні 

(раз на півроку, рік, два роки); епізодичні (обумовлені певним випадком).  

3. За періодом оцінювання Поточна (рівень поточного виконання); 

підсумкова (за 1,2,3,5 років діяльності); перспективна (дає змогу 

прогнозувати потенціальні можливості).  



4. За критеріями оцінювання Кількісна; якісна; оцінка часових орієнтирів; 

аналітична (зведення всіх оцінок за всіма критеріями).  

5. За системністю Системні (охоплюють всі блоки оцінки); безсистемні 

(надається право вибору критеріїв, методів, способів оцінки).  

6. За суб’єктом Оцінка керівником; оцінка колегами; оцінка клієнтами; 

оцінка підлеглими; комплексна оцінка.  

7. За професійно- функціональною структурою Оцінка керівників; оцінка 

службовців; оцінка фахівців.  

Модель комплексної оцінки працівника організації Між трьома групами 

характеристик працівників існує тісний зв’язок. Його основою є те, що 

трудова діяльність, як зазначалось, водночас є процесом реалізації 

здібностей, знань, інших ділових якостей; сукупністю дій під час виконання 

професійно-функціональних обов’язків; матеріальним утіленням якостей та 

поведінки в результатах праці. Результати праці є найважливішим 

компонентом комплексної оцінки, оскільки вони, по-перше, дають певне 

уявлення і про особистість працівника, і про його трудову поведінку, а по- 

друге, саме вони є свідченням досягнення індивідуальних і організаційних 

цілей організації.  

1. Атестація працівників як метод їх оцінювання. Процедура 

проведення атестації трудових ресурсів організації  

Однією з форм оцінювання трудових ресурсів є атестація, яка проводиться 

спеціально створеною атестаційною комісією, до складу якої входять: 

представники керівництва, керівники структурних підрозділів, представники  

кадрової служби. Атестація – це періодична оцінка персоналу, яка 

підсумовує уявлення про якості працівника, його трудову поведінку й 

результати діяльності. Атестація кадрів — це формалізоване оцінювання 

персоналу, яке проводиться у певний час, у встановленій формі, за 

спеціальне робленою процедурою, за результатами якої приймаються 

рішення щодо професійно- кваліфікаційного просування працівників, 

зарахування їх до резерву на керівні посади щодо професійного навчання чи 

звільнення. На практиці найбільшого поширення набула атестація керівників 

та фахівців. Мета атестації – раціональне розміщення працівників, ефективне 

використання їх знань, навичок, умінь. За результатами атестації керівник 

організації має право приймати рішення щодо: підвищення (пониження) 

працівника в кваліфікаційній категорії; підвищення (пониження) посадового 

окладу; визначення винагород; вирішення підвищення кваліфікації, набуття 

нової спеціальності. Основне завдання атестації - не контроль виконання, а 

виявлення резервів підвищення рівня віддачі працівників. Атестація – 

спеціальна комплексна оцінка сильних і слабких сторін працівників (знань, 

навиків, умінь, рис характеру), рівня їх відповідності вимогам посади, 

діяльності та їх результативності. Вона спрямована на: пошук резервів 

підвищення продуктивності праці, зацікавленості працівників у результатах 

своєї праці та організації; на оптимальне використання економічних стимулів 

і соціальних гарантій, а також на створення умов для динамічного і 

всебічного розвитку особистості. Атестація – це особливий вид оцінювання 



персоналу. Її особливість полягає в тому, що: - використовуються різні 

методи оцінки тих чи інших характеристик працівника; - передбачається 

залучення колективу (його представників) до підготовки матеріалів і 

безпосереднього проведення атестації. При цьому проводяться опитування 

працівників, готуються характеристики за участю громадськості, 

створюється атестаційна комісія з провідних фахівців і представників 

громадськості; - хід підготовки атестації, зміст матеріалів, які подаються на 

атестацію та її результати, висвітлюються та обговорюються в колективі. В 

організації проведення атестації виконує дві функції: - 

структуроутворювальну, яка передбачає оцінювання якості і кількості 

виконуваної роботи, внесення змін до функціональних обов’язків і посадових 

інструкцій, уточнення параметрів оплати праці; - мотивувальну, яка 

проявляється в активізації мотивів виконавців до найкращого виконання. 

Виділяють декілька видів атестації; чергова атестація (щорічна оцінка або 

періодична поточна оцінка); атестація у зв’язку з завершенням 

випробувального терміну; атестація для просування по службі. Значення 

атестації працівників організації підвищується тоді, коли у суспільстві 

посилюється контроль за дотриманням прав соціальних гарантій у сфері 

трудових відносин і, навпаки, зменшується у разі послаблення соціальних 

гарантій у сфері трудових відносин, порушень трудового законодавства. 

Проведення атестації персоналу ґрунтується на таких принципах: гласність; 

повнота системи показників діяльності та поведінки працівника; 

взаємозв’язок поточної та підсумкової (в кінці міжатестаційного періоду) 

оцінок працівника; індивідуальний підхід і врахування громадської думки; 

об’єктивність та обґрунтованість рекомендацій атестаційної комісії; 

обов’язковість прийняття за результатами атестації організаційно-правових 

заходів щодо стимулювання чи відповідальності працівника. Атестація 

персоналу проводиться шляхом оцінювання працівника його керівником, 

колегами, членами атестаційної комісії. Звідси випливає суб’єктивізм і 

формалізм результату атестації. Це обумовлено тим, що керівники 

структурних підрозділів, члени атестаційної комісії, працівники служби 

управління трудовими ресурсами приймають рішення в процесі здійснення 

атестації, керуючись особистою думкою, враженнями, симпатіями, впливом 

інших членів комісії тощо. Підвищення об’єктивності результатів атестації 

персоналу вимагає проведення її не як одноразової періодичної процедури, а 

протягом усього міжатестаційного періоду, включаючи сам атестаційний 

період.  

В організаціях із сучасним менеджментом персоналу в центрі атестаційного 

процесу знаходиться атестаційна співбесіда керівника з працівником, який 

підлягає атестації. У процесі цієї бесіди відбувається обговорення результатів 

роботи працівника за минулий період, оцінюється проведена робота як 

керівником, так і самим працівником, затверджується план роботи 

працівника на наступний рік та на перспективу. Атестаційна співбесіда має 

велике значення в атестації персоналу, тому вона вимагає ретельної 



підготовки від працівника, який підлягає атестації, його керівника і від 

фахівців служби управління персоналом.  

Атестованими вважаються працівники, визнані комісією такими, що 

відповідають посаді, яку обіймають, а також відповідають цій посаді за 

певних умов. У разі прийняття рішення про відповідність працівника посаді, 

яку він обіймає, атестаційна комісія може рекомендувати керівникові 

зарахувати його до кадрового резерву або дозволити пройти стажування на 

більш високій посаді. Зарахування до кадрового резерву та стажування 

проводяться за згодою працівника. Атестація трудових ресурсів ґрунтується 

на відповідній нормативно-пра- вовій і методичній базі. В Україні 

затверджений цілий ряд нормативно- правових документів, що 

регламентують проведення атестації працівників в організаціях. Серед них – 

закони України «Про державну службу», «Про основи державної політики у 

сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про загальну середню освіту», 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» та ін.  

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 9.Тема.  Розвиток персоналу 

 

            План. 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про  

2.З’ясувати сучасні підходи до  

3.Сформувати поняття про  

4.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

5.Сформувати поняття про  

6.З’ясувати сучасні підходи до визначення й характеристики  

7.Сформувати поняття про  

Основні поняття.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 



3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №9 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 10.Тема. Ефективність управління персоналом. 

            План. 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про  

2.З’ясувати сучасні підходи до  

3.Сформувати поняття про  



4.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

5.Сформувати поняття про  

6.З’ясувати сучасні підходи до визначення й характеристики  

7.Сформувати поняття про  

Основні поняття.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №10 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 



 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

Кредит 5.Мотивація персоналу ЗНЗ. 

Лекція 11.Тема. Методи мотивації персоналу ЗНЗ. 

 

             План. 

1. Сутність та значення мотивації трудових ресурсів організації. 

2. Основні теорії мотивації трудової діяльності працівників. 

3. Система мотивації праці трудових ресурсів в організації. 

4. Стимулювання праці трудових ресурсів організації. 

5. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку 

трудових ресурсів 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про сутність та значення мотивації трудових ресурсів 

організації. 

2.З’ясувати сучасні підходи до значення мотивації трудових ресурсів 

організації. 

3.Сформувати поняття про мотиваційний моніторинг. 

4.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: мотиваційний моніторинг, мотивація,  трудові 

ресурси. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 



дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №11 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

1. Сутність та значення мотивації трудових ресурсів організації 

Ефективне управління неможливе без розуміння мотивів і потреб людини з 

правильного використання стимулів до праці. В основі мотивів лежать 

потреби, інтереси, схильності і переконання. Мотив не тільки спонукає 

людини до дії, а й визначає, як ця дія буде здійснена. Розуміння мотивів дає 

можливість менеджеру усвідомити суб’єктивні рушійні причини якими 

керується людина у своїй діяльності. Стан різних мотивів, що зумовлюють 

поведінку людей, утворює його мотиваційну структуру. У кожної людини 

вона індивідуальна і визначається багатьма чинниками: рівнем добробуту, 

соціальним статусом, кваліфікацією, посадою, ціннісними орієнтаціями і т. 

ін. Мотиваційна структура окремої людини має визначену стабільність, 

однак вона може змінюватися, зокрема, свідомо в процесі виховання людини, 

її освіти. У мотивованій діяльності працівник сам визначає міру своїх дій 

залежно від внутрішніх спонукань і умов зовнішнього середовища. 

Мотивація праці – це прагнення працівника задовольнити свої потреби 

(одержати визначені блага) за допомогою трудової діяльності. Мотивація – 

це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину 

до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій 

діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих  цілей 

організації. ¹ Мотивація – це сукупність усіх мотивів, які справляють вплив 

на поведінку людини. Мотивація персоналу включає цілу низку складових, а 

саме: мотивацію трудової діяльності, тобто спонукання персоналу до 

ефективної трудової діяльності, що забезпечує необхідні винагороди і 

задовольняє наявні потреби; мотивацію стабільної та продуктивної 

зайнятості; мотивацію розвитку конкурентоспроможності працівника; 

мотивацію володіння засобами виробництва; мотивацію вибору нового місця 



роботи тощо. Мотивація в організаційному контексті – це процес, за 

допомогою якого керівник спонукає інших людей працювати для досягнення 

організаційних цілей, тим самим задовольняючи їх особисті бажання і 

потреби.  

Основними завданнями мотивації є: - формування в кожного співробітника 

розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці; - навчання 

персоналу і керівного складу психологічним основам 

внутрішньоорганізаційного спілкування; - формування в кожного керівника 

демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних 

методів мотивації.  

Мотивація й стимулювання є вирішальним фактором в управлінні пер- 

соналом. Для ефективного управління мотивацією необхідно:  чітко 

усвідомити модель основного процесу мотивації: потреба – мета – дія – 

досвід – очікування;  знати фактори, які впливають на мотивацію;  набір 

потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби 

можуть бути задоволені;  знати, що мотивація - несамоціль, а спосіб 

задоволення, зростаюча її доза може призвести до самозадоволення та 

інерції. Активно діяти можна тільки тоді, коли ми впевнені, що вибрана 

тактика забезпечить досягнення бажаної мети. Існують три основні підходи 

до вибору мотиваційної стратегії в управлінні трудовими ресурсами 

організації. Мотиваційна стратегія, в організації ґрунтується на аналізі 

ситуації і бажаному стилі взаємодії керівників з підлеглими. Управління 

мотивацією в організаціях здійснюється з використанням таких 

мотиваційних методів:  використання грошей як міра нагороди і стимулів;  

застосування покарань;  розвиток співучасті;  мотивація через роботу;  

винагороди і визнання досягнень;  залучення людей до управління;  

заохочення і винагороди групової роботи, обмеження лімітування негативних 

факторів. Керівник повинен вирішувати два завдання:  знизити рівень 

незадоволеності персоналу, удосконалювати регулятори мотивації;  

збільшити рівень задоволеності, посилити основні мотиватори, які реально 

підвищать трудову активність працівників; 218  визначити рівень потреб 

кожного працівника, його інтереси і можливості задоволення;  

конкретизувати види трудової діяльності, які потрібні організації і які 

доцільно мотивувати;  організувати працю так, щоб переконати працівника в 

можливості задовольнити його інтереси з доступними для нього витратами 

фізичних і моральних сил, часу та можливості відтворити свою 

працездатність;  узгодити певні види діяльності з набором цінностей і 

переваг;  при наймі працівника вияснити, які в нього мотиви, інтереси, яка 

система цінностей. В загальному вигляді управління мотивацією в організації 

здійснюється на основі економічних методів, цільового методу, методу 

розширення й збагачення робіт і методу співучасті. Результативність роботи 

працівників в організаціях значною мірою залежить і від психологічного 

клімату в трудовому колективі та стилю управління, що застосовує керівник. 

Доходи працівника в організації мають бути достатніми, щоб покривати його 

витрати.  



Умовами ефективного використання мотивації праці є: · високий рівень 

оплати; · використання високопрофесійної праці; · відсутність зрівнялівки в 

оплаті; · високий престиж праці в державі, висока купівельна спроможність 

Мотиви праці формуються, якщо: · у розпорядженні суспільства (або 

суб’єкта управління) є необхідний набір благ, що відповідає соціально 

обумовленим потребам людини; · для одержання благ необхідні трудові 

зусилля працівника; · трудова діяльність яка дозволяє працівникові одержати 

ці блага і з меншими матеріальними і моральними втратами, чим будь-які 

інші види діяльності. Намагаючись задовольнити свої потреби, люди 

вибирають ту чи іншу лінію цілеспрямованої поведінки. Робота в державній 

установі теж являє собою один із способів цілеспрямованої поведінки. 

Спроби просунутися на керівну посаду в організації – це інший тип 

цілеспрямованої поведінки, спрямованої на задоволення потреби у визнанні. 

Для того щоб просунутися службовими сходами, людина повинна направити 

свою особисту енергію на досягнення певної організаційної мети і таким 

чином, задача менеджера полягає в тому, щоб надати можливість 

працівникам задовольнити свої особисті потреби в обмін на якісну роботу. 

Нарощування рівня мотивів відбувається під впливом стимулів, які 

виконують роль важелів впливу чи носіїв «нарощування», що викликають 

дію визначених мотивів. Розрізняють чотири основні види стимулів – 

примус, матеріальне та моральне заохочення, самоствердження. 

 Основна мета мотивації – стимулювати виробничу поведінку сі 

співробітників організації, спрямовуючи їх на досягнення стратегічних 

завдань, що перед ними стоять. Ефективність мотивації залежатиме від того, 

наскільки реалізуються стратегічні цілі організації за рахунок вмотивованості 

персоналу. У свою чергу, мотивація працівників буде визначатися тим, 

наскільки повно організація забезпечує задоволення їх основних потреб. 

Отже, основне призначення мотивації – поєднати інтереси працівника зі 

стратегічними цілями організації. Таким чином, ефективність мотивації 

включає два основних поняття: 1) економічна ефективність мотивації;  

1) соціальна ефективність мотивації;  

2) Економічна ефективність мотивації містить у собі вирішення, що 

стоять перед організацією. Вона залежатиме від правильного ефективного 

використання людських ресурсів. Мотивація повинна орієнтувати 

працівників на ті дії, що необхідні організації.  

.3. Система мотивації праці трудових ресурсів в організації  

Враховуючи теорії мотивації, формуються системи мотивації праці в 

організаціях – як у ринкових та у державних. Одним із основних завдань у 

системі управління персоналом є створення ефективної мотиваційної 

системи (мотиваційного середовища, мотиваційного поля), яка буде сприяти 

активній, ефективній і продуктивній діяльності персоналу для досягнення V 

визначених завдань. Мотиваційна система являє собою компоненти, 

інструменти й методи, які спонукують працівника чи групу працівників до 

трудової виробничої діяльності шляхом впливу на властиві йому компоненти 

праці. У той же час варто врахувати, що мотивація нерозривно пов’язана із 



системою стимулювання праці, а це ефективно лише тоді, коли сучасний 

керівник (менеджер) уміє визначити той рівень виконаної роботи, якому 

відповідає його оплата і системи додаткових винагород. Створення 

ефективної системи мотивації дуже складний і специфічний процес. Як уже 

зазначалося, мотивація може мати подвійний вплив на співробітників: 

мотивуючий і демотивуючий. Неефективна система мотивації може 

викликати у працівників; незадоволеність, що завжди спричиняє зниження 

продуктивності праці, падіння якості, порушення дисципліни. Ефективність 

мотивації залежатиме від того, наскільки реалізуються стратегічні цілі 

організації за рахунок вмотивованості персоналу. У свою чергу, мотивація 

працівників буде визначатися тим, наскільки повно організація забезпечує 

задоволення їх основних потреб. Отже, основне призначення мотивації – 

поєднати інтереси працівника зі стратегічними цілями організації. Таким 

чином, ефективність мотивації включає два основних поняття:  

- економічна ефективність мотивації; 

 - соціальна ефективність мотивації.  

Економічна ефективність мотивації містить у собі вирішення задач, що 

стоять перед організацією. Вона залежатиме від правильного та ефективного 

використання людських ресурсів. Мотивація повинна орієнтувати 

працівників на ті дії, що необхідні організації. Мотивація може вирішувати 

такі задачі організації: а) залучення персоналу в організацію; б) збереження 

працівників у ній; в) стимулювання виробничої поведінки працівників – 

пності, творчості, відданості організації і т. ін.; г) зменшення витратних 

показників. Ці та інші економічні показники роботи організації будуть 

залежати від ефективної мотивації. З іншого боку, соціальна ефективна 

мотивація сприяє задоволенню потреб працівників, спрямовуючи їх 

діяльність у потрібне для організації русло. Отже, люди, працюючи, мають 

можливість задовольняти фізіологічні, соціальні і психологічні потреби.  

 

4.Стимулювання праці трудових ресурсів організації  

Важливим у системі мотивації праці трудових ресурсів організації є 

стимулювання, тобто вплив на потреби й інтереси, а через них на волю та 

поведінку працівників. Стимулювання праці працівників відрізняється від 

мотивування тим, що стимулювання є одним із методів мотивації. Концепція 

стимулювання ґрунтується на застосуванні стимулів як  зовнішніх впливів на 

людину для координації його діяльності (наприклад, застосування покарання, 

заохочення, підвищення в посаді і т. ін.). Стимулювання виконує економічну, 

моральну й соціальну функції  

Економічна функція виражається в тому, що стимулювання праці сприяє 

підвищенню ефективності виробництва, а це веде до підвищення 

продуктивності праці і якості продукції.  

Моральна функція визначається тим, що стимули до праці формують активну 

життєву позицію, високоморальний клімат у суспільстві. При цьому важливо 

забезпечити правильну та обґрунтовану систему стимулів з урахуванням 

традиції та історичного досвіду.  



Соціальна функція забезпечується формуванням соціальної структури 

суспільства через різний рівень доходів, що значною мірою залежить від 

впливу стимулів на різних людей.  

 

2. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на 

поведінку трудових ресурсів  

Водночас глибокі трансформації відбуваються у мотивах поведінки, 

ціннісних орієнтаціях і мотиваційних структурах працівників. Знання і 

розуміння причин, що визначають участь людини в роботі, її ставлення до 

праці, а також засобів впливу на неї потрібні для реалізації мотивації. Під 

останньою, як функцією управління, розуміємо процес, що полягає у 

виявленні внутрішніх рушійних сил (мотивів) і розроблені стимулів, 

спрямованих на досягнення індивідом особистих цілий і цілий організації. 

Ефективність і дієвість цього процесу, а саме розроблених або 

застосовуваних стимулів багато в чому залежить від наявності повної й 

достовірної інформації про потреби, інтереси, мотиви у сфері праці. Для 

одержання таких даних потрібний мотиваційний моніторинг (система 

постійного спостереження і контролю стану мотивацій трудової діяльності з 

метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, прийняття 

кваліфікованих управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності 

праці). Для того щоб мотиваційний процес був керованим, необхідно 

створити певні передумови:  по-перше, треба мати повну й достовірну 

інформацію про об’єкт управління;  по-друге, постійно мати уявлення про 

стан і динаміку мотиваційної спрямованості персоналу;  по-третє, ретельно 

стежити за соціально-економічними на слідками управлінських рішень і 

вміти їх прогнозувати. Мотиваційний моніторинг правомірно розглядати як 

складову моніторингу соціально-трудової сфери. Під останнім розуміємо 

комплексну систему постійного спостереження за фактичним станом справ у 

цій сфері, систематичного аналізу процесів, які в ній відбуваються. Його мета 

– регулярна оцінка змін, що відбуваються в соціально-трудовій сфері, 

прогнозування  розвитку подій, запобігання негативним тенденціям, які 

можуть призвести до формування осередків соціального напруження, 

опрацювання найефективніших заходів, що забезпечують розвиток та 

використання трудового потенціалу. З метою підвищення дієвості 

моніторингу, забезпечення регулярного поповнення інформаційної бази, 

аналізу причини зміни мотивів трудової  діяльності й чинників, що 

впливають на їх формування , доцільно для проведення опитування й 

обробки результатів використовувати програму дослідження мотивації 

працівників в організації. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  



- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 12. Тема. Оцінювання і мотивація у системі  професійного 

розвитку  персоналу ЗНЗ. 

            План. 

1.Професійний розвиток і професійне навчання педагогічних працівників. 

2.Кваліфікація та компетентність педагогічних працівників. 

3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації трудових ресурсів 

організації  

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про оцінювання і мотивацію у системі  професійного 

розвитку  персоналу ЗНЗ. 

2.З’ясувати сучасні підходи до оцінювання і мотивації у системі  

професійного розвитку  персоналу ЗНЗ. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: оцінювання,  мотивація, трудові ресурси, 

делегування, наставництво, стажування   

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

Структура лекційного заняття №12 

1. Організаційна частина заняття. 



Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

В організаціях одним із завдань служби персоналу є нарощування трудового 

потенціалу – оптимального потенціалу за кількісними і якісними 

показниками для виконання персоналом існуючих і перспективних завдань 

функціонування організації. Ефективним засобом підвищення потенціалу 

організації є навчання її працівників. Навчання трудових ресурсів – 

сукупність цілеспрямованих систематичних дій, спрямованих на 

поглиблення і розширення певних елементів професійних компетенцій 

працівників, впровадження нових елементів відповідно до актуальних і 

майбутніх потреб організації. Цілі професійного навчання як правило 

закладено у стратегію розвитку трудових ресурсів. Вони полягають у 

подоланні розбіжностей між бажаними та існуючими профілями компетенцій 

окремих працівників та їхніх груп. В організації розвиток трудових ресурсів 

відбувається завдяки поєднанню в навчальному процесі оволодіння 

професійними знаннями, практичними вміннями з формуванням бажаної 

поведінки працівників. Професійний розвиток і професійне навчання 

виконують одне завдання – підготовку працівників до виконання ним своїх 

обов’язків. Різниця в тому, що професійне навчання орієнтується на сучасні 

потреби організації, а професійний розвиток – на майбутнє і є більш 

фундаментальним. В організації професійне навчання повинно бути 

комплексним, неперервним процесом, який включає кілька етапів. 

Управління процесом професійного навчання починається з визначення 

потреб, які формуються на основі потреб розвитку трудових ресурсів, а 

також визначаються необхідністю виконання працівниками своїх поточних 

виробничих завдань і обов’язків. Потреби, пов’язані з виконанням 

виробничих завдань, визначаються на основі заявок лінійних керівників і 

самих працівників. Відповідно до цілей визначаються форми навчання, які 

повинні бути пристосовані до вимог робочого місця, враховуючи особливості 

особистості і потреби організації . Ці вимоги зводяться до наступного: - 

мотивація. Для навчання потрібна мотивація, тобто, що працівник отримає в 

результаті навчання в майбутньому; - умови навчання. Потрібно створити 

сприятливий для навчання клімат і (навчання в добре обладнаних, 

провітрюваних приміщеннях); - етапність навчання. Знання, що отримуються 

в процесі навчання, необхідно розбити на послідовні етапи (навчання від 

більш простих явищ до більш складних); - наявність зворотного зв’язку. В 



процесі і після навчання слухачі повинні відчути зворотній зв’язок стосовно 

результатів навчання ¹.  

 

Система підготовки персоналу повинна враховувати як інтереси організації 

так і інтереси працівників – одержати повноцінну професійну підготовку. 

Таким чином, склалися певні принципи організації навчання і підвищення 

кваліфікації трудових ресурсів організації, серед яких наступні:  

• індивідуалізація програм навчання;  

• застосування активних методів і скорочення термінів навчання; 

 • створення мережі спеціалізованих навчальних центрів підвищення 

кваліфікації; 

 • підготовка методичних програм;  

• підпорядкованість навчання вирішенню загальних кадрових завдань 

організації.  

Організацію та проведення професійного навчання працівників організації 

здійснюють заклади загальнонаціональної системи навчання персоналу, які з 

метою надання високого рівня знань та вмінь мають: формувати зміст 

навчання відповідно до державних потреб з урахуванням стандартів 

професійної діяльності; застосовувати новітні освітні технології; проводити 

моніторинг ефективності навчання; розробляти та використовувати методики 

оцінки професійної підготовки працівників організації; забезпечувати якісну 

організацію та проведення перепідготовки і підвищення кваліфікації; 

створювати сучасне наукове-методичне забезпечення. В навчальному процесі 

використовують системний підхід, який забезпечує єдність мети, змісту, 

форм і методів навчального процесу в системі  професійного навчання 

трудових ресурсів організації.  

 

Велике значення має кваліфікація та компетентність. Поняття 

компетентності значно ширше: воно означає не тільки професійні знання, 

навички, вміння, досвід, але й ставлення до службових обов’язків , власну 

спрямованість, інтереси, тобто, головним чином, здатність ефективно 

використовувати знання, особисті якості для досягнення очікуваного 

результату. На відміну від кваліфікації, яка є тільки потенційною 

можливістю виконання завдання і спирається на рівень професійної 

підготовки персоналу організації закріплено принцип компетентності та 

професіоналізму працівників. Під професіоналізмом розуміють глибокі й 

всебічні знання і володіння практичними навичками у відповідній сфері. 

Компетентність – це показники, що характеризують професійні знання, 

обізнаність і здатність працівника до ефективної їх реалізації у його 

діяльності. Професійна підготовка новоприйнятого персоналу в організації, 

являє собою процес оволодіння знаннями, вміннями і навичками відповідно 

до професійних і кваліфікаційних вимог, що висуваються до певної посади. 

При цьому основними завданнями є: виявлення недостатніх для 

ефективного виконання обов’язків щодо посади в організації. Методи 

професійного навчання трудових ресурсів організації поділяється на дві 



групи: на робочому місці і поза робочим місцем . До найважливіших методів 

навчання на робочому місці належать: метод завдань, що ускладнюються; 

зміна робочого місця (ротація); спрямоване нагромадження досвіду; 

інструктаж; використання працівників як асистентів; метод делегування 

(передавання) частини функцій відповідальності. Метод ускладнюючих 

завдань – спеціальна програма робочих дій, побудована за ступенем їх 

важливості, розширення обсягу завдань і підвищення їх складності. В процесі 

ротації працівник переводиться на нову роботу чи посаду для отримання 

додаткової професійної кваліфікації і розширення досвіду на термін від 

кількох днів до кількох місяців. Метод наставництв - це процес передачі 

знань і умінь від більш досвідченої і компетентної людини менш досвідченій, 

методом співбесіди, консультацій, порад і методом ускладнюючих завдань. 

Інструктаж – роз’яснення, демонстрація роботи безпосередньо на робочому 

місці, це метод орієнтований на вивчення конкретних операцій або процедур, 

що входять в коло професійних обов’язків. Делегування – передача 

співробітникам чітко обмеженої кількості завдань з повноваженням 

прийняття рішень з обговорюваного кола питань щодо використання 

навчальних методик, інструкцій, як працювати на конкретному робочому 

місці. Навчання може проводитись шляхом самопідготовки: на робочому 

місці під керівництвом призначеного консультанта; проведення тематичних 

семінарів за місцем проходження служби; в освітніх установах додаткової 

професійної освіти (підвищення кваліфікації). Навчання поза межами 

робочого місця ефективніше, але пов’язане з додатковими матеріальними 

витратами й відволіканням працівника від його службових обов’язків. 

Найважливішими методами навчання за межами робочого місця є: 

проведення лекцій, семінарських занять з використанням ілюстрованих 

матеріалів; аналіз конкретних управлінських ситуацій; проведення ділових 

ігор, конференцій, семінарів, «круглих столів», дистанційного навчання; 

формування груп з обміну досвідом; створення гуртків якості.  

Необхідність у професійному навчанні зумовлюється стратегією розвитку 

трудових ресурсів, встановленими розбіжностями між бажаними та 

існуючими профілями компетенцій окремих працівників та їх груп. 

Професійне навчання має поєднувати оволодіння професійними знаннями, 

практичними вміннями з формуванням бажаної поведінки працівників та 

оновлювати теоретичні і практичні знання у відповідності до вимог освітніх 

стандартів.  

 

3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації трудових 

ресурсів організації  

Професійний досвід та глибокі знання, що відіграють вирішальну роль у 

ефективності діяльності трудових ресурсів організації, накопичуються 

протягом досить тривалого часу та відшліфовуються протягом усього 

професійного життя працівників. Управлінська майстерність, адміністративні 

віртуозність, менеджерські якості персоналу набуваються роками. 

Становлення працівника як професіонала потребує не менше десяти років. 



Таким чином, виникає необхідність професійного навчання працівників будь-

якої організації, чи то спеціалістів, чи керівників. Навчання завжди корисне і 

вимагається у трьох основних випадках. По-перше, коли людина поступає в 

організацію. По-друге, коли працівника призначають на нову посаду або 

коли йому доручають нову роботу. По-третє, коли перевірка встановить, що в 

людини немає певних навиків для ефективного виконання роботи. 

Основними формами професійного навчання є професійна підготовка, 

перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників. Підготовка фахівців 

для організацій являє собою ступеневу систему неперервного навчання, що 

містить такі складові: довузівська підготовка; вища освіта; післядипломна 

освіта.  

Підвищення кваліфікації персоналу повинно бути комплексним за обсягом, 

диференційованим за окремими категоріями працівників, неперервним, 

зорієнтованим на перспективні професії. Конкретними завданнями 

підвищення кваліфікації є: забезпечення ефективного виконання нових 

завдань; підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій; 

просування по посаді або в горизонтальному  переміщенні; освоєння нових 

професій; підвищення розряду і адаптація працівників до нової техніки та 

технології. Концепція кадрової роботи має передбачати регулярне, не рідше 

одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців 

і оперативних працівників організації. Така форма навчання може полягати у 

підвищенні загальної кваліфікації працівників (направлення на навчання 

працівників, які працюють на посадах, що вимагають вищого порівняно з 

наявним у них освітньо-професійного рівня) і підвищенні кваліфікації для 

доведення ступеня компетентності працівників до вимог посад (додаткова 

професійна освіта, потреба в якій виникає за необхідності поєднання 

професій, неповної відповідності спеціальності за дипломом вимогам посади 

з метою розширення професійної майстерності тощо).  

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Кредит 6.Етика ділового спілкування керівника ЗНЗ. 

Лекція 13.Тема. Добір способів і засобів ділового спілкування. 

            План. 

1.Повідомлення як спосіб спілкування. 

2.Способи впливу на людей під час спілкування.  

3.Маніпулювання та актуалізація.  

4.Моделі спілкування.  

5.Стилі спілкування.  



6.Стратегії та тактики спілкування. 

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про моделі, стилі, стратегії та тактики спілкування.  

2.З’ясувати сучасні підходи до способів впливу на людей під час 

спілкування. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: маніпулювання та актуалізація, моделі, стилі, стратегії та 

тактики спілкування.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №13 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 



Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 Повідомлення як спосіб спілкування 

Спосіб у широкому розумінні — це система дій, які використовуються в 

діяльності або взаємодії для досягнення мети. Серед способів спілкування 

можна виокремити ті, що слугують обміну інформацією, і ті, що 

використовуються з метою впливу одного суб'єкта (він може бути і 

груповим) на іншого. 

Способом спілкування, що призначений для передавання інформації, 

можна вважати повідомлення. З його допомогою передаються певні 

відомості від однієї людини до іншої як під час безпосереднього спілкування 

(мова, жести, міміка), так і через різні засоби масової комунікації. 

Одна із функцій повідомлення полягає в координації дій окремого 

індивіда або групи з діями інших людей. Факт обміну інформацією не 

гарантує ефективності спілкування людей, які беруть у ньому участь. її 

можна досягти, якщо ті, хто спілкується, відзначаються культурою 

передавання повідомлень. Саме той, хто відправляє інформацію, вирішує, яку 

ідею чи які дані зробити предметом обміну. Щоб цей процес був 

продуктивним, на обдумування потрібно витратити певний час. Корисно 

прислухатися до такої заповіді: "Не починайте говорити, поки не почнете 

думати". До того ж доцільно осмислити не лише саму ідею, а й те, як її 

сприймуть люди, які з нею ознайомляться. 

Під час обміну інформацією можуть виникнути певні труднощі, якщо 

невдало обрано канали, засоби й способи зв'язку. Так, інколи краще 

сприймається усне повідомлення, а часом — письмове. У відповідальних 

ситуаціях бажано використовувати одночасно кілька засобів зв'язку. 

Той, хто приймає повідомлення, має його декодувати, перевести 

інформацію у свої думки. Якщо в нього система значень цілковито збігається 

із системою значень таких самих слів того, хто відправив повідомлення, 

можна вважати, що обмін інформацією через повідомлення відбувся. 

До способів спілкування, як зазначалося, відносять також способи під час 

спілкування ... / ^ інших), коли ми прагнемо "спровокувати" її поведінку в 

потрібному нам напрямі, знайти в системі її діяльності "слабкі місця", 

визначити фактори, що керують нею, і намагаємося змінити їх. Отже, будь-

який вплив здійснюється з метою формування, закріплення або зміни 

установок, поглядів, взаємин, почуттів, дій тощо. Психологічні механізми 

різних за природою видів впливу не однакові. Кожний з них специфічний і 

застосовується за певних умов. 



До групи психологічних способів впливу на людей належать навіювання, 

наслідування, психічне зараження і т. ін. Це механізми, які діють насамперед 

на несвідоме. Існує ще такий важливий спосіб впливу, як переконання. На 

відміну від попередніх його використовують тоді, коли хочуть вплинути на 

свідомість людини. Якщо дія трьох перших механізмів пов'язана переважно з 

некритичним ставленням людей до інформації, поведінки, емоцій тих, хто діє 

на них, то переконання передбачає логічне мислення, критичний аналіз цих 

сигналів. 

Переконання — це спосіб впливу, коли людина звертається до свідомості, 

почуттів і досвіду іншої людини з тим, щоб сформувати в неї нові установки. 

Переконання впливає не тільки на розум, а й на почуття, якщо звернення до 

інших супроводжується емоціями. Отже, переконання — це такий вплив 

однієї людини на іншу або на групу людей, який діє на раціональне та 

емоційне в їхній єдності, формує нові погляди, відносини, що відповідають 

вимогам суспільства. 

Переконання не дасть належного результату, якщо його підмінено 

моралізуванням. Тому краще не вживати слів типу "мусиш", "зобов'язаний", 

"як не соромно" та ін. Така форма сприймається як формальна і до неї 

ставляться іронічно, а то і з презирством. 

Переконувати словом — це велике мистецтво, яке потребує знань 

психології людей, законів етики й логіки. Саме про це писав відомий вчений 

Блез Паскаль: "Кожний знає, що поняття потрапляють у душу двома 

шляхами: через розум і волю. Шлях розуму найбільш природний, оскільки не 

можна погоджуватися ні з чим, окрім доведених істин. Проте найбільш 

звичним є шлях волі... Це шлях низький..., через це всі проти нього" [13, с. 

40-42]. 

Мистецтво переконувати полягає як у тому, щоб бути приємним, так і в 

тому, щоб логічно обгрунтовувати свою позицію й переводити мислення в 

мовлення. Наведемо приклад переконання, яке грунтується на законах логіки 

і спрямоване до розуму людини, яку хочуть переконати. В Ермітажі є 

картина Рембрандта "Поклоніння волхвів". Тривалий час її вважали копією. 

Потім спеціалісти змогли довести, що це оригінал, аргументуючи свою 

думку так: якщо на нижніх прошарках картини є пошуки композиції, то така 

картина, як відомо, є оригіналом; на картині Рембрандта в Ермітажі з допо-

могою рентгенівської установки знайшли пошуки композиції; звідси дійшли 

висновку: ця картина — оригінал [6, с. 134]. Такі аргументи впливають на 

розум людини і тому стають ефективними. 

Проте якщо людина не хоче, щоб її переконали, тут не допоможуть ні 

логіка, ні аргументація. Не можна також досягти бажаного результату, якщо 

той, хто переконує, поводиться зверхньо або поблажливо, прагне 

самоствердитися, дійти до фіналу "перемога — поразка". А тому, аби 

переконати іншого, спочатку слід досягти того, щоб людина захотіла 

вислухати уважно і осмислено запропоновані їй докази. Для цього треба 

виокремити те спільне, що об'єднує людей, і встановити психологічний 

контакт. Потім доцільно разом проаналізувати всі аргументи обох 



співрозмовників і дійти спільного висновку, згоди. Тоді переконуючий вплив 

на людину не буде нав'язаним, а відповідатиме її думкам, поглядам, 

почуттям. 

Навіювання — це психологічний вплив однієї людини на іншу або на 

групу людей, що передбачає некритичне сприймання висловлених думок і 

волі. У нашій країні значення навіювання тривалий час недооцінювалось. 

Його називали буржуазним засобом впливу на людей. Насправді ж 

навіювання посідає дуже важливе місце в нашому житті, воно є механізмом, 

який дає змогу вплинути на несвідоме: установки, емоційні реакції, 

очікування тощо. 

Під час навіювання не досягається згода, а лише забезпечується 

прийняття інформації, що містить готовий висновок. Використовуючи 

інформацію людина, на яку впливають, має сама дійти необхідного висновку. 

Виокремлюють такі види навіювання на людину: 1) коли вона перебуває 

в активному стані; 2) під гіпнозом; 3) під час сну. Першим і основним є, 

звичайно, навіювання в активному стані. 

Навіювання може бути навмисним. Це цілеспрямований і свідомо 

організований психологічний вплив, коли сугестор (тобто той, хто 

користується цим способом) знає, кому і що він хоче навіяти і відповідно до 

цього добирає прийоми впливу. Бажано, щоб суге-стор був людиною 

авторитетною, тоді йому довірятимуть. Виокремлюють також навіювання 

ненавмисне, коли сугестор не ставить перед собою спеціальної мети, проте 

своїми словами та діями навіює іншому саме той стан, який би спонукав того 

до відповідної дії. 

За змістом впливу та кінцевим результатом навіювання буває позитивним 

і негативним, етичним і неетичним; за засобами впливу — прямим і 

непрямим. 

При прямому навіюванні сугестор закликає до певної дії. Вона 

передається як наказ, вказівка, розпорядження і заборона (наприклад: "Усім 

бути завтра о 9 годині на роботі", "Цей блок включати не будемо" та ін.). При 

непрямому навіюванні сугестор не говорить прямо про свою мету, проте 

виказує своє ставлення до предмета. Непряме навіювання розраховане на 

некритичне сприймання інформації, але для цього використовуються не 

наказові, а оповідні форми. Мета досягається за рахунок того, що 

викликаються сильні емоційні реакції. Основними формами навіювання є 

натяк, схвалення, засудження (наприклад: "Наші сусіди вже закінчили 

оранку" або "У нас механік ніколи не перевіряє верстати" і т. ін.).  

Одним із видів навіювання є самонавіювання. Це свідоме само-

регулювання, навіювання самому собі уявлень, почуттів, емоцій. У цьому 

процесі людина сама створює модель стану або дій і вводить її у свою 

психіку. Моделі самонавіювання, на думку відомого психіатра В. Леві, 

"уводяться в пам'ять, переходять з короткочасної пам'яті в довготривалу, із 

свідомості в підсвідомість і, врешті-решт, автоматично, мимоволі починають 

впливати на самовідчуття й поведінку". 



Згідно з методикою самонавіювання, по-перше, треба виявити недолік, 

якого людина хоче позбавитися, а по-друге — розробити формулу 

самонавіювання. Формули мають бути спрямовані на себе. Створювати їх 

слід від імені першої особи. Вони повинні бути не дуже розгорнутими, 

стверджуючими і складатись із дієслів, що мають най-впливовішу силу 

(наприклад: "Я буду дотримуватись цього плану", "Я прокинусь о 7 годині", 

"Я закінчу розпочату роботу сьогодні"). 

Психічне зараження — спосіб психологічного впливу, що відомий із 

сивої давнини. На відміну від навіювання та переконання, які часто 

застосовуються в міжособистісних взаєминах, у разі взаємодії з 

організованою групою психічне зараження яскраво проявляється як засіб 

впливу в групах малознайомих людей (це спостерігається під час релігійного 

екстазу, паніки і т. ін.). Свідомі характеристики, що існують майже в 

однаковій мірі у більшості індивідів, зникають у таких умовах і замінюються 

несвідомими. Цим, мабуть, пояснюється, чому в натовпі не спостерігаються 

дії, які потребують цілеспрямованого логічного мислення, і чому тут люди 

спілкуються на низькому рівні. 

При психічному зараженні процес передавання емоційного стану 

відбувається від одного індивіда до іншого на несвідомому рівні. Унаслідок 

такого впливу індивід швидко переймається психічним станом інших людей. 

При цьому багаторазово підсилюється емоційний вплив за рахунок його 

"відбиття" від багатьох людей. У таких ситуаціях індивіди несвідомо йдуть за 

іншими, наслідуючи їхню поведінку. 

Найбільшому психічному зараженню піддаються люди в натовпі. Це 

може бути сукупність індивідів, які утворюють численну аморфну групу, 

члени якої водночас взаємопов'язані якимось спільним і на певний час 

постійним інтересом. Вони стають некритичними, імпульсивними. Почуття 

відповідальності, яке, звичайно, стримує окремих індивідів, у натовпі зникає. 

Люди починають мислити образами й готові діяти під впливом гасел, 

закликів визнаних ними лідерів. Олександр Мень писав: "Маса — 

некритична. Вона підвладна емоціям. її легко можна повернути в потрібний 

бік, маніпулювати у вигідному напрямі. Одразу перед нами постає 

євангельський образ натовпу, який спочатку на честь Ісуса Христа кричав 

"Осанна!", а через кілька днів — "Розіпни його!". 

Зазначені особливості включають механізми психічного зараження та 

навіювання. Натовп треба стримувати від негативних дій, використовуючи ці 

самі механізми. Оскільки в натовпі народжуються бурхливі емоції, вплинути 

на них можна сильними засобами: перебільшувати, стверджувати, навіювати, 

заражати, повторювати. Люди в натовпі не чують аргументів, не зносять 

запитань, заперечень. Якщо якийсь оратор не поділяє думку, що захопила 

більшість людей, його виступ викликає у них гнів і прояв ворожості. 

Якщо люди зібралися разом, вони інстинктивно шукають собі лідера, 

вожака і підкоряються йому. Проте нерідко вожаками стають нервово 

збуджені люди, які глибоко вірять у те, про що говорять, до чого закликають. 

Через цю віру вони впливають на людей. Чим коротші фрази-ствердження, 



кинуті ними в натовп, тим більший вплив вони мають. Через багаторазові 

повторення основна думка-ідея закріплюється в глибинах несвідомого. Потім 

вона перетворюється на установку як готовність до дії. Цю установку вже 

нелегко змінити. Чим привабливіший лідер, чим більшу силу волі він має, 

тим сильніше він може впливати на натовп. 

Психічне зараження може відігравати не лише деструктивну, а й 

позитивну роль. Найчастіше конструктивна дія зараження ентузіазмом 

спостерігається у професійній діяльності. Якщо люди люблять своє діло, то 

успіхи одного заражають інших, викликаючи в них інтерес, захоплення, а не 

заздрість і поганий настрій. Здібні люди своїми словами, діями можуть так 

впливати на людей, що ті переймаються чужими переживаннями як своїми 

власними, починають плакати і сміятися, сумувати і радіти, обурюватися і 

співчувати. Наприклад, під час педагогічного спілкування відбувається взає-

мозараження педагога і студентів, а це стимулює їхнє творче самопочуття. 

Воно виникає на основі співчуття, співпереживання, ініціатором якого 

виступає педагог. Своїми емоціями, інтересом до проблеми він заражає тих, 

кого хоче повести за собою. Вони, його вихованці, у свою чергу, стимулюють 

думку педагога, передають йому свою емоційну захопленість. 

Наслідування — особлива форма поведінки людини, що полягає у 

відтворенні нею дій інших осіб. Причому важливо наголосити, що 

наслідування може бути виявом активності індивіда, яка може бути 

наслідком власної ініціативи або результатом впливу інших людей, які 

розраховують на це й стимулюють певну поведінку різними засобами. Отже, 

наслідування може бути як несвідомим, так і свідомим, цілеспрямованим. 

На практиці навіювання, переконання, психічне зараження, наслідування 

рідко вживаються в чистому вигляді. Найчастіше вони доповнюють одне 

одного, функціонують у системі. Наприклад, перед однією з фірм, що 

працювала в умовах жорсткої конкуренції, постала потреба реконструювати 

виробництво і запровадити нову технологію. Керівник фірми (досвідчений 

менеджер), залучаючи до роботи кращих спеціалістів, використовував різні 

прийоми спілкування і постановки перед ними завдання. Одному із 

спеціалістів керівник навів як приклад для наслідування факти про ставлення 

до інновацій та діяльність спеціалістів у конкуруючих фірмах. Іншому 

сказав, що доручає саме йому цю справу, бо знає, що він працює самовіддано 

і має цікаві пропозиції. Третьому показав, як плідно працюють інші й що вже 

зроблено в цьому напрямі. Потім керівник зібрав усіх разом і сказав, що за 

умови оперативного і якісного виконання ними завдання (кожним своєї 

частини) фірма зможе своєчасно виконати реконструкцію, запровадити нову 

технологію і стане конкурентоспроможною. Працівники ж від цього 

матимуть моральне й матеріальне задоволення. Усі використані при цьому 

психологічні прийоми — навіювання, наслідування, психічне зараження — 

допомогли менеджерові спрямувати творчу енергію спеціалістів в інтересах 

справи і досягти своєї мети. 



Описані способи впливу на людей деякі автори називають механізмами. 

До таких механізмів належить і відоме маніпулювання людьми та 

актуалізація, яку йому протиставляють . 

Маніпулювання та актуалізація 

Маніпулятор — це частина нашої особистості, яка свідомо (тоді це 

цинізм) або несвідомо вдається до всіляких хитрощів, щоб контролювати 

ситуацію та досягти своєї мети. 

Найчастіше вміння маніпулювати іншими використовується в 

корисливих цілях. Багатьом добре відома така ситуація: студент під час 

іспиту раптом, неначе захопившись, звертається до викладача: "Петре 

Васильовичу, це питання завжди було для мене загадкою. Виходить, що...", 

тобто ставить перед викладачем запитання, на яке мусить відповісти сам. 

Викладач любить свій предмет і цінує вияв захоплення ним з боку студента, 

тому починає грунтовно аналізувати проблему. Студент досяг своєї мети: 

використавши механізм маніпулювання, змусив замість себе відповідати 

викладача. 

Часом без маніпулювання не обійтися. Нерідко до нього вдаються люди, 

незадоволені життям, а то й просто нещасливі. Маніпулювання їм потрібно, 

щоб якось вижити, підняти самооцінку. Інколи людина маніпулює, думаючи 

про іншого, підтримуючи його (наприклад, коли близька людина тяжко 

хвора). 

Відомий вчений Е. Шостром розрізняє чотири типи маніпуляторів . 

Перший тип — активний — прагне впливати на інших, використовуючи 

активні методи. Він найчастіше вдається до техніки "обов'язків і очікувань", а 

також використовує свій соціальний статус — керівника, батька, викладача. 

Другий тип — пасивний маніпулятор. Він демонструє роль безпорадного, 

такого, що мало в чому розуміється. Цим він підштовхує іншого виконати 

роботу за нього. Третій тип ставиться до людей як до суперників, а то й 

ворогів, з якими він веде постійну боротьбу. Четвертий тип — байдужий 

маніпулятор. Він намагається ніби уникнути контактів, демонструє 

індиферентність. Насправді все, що відбувається, йому не зовсім байдуже, 

інакше він так демонстративно не поводився б. 

Маніпулювання насправді займає в житті кожної людини більше місця, 

аніж ми уявляємо. Кожна людина майже щодня буває маніпулятором або 

тим, на кого впливають. Наприклад, продавець маніпулює покупцем, щоб 

вигідно продати свій товар. Батько дітям дає винагороду за добрі оцінки. 

Депутат обіцяє виборцям розв'язати всі їхні проблеми, а після обрання про це 

забуває. Загалом маніпуляції негативно позначаються на розвитку 

особистості, навіть на здоров'ї людини, знижують рівень моральної й 

психологічної культури її спілкування з іншими. Маніпуляторам можна і 

треба протиставити інші дії, наприклад механізм актуалізації. 

Актуалізатор — це людина, яка прислуховується до інших і враховує їхні 

інтереси, прагне до самореалізації своєї самобутності та унікальності. Він 

чесний у своїх думках і діях. 



Нерідко спостерігається така ситуація. Молодий спеціаліст, що прийшов 

на підприємство, поводиться як бунтар. Йому здається, що тут усе 

відбувається так, як і багато років тому. Це викликає в нього непорозуміння, 

роздратування, сарказм. А це може призвести до конфлікту. Причина його 

поведінки полягає в тому, що в інституті він вивчав нові технології, методи 

роботи й хоче запровадити їх. Він бореться за свій соціальний статус, 

відстоює свою гідність. Розумний керівник, з'ясувавши причину 

непорозуміння, зможе спрямувати енергію молодого працівника у творчому, 

конструктивному напрямку. Він зрозуміє, що молода людина хоче дістати 

радість від того, що робить, прагне до наповненого життя, хоче відчути 

насолоду від подолання труднощів. Якщо керівник підтримає молодого спе-

ціаліста, той і в майбутньому буде з таким самим інтересом і завзяттям 

виконувати доручену йому справу. 

Актуалізатор — це людина, яка поважає гідність інших, переконливо 

передає свої думки і бажання, добре ставиться до людей і допомагає їм 

знайти свій власний шлях до розвитку. На жаль, акту-алізатори навіть серед 

керівників трапляються не дуже часто. 

Моделі спілкування 

Для характеристики системи дій, що їх виконують суб'єкти спілкування, 

використовують і таке поняття, як "модель". Прогресивний американський 

психолог, фундатор сімейного консультування В. Сатир виокремлює п'ять 

моделей (типів) спілкування: запобігливий, звинувачувальний, розважливий, 

віддалений і врівноважений. 

Запобігливий тип. Така людина в розмові прагне догодити іншим, часто 

вибачається, не вступає в суперечки. Вона говорить так, ніби нічого не може 

зробити сама, не діставши схвалення інших, погоджується з будь-якою 

критикою на свою адресу, вдячна вже за те, що з нею розмовляють. Цей тип 

має ще назву миролюбця. 

Звинувачувальний тип. Така людина постійно шукає і знаходить тих, хто 

винен. Він — диктатор, господар ситуації, нерідко поводиться зухвало, 

говорить різко й жорстко, перебиває інших, не даючи людям договорити до 

кінця. Людина цього типу прагне в такий спосіб завоювати авторитет, владу 

над іншими. У глибині свідомості вона знає, що без інших нічого не варта, і 

тому радіє, якщо люди їй підкоряються, відчуваючи себе винними. Сам же 

звинувачувальний при цьому дістає задоволення. 

Розважливий тип (або "комп'ютер", як називає його ще В. Сатир) — це 

дуже коректна, надто спокійна людина, яка все розраховує наперед, має 

монотонний голос, вибудовує довгі фрази. 

Віддалений тип не реагує на жодні запитання, часто говорить недоречно, 

невчасно і невлучно. 

Крім цих чотирьох моделей спілкування, які свідчать про занижену 

самооцінку, відчуття власної неповноцінності, є ще один тип, який має назву 

врівноваженого. Поведінка такої людини послідовна, гармонійна. До інших 

вона ставиться відкрито, чесно, ніколи не принижує людську гідність. Люди 

такого типу спілкування, як правило, знаходять вихід із складного становища 



і можуть об'єднати інших людей для спільної діяльності. Це — цілісні 

особистості. Вони прямо передають свої думки, відкрито виражають почуття, 

здатні до особистісного зростання, викликають повагу й довіру до себе. Інші 

в їхньому товаристві почуваються добре і вільно. Врівноважені люди мають 

високий рівень моральної та психологічної культури спілкування і 

потенційні можливості для її підвищення. 

Якщо порівняти способи впливу маніпулятора і актуалізатора із 

зазначеними моделями, можна побачити, що представники перших чотирьох 

типів є маніпуляторами, а врівноважений тип — актуалізатором. 

Концепції впливу, розроблені Е. Шостромом та В. Сатир, за спря-

мованістю наближаються до оригінального підходу Е. Берна (трансак-ційний 

аналіз) [1]. Він зазначає, що люди у своїй поведінці реалізують три позиції: 

Дорослого, Батька та Дитини. Ці три складові є в кожної людини, але всі по-

різному ними користуються. Дорослий сприймає світ таким, який він є, 

розуміє інтереси інших, вміє розподілити відповідальність між собою та 

іншим. Дитина — це наша емоційність, нерідко безпосередність і 

безвідповідальність, залежність від інших. Батько — це той, хто погано 

розуміє, який же світ насправді, проте знає, яким він має бути. Він виховує, 

наставляє, карає, але може при цьому взяти відповідальність на себе. 

На певному етапі та в певній ситуації кожна з трьох позицій буває 

доцільною, потрібною. Однак нерідко позиція Батька чи Дитини може бути 

недоречною чи навіть комічною, якщо це не відповідає ситуації, віковим та 

індивідуальним особливостям людей, що спілкуються. Зазвичай більшість 

людей, зокрема молодь, віддають перевагу спілкуванню з позиції 

"Дорослий—Дорослий". Дуже важливо правильно визначити позицію 

співрозмовника та власну, аби досягти мети та реалізувати гуманістичні 

установки особистості. 

Наведені способи (моделі) спілкування застосовуються в різних 

ситуаціях ділового спілкування. Вибір відповідних до ситуації способів 

свідчить про високий рівень моральної та психологічної культури 

спілкування. 

Стилі спілкування 

Серед особливостей спілкування традиційно виокремлюють не лише 

певні способи впливу на людей, а й стилі як інтегровані характеристики. Під 

стилем розуміють, звичайно, систему прийомів діяльності, поведінки людей. 

Найхарактерніше стиль проявляється в діловому та професійному 

спілкуванні, у взаємовідносинах між керівником і підлеглими, у так званому 

лідерстві. 

Розрізняють три стилі лідерства — авторитарний, демократичний та 

ліберальний, які характеризують не лише спілкування, а й манеру поведінки 

лідера щодо інших, тип його влади, ставлення до роботи та інших. 

Відповідно до зазначених стилів лідерства можна описати й стилі 

спілкування. 



Так, при авторитарному стилі лідер віддає накази, дає вказівки, 

інструкції. Він не любить, коли інші проявляють ініціативу, не хоче, щоб з 

ним дискутували, обговорювали прийняті ним рішення. 

Демократичний стиль, навпаки, передбачає, що активність учасників 

спілкування та їхня ініціатива підтримуються, завдання та способи їх 

виконання обговорюються. Якщо для першого стилю спілкування 

характерним є виокремлення свого "Я", то для другого типовим займенником 

є "Ми". 

При ліберальному стилі спілкування проблеми обговорюються 

формально, керівник може й не бути лідером. Він піддається різним впливам, 

не виявляє ініціативи у спільній діяльності. 

Спрямованість у стилі ділового спілкування може бути різною — на 

іншого або на себе [14]. Якщо людина потребує іншого, бо заклопотана 

собою, то кажуть, що в неї піддатливий стиль. Якщо співрозмовник прагне 

досягти успіху у спілкуванні та діяльності, контролюючи інших, його стиль 

називають агресивним. Якщо людина зберігає емоційну дистанцію, 

незалежність у спілкуванні, її стиль вважають відчуженим. Крім того, 

розрізняють такі стилі: альтруїстичний (допомога іншим), маніпулятивний 

(досягнення власної мети) та місіонерський (обережний вплив). 

Особливості взаємин і характер взаємодії у процесі навчання та 

виховання певною мірою визначили стилі педагогічного спілкування: 

спільної творчої діяльності; дружньої прихильності; спілкування — 

дистанція; спілкування — залякування; спілкування — загравання. 

Вивчення стилів спілкування, як і стилів діяльності загалом, за останні 

11-15 років стало важливим напрямком пошуку шляхів оптимізації 

діяльності людей та їхніх взаємин. Один із таких шляхів — цілісне вивчення 

процесуальних характеристик спілкування, його культури. 

Стратегії та тактики спілкування 

Існують різні концепції, що описують способи, моделі та стилі 

спілкування. Різноманіття підходів певною мірою сприяє більш глибокому 

вивченню й аналізу основного процесу і допомагає кожному спиратися на ту 

концепцію, яка йому найбільше зрозуміла і відповідає його уявленням про 

себе та про інших. Проте важко розібратись у великій кількості підходів, 

ураховуючи, що описано далеко не всі, до того ж, звичайно, заважає 

відмінність у термінах, які вживаються для характеристики одних і тих самих 

явищ. Об'єднати розмаїття термінів і відповідних їм феноменів можна, 

увівши поняття "стратегія та тактика спілкування". Це дасть змогу описати 

процес інтегровано і сприятиме систематизації інформації. 

Варто зауважити, що деякі вчені вживали термін "стратегія спілкування", 

однак переважно в математичному контексті (відповідно до теорії гри). У 

працях з менеджменту й маркетингу це поняття охоплює не лише 

спілкування, а й усю систему стратегій, які використовуються в організації 

(підприємстві, фірмі тощо). Наприклад, у маркетингу розрізняють стратегії, 

зорієнтовані на збут товару, і клієнтцен-тровані стратегії . Сьогодні в основі 



підготовки керуючих американськими банками лежить саме навчання їх 

стратегіям і тактикам. 

Коли двоє суб'єктів прагнуть виконати разом певну роботу, обмінятися 

думками, почуттями, оцінками, дійти згоди, вони, спілкуючись, прямують до 

досягнення спільної мети. Якщо ж кожен або один із суб'єктів хоче 

задовольнити лише свої інтереси, він ставить перед собою індивідуальну 

мету. Інколи люди, що спілкуються, можуть і не ставити перед собою певної 

мети (фактичне спілкування). 

Для повної характеристики стратегій до мотиваційного компонента 

необхідно додати ще змістовний. Річ у тім, що спільна або індивідуальна 

мета може відповідати гуманістичним або маніпу-лятивним (егоїстичним, 

навіть жорстоким) установкам спілкування. У першому випадку — це 

найчастіше готовність, що реалізується у спілкуванні через акти 

співробітництва, співучасті, взаємодопомоги, взаєморозуміння та 

взаємоповаги. У другому випадку — це спрямованість на дії, в яких 

проглядають корисливі, егоїстичні інтереси одного або обох суб'єктів. Саме 

ці установки кожного з них і призводять до маніпулювання та порушення 

етики спілкування. 

Для характеристики стратегій важливими є не лише мета та ко-

мунікативні установки, а й характер конструювання спілкування. Його 

стратегічним параметром є певне співвідношення між діалогом і монологом. 

Якщо під час взаємодії суб'єкти по черзі обмінюються інформацією, 

думками, жестами, почуттями, то вони дотримуються діалога. Якщо досить 

довго говорить один або ж, говорячи, кожен думає лише про себе, то 

відбувається монолог чи два монологи. Сприймаючи монолог одного із 

суб'єктів, інший може вести з ним внутрішній діалог. Діалогічний підхід до 

спілкування (краще в контексті зовнішнього діалогу) є оптимальним з 

погляду організації комунікації й має великий розвиваючий, творчий 

потенціал. 

Отже, спосіб і стратегія спілкування — два споріднених феномени, що 

розкривають операційний аспект взаємодії людей. Вони є важливим 

інструментом досягнення мети. 

висновки 

 
• Способи спілкування — це система дій, що використовуються в 

діяльності або взаємодії людей для досягнення мети. 

• Способом спілкування, що слугує для передання інформації, є 

повідомлення. 

• Способами впливу людей одне на одного у процесі спілкування є 

переконання, навіювання, психічне зараження та наслідування. 

• Стратегія спілкування — це загальна схема дій (або загальний план 

досягнення мети). На відміну від способів і моделей спілкування вона описує 

не одну його сторону, а характеризує в єдності мотиваційну, змістовну і 

операційну. 



• Тактика спілкування — це система дій, що використовуються для 

реалізації стратегії. 

• Моральна культура спілкування передбачає вміння адекватно обирати й 

реалізувати ефективні стратегії та тактики спілкування відповідно до ситуації 

і психологічних особливостей співрозмовників. 

• До ефективних стратегій спілкування належать ті, в яких реалізуються 

передусім гуманістичні комунікативні установки. 

„Добір способів ділового спілкування” 

Для ефективного спілкуваннянеобхідно знати деякі прийоми , тому що 

багато хто з них діють на рівні підсвідомості. Справа усі в тім , що багато хто 

з їх люди використовують ще з кам'яного віку. Наприкладрозкриті долоні в 

стародавності означали - " у мене ні зброї". Зараз це означає дружелюбний 

івідкритий настрой співрозмовника. 

Кілька прийомів для ефективного спілкування : 

" Правило трьох двадцяти " : 

20 сек. вас оцінюють. 

20 сек. як і що ви почали говорити. 

20 див посмішки і чарівності. 

6 правил Гліба Жиглова : 

1. Виявляти щиру цікавість до співрозмовника. 

2. Посміхатися. 

3. Запам'ятати ім'я людини і не забувати час від часу повторювати його в 

розмові . 

4. Уміти слухати. 

5. Вести розмова в колі інтересів вашого співрозмовника. 

6. Відноситься до нього з повагою. 

Як збільшити корисність контакту : 

- Бути спостережливим , 

- Зробити комплімент , 

- Говорити про проблеми співрозмовника , 

Як результат ви одержите: 

1. Формальний контакт переростає в нормальне людське спілкування. 

2. Ви завоюєте співрозмовника. 

3. Ви повісите вашу самооцінку. 

Правила ефективного спілкування по Блеку: 

1. Завжди наполягати на правді. 

2. Будувати повідомлення просто і зрозуміло. 

3. Неприукрашивать, не набивати ціну. 

4. Пам'ятати, що 1/2 аудиторії жінки. 

5. Робити спілкування захоплюючим, не допускати нудьги і щоденності. 

6. Контролювати форму спілкування , не допускати екстравагантності. 

7. Не шкодувати часу на з'ясування загальної думки. 

8. Пам'ятати про необхідність безупинного спілкування і з'ясування загальної 

думки. 

9. Намагатися бути переконливим на кожнім етапі спілкування. 
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 Основи комунікації : 

Деякі експерти вважають, що здатність кожного людини говорити різна 

і свідчить про наявності в чоловік двох якостей : 

1. Ступінь самовпевненості , тобто на скількох він упевнено себе почуває , 

тобто на скількох він правий. 

2. Його ступінь непевності в собі. 

Критерії оцінки чи впевненості непевності служать слова які вживає 

людина і частота їхнього повторення. 

Слова вставки і слова службовці для вираження невизначеності видають 

непевність : узагалі ж , як сказати , я думаю , по-моєму і т.д. 

Стверджувальні висловлювання характеризують упевненість: 

однозначно, правильно, чудово і т.д. 

Є кілька критеріїв яким повинна відповідати наша мова : 

1. Те, що ми говоримо повинне бути обґрунтовано. 

2. Мати сенс. 

3. Бути взаємозалежно. 

4. Зрозуміло для навколишніх. 

Публічні виступи : 

Одне з основних професійних вимог до підприємцю є уміння виступати 

на конференціях, засіданнях, ділових зустрічах. 

Більш ефективно завжди коротке насичене цікавий і яскравий виступ,ніж 

довга мова. 

Необхідно говорити рідко і по-істоті. Для того , щоб виробити в собі 

здатність говорити спокійно і ясно перед аудиторією необхідно врахувати 

кілька моментів: 

1. Починати мова сильним і наполегливим голосом. 

2. Готується до виступу. 

3. Виявляти впевненість. 

4. Практикуватися. 

Підготовка до виступу: 

Підготовка до виступу одна з основних і неот'емлемих частин 

слагающих успіху при виступі. Часом саме від підготовки може залежати 

весь виступ. 

При підготовці необхідно : 

1. "Пропустити" матеріал через себе. 

2. Не перетворювати мова в сухий виклад фактів, приводити конкретні 

приклади "ефект слоєного пирога" 

3. Збирати більше інформації , чим ви зможете використовувати 

(резервні знання). 

4. Необхідно придумати план мови й основні тези особливо вибудувати її 

початок і кінець. 

5. Записати свій виступ і прослухати на плівці 

6. Використовувати асоціації, не читати по папірці. 

7. Отрепетировать готову мову. 
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8. Вживати в повсякденних розмовах ті моменти про які ви хочете говорити в 

публічному виступ, тому що зведення які ви використовуєтезакріпляться в 

пам'яті. 

9. Спробувати запам'ятати вашу мову не в один присід, а в плині декількох 

днів. 

Під час виступу: 

1. Настройтеся на аудиторію , з'ясуєте чи відповідає 

зміст вашої мови її інтересам. Якщо ні, то на ходу приведіть ваші інтереси й 

інтереси аудиторії до загальному знаменнику. 

2. Перш ніж почати виступ, візьміть на себе увага. 

3. Починайте говорити тільки тоді, коли установитися тиша. 

4. Коротко і чітко звернетеся до всієї аудиторії, а потім зробіть паузу. 

5. Спостерігайте за реакцією аудиторії і намагайтеся домогтися її 

розташування. 

6. Стежите за тим коли ваші слова знайдуть у аудиторії підтримку і відразу ж 

розвивайте тему і намагайтеся ширше неї розкрити. 

7. Тільки коли ви цілком домоглися розташування слухачів переходите на 

головну тему виступу 

8. Не втрачайте самовладання від провокаційних реплік. 

9. Не вступайте в дискусію під час виступу, інакше вас " поведуть убік 

" , і виступ буде " провалене ". Скажіть, що на всі питання вивідповісте після 

виступу. 

10. Якщо у виступ є місця неприємні аудиторії, обов'язково підкріпите їх 

очевидними прикладами і фактами, підкресліть, що тількинеобхідність 

змушує вас говорити про їх . І, обов'язково ,знизити гостроту 

декількома компліментами. 

11. Не робити невиправданих висновків і узагальнень. 

12. Не показувати виду, що ви чи утомилися в чомусь сумніваєтеся. 

13. Закінчивши виступ зробити комплімент аудиторії і подякувати за увагу. 

Початок виступу: 

Початок виступу найбільш важлива частина усього виступу. Ціль початку 

виступу складається в залученні уваги і розпаленні інтересу аудиторії. Не 

варто починати виступ з анекдоту чи вибачень. Найкраще починати виступ з 

: 

1. З історії приголомшливого факту. 

2. З питання слухачам ( чи Знаєте ви, що ... ?). 

3. Із зауваження  безпосередньо до  аудиторії. 

4. З цитати відомої людини. 

5. З показу якого-небудь предмета. 

Закінчення виступу : 

Як говориться : " Спочатку розповісти те, що збиралися розповісти, 

потім розповісти те, що памятаєте і закінчите тим, з чого почали." 

Закінчувати виступ випливає дотримуючи наступних правил : 

1. Резюмувати основні положення виступу. 

2. Призвати до дії, якщо це доречно. 

http://ua-referat.com/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


3. Зробити придатний комплімент. 

4. Викликати сміх. 

5. Використовувати придатну цитату. 

6. Створити кульмінацію. 

7. Постаратися закінчити виступу перш ніж цього захоче публіка. 

Деякі аспекти необхідні для гарного виступу : 

1. Відчуття контакту з аудиторією. 

2. Природність мови : 

a) розмовний тон, безпосередність, 

b) акцентування важливих слів, 

c) зміна темпу мови - пауза до і після 

важливих думок. 

3. Прояв енергії й емоційної щирості. 

Телефонні розмови : 

Телефонна розмова - це " візитна картка" підприємця. По деяким, що 

здаються на перший погляд, дріб'язкам можна досить точно оцінити 

рівень культури вашого абонента. По-цьому необхідно знати правила 

спілкування по телефоні і заздалегідь побудувати план розмови. 

Універсальні прийоми побудови телефонного розмови: 

1. Обов'язкове вітання. 

2. Представлення. 

3. Основна мета дзвінка, викладається лаконічно в 3-5 фразах, при цьому 

необхідно підкреслити крапки зіткнення інтересів. 

4. Закінчення розмови, повторення основної думки, прохання, ідеї. 

5. Прощання, сказати щось приємне, подякувати за розмову. 

Необхідно ж відзначити, що при ділових телефонних розмовах треба 

мати під рукою : ручки, щотижневик, потрібні добірки документів, тому 

що постійні прохання "почекати хвилинку" створюють негативні емоції у 

вашого абонента. Телефонний розмова треба вести в доброзичливому 

тоні,говорити виразно, послідовно,короткими фразами. 

Правила спілкування по телефону : 

1. Ділові розмови ведуться по службовому телефону, якщо необхідно 

переговорити по домашньому телефону те, треба вибачитися і коротко 

викласти суть справи, домовиться про зустріч. 

2. Дзвонити з 9.00 до 22.00. 

3. При дзвонику незнайомим людям треба об'яснить хто дав їхній телефон. 

4. Передзвонює той, хто дзвонив. 

5. Відповідно до етикету абонент, якому дзвонять може себе не називати. 

6. Якщо потрібної людини немає на місці, то третій людина запитує, що йому 

передати. 

Питання для повторення. 

1. 3а яких умов повідомлення сприяє ефективному спілкуванню? 

2. Чому важко переконати в чомусь одне одного? 

3. Чому бажано використовувати способи впливу на людей в їх єдності? 

Наведіть приклади. 



4. У чому полягає принципова відмінність таких механізмів спілкування, 

як маніпулювання та актуалізація? 

5. Яку з моделей спілкування можна віднести до високого рівня культури 

спілкування і чому? 

6. Які основні ознаки мають ефективні стратегії спілкування? 

7. Що таке тактика спілкування? 

8. Як проявляється моральна культура спілкування у процесі добору 

стратегії й тактики спілкування? 
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Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять  

 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів 

на підставі індивідуально виконаних завдань. Практичне заняття проводяться 

з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з 

навчальною і науковою літературою. 

Головна мета практичних занять є – сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової та 

методичної літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до практичного заняття студенти самостійно 

відпрацьовують літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться 

критично оцінювати різні джерела знань. Під час практичного заняття 

організовується дискусія із завчасно визначених тем, до яких студенти 

готують тези відповідей або індивідуально виконані реферати-доповіді.  

Основними завданнями практичних занять є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 

-  формування в них педагогічного світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики освіти  в 

країні. 

Види проведення практичних занять:  

■ практичне заняття - запитання і відповідь; 

■ практичне заняття — розгорнута бесіда: передбачає попередню 

підготовку студентів з визначених завдань;  

■ практичне заняття — колективне читання: студенти зачитують тексти, 

коментуючи їх зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ практичне заняття, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим 

їх обговоренням; 

• практичне заняття-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно 

готуються до дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• практичне заняття, що передбачає обговорення й оцінювання письмових 

рефератів студентів; 

■ практичне заняття-конференція: студенти завчасно готують доповіді, 

виступають з ними, відповідають на запитання колег; 



■ практичне заняття — теоретична конференція: проводять зі студентами 

кількох груп курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої 

дисципліни; 

■ практичне заняття — розв'язання проблемних завдань: проводять на 

основі створення проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і 

праці над їх розв’язанням; 

■ практичне заняття — прес-конференція: кілька студентів готують 

повідомлення з вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх 

обговорення; 

■ практичне заняття — «мозковий штурм»: студенти завчасно 

ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які потребують 

розв'язання; під час семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання 

проблеми. Усі пропозиції записують, систематизують і визначають 

найдоцільніші. 

 

Практичне  заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом практичного заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за 

темою практичного заняття, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть 

змогу скласти загальне уявлення про тему, яку виносять на практичне 

заняття. Якщо з цієї теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно 

опрацювати її конспект. Лише після цього розпочинається самостійна робота 

над вивченням першоджерел. Окрему ланку в процесі підготовки до 

семінарського заняття становить безпосередня підготовка виступу з того чи 

того питання. Варто, щоб студент привчав себе виступати не за готовим 

текстом, зачитуючи його, а своїми словами, користуючись лише коротким 

планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, 

записами цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити 

вміння виявляти самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Треба пам’ятати, що якість практичного заняття, перш за все, залежить 

від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до практичного 

заняття кожен студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової 

теми  заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до 

теми практичного заняття;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  



5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск  

практичного заняття позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та 

отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні 

труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 

- переважну більшість практичних заняття занять буде проведено у 

формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний 

контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної 

роботи; 

- практичне заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними 

проблемами сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного 

запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, 

які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях 

прищеплює навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню 

відстоювати свою позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на 

розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам 

семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає 

явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і 

надати слово іншому; 

- закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, 

зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на 

наступне заняття.  
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Самостійна робота студентів з дисципліни «Технології і моделі 

виховання в зарубіжних країнах» займає важливе місце в навчальному 

процесі ВНЗ при підготовці фахівців спеціальності «Дошкільна освіта». 

Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі професійної 

підготовки майбутніх вихователів ДНЗ неможлива без належної організації 

самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Виконання студентом індивідуального завдання для самостійної роботи 

сприятиме свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, 

формуванню стійкого інтересу до психологічних знань та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності психолога. Завдання для 

спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів 

пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій діяльності та 

активуванню процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована 

на формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах соціальної психології та історії психології, зокрема.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. 

Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і 

формуванню у студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, семінарських і 

практичних занять), 

4) підготовка до модульних контрольних робіт, 

5) підготовка до заліку. 

 

Види самостійної роботи: 

1. Міні - творча робота  

 Написання даної роботи передбачає, що студенти  досліджують не лише  

теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження 

за методиками (тест, анкета, інтервю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису 

(може бути друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд 

теми – 2 сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, 

список літератури (не менше 3 джерел). 

Максимальний бал –10.  2 роботи за період навчання 

2. Реферат 



                        Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише 

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає 

критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список 

літератури (не менше 3 джерел ). 

Максимальний бал -10.   2 роботи за період навчання. 

 

3. Аналіз монографій 

  Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг 

– 3 сторінки. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

4. Складання опорного конспекту. 

 Ця форма самостійної роботи передбачає складання конспекту, який має 

творчу форму. Опорний конспект кодує зміст інформації за допомогою 

поєднання графічних символів, малюнків, цифр, ключових слів та ін.. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

5. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який 

складається з певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен 

пункт плану відповідає певній частині конспекту. 

 Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

6. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які 

розкривають закономірності якогось явища. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

Оцінювання наукових доповідей. Тривалість доповіді – від 7 до 10 

хвилин. Доповідь представляється в письмовій та усній формі. За доповідь 

максимально можна отримати 10 балів.  

Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студента 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не 

більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення 

окремої навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і 

самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та 

змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної 

мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в 

навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять. 

 

 

 

 Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA


самостійної роботи 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, 

навчальних кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в 

домашніх умовах. У необхідних випадках ця робота проводиться згідно із 

заздалегідь складеним графіком, що гарантує можливість індивідуального 

доступу студента до потрібних дидактичних засобів. 

Методичне забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін. 

До навчально-методичного забезпечення СРС відносяться:  

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та 

навчальні посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в 

електронному вигляді у відповідності до державного стандарту освіти; 

- методичні рекомендації та посібники з організації СРС; 

- завдання для самостійної роботи студентів; 

- інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 

семестрових завдань тощо; 

- тематика рефератів та доповідей; 

- тематика курсових робіт та проектів і методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- тематика кваліфікаційних робіт та методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни; 

- питання до іспитів та заліків; 

- методичні вказівки щодо написання та оформлення звітів про 

проходження практики. 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру 

та особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її 

вивчення, виду завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та 

умов навчальної діяльності.  

Згідно з Положенням про організацію освітнього простору в МНУ, 

навчальний тиждень — це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, 

питань, завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 

- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та 

практичних завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 

- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням 

студентами завдань; 

- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  



На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених 

в базовому курсі; 

- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у 

попередніх темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 

- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють 

застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в 

виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок 

загального бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну 

роботу викладача. За рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу 

викладачів, проводяться: 

- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом 

семестру (поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, 

консультації перед контрольним заходом (екзаменаційні) 

проводяться за графіком деканату факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів заочної 

форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та 

заочної форми навчання, зокрема курсових робіт та курсових 

проектів;  

- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 

 

Таблиця 1 

Розподіл балів за наукову доповідь 

Вимоги Бали 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував свою власну 

позицію. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

9-10 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

7-8 



або 2) доповідач висловив і обґрунтував власну позицію. 

Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) до і після 2000 року. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

5-6 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 року. Студент 

доповідає, заглядаючи у конспект. 

3-4 

Доповідь недостатньо повно висвітлює тему, студент не 

вклався у час, використані результати наукових досліджень 

(монографії, наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 

року. Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

1-2 

Доповідь не відповідає темі виступу 0 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

(кожне завдання10 балів) 

Тематика завдань: 

1. Загальнодидактичний період розвитку педагогічних ідей Я. А. 

Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, Й. Ф. Гербарт, К. Ушинський, П. 

Ф. Каптєрєв). 

2. Експериментальний період розвитку педагогіки і психології (Л. 

Виготський, А. Біне, Р. Кеттел, Ж. Піаже). 

3. Період теорій навчання (Б. Ф. Скіннер, Л. Ланда, В. Махмутов і М. 

Оконь, Д. Б. Ельконін і В. В. Давидов) 

4. Ситуаційна та особистісна парадигма навчання: сутність, переваги, 

недоліки. 

5. Концепція випереджувального розвитку: сутність, переваги, недоліки. 

6. Концепція проблемного навчання: сутність, переваги, недоліки. 

7.  Конценція «від абстрактного до конкретного»: сутність, переваги, 

недоліки. 

8.  Концепція «від практики до теорії» : сутність, переваги, недоліки. 

9.  Програмоване навчання: сутність, переваги, недоліки. 

10.  Проблемне навчання: сутність, переваги, недоліки. 

11.  Розвивальне навчання: сутність, переваги, недоліки.  

12.  Евристичне навчання: сутність, переваги, недоліки. 

13.  Научіння шляхом відкриттів: сутність, переваги, недоліки. 

14.  Експериментальне навчання: сутність, переваги, недоліки. 

15.  Мотивація навчання: мотиваційні теорії (теорія самоактуаліззації А. 

Маслоу, реверсивна теорія М. Аптера, теорія самоефективності А. Бандури, 

теорія управління Мак Грегора),  

16.  Мотивація навчання: мотиваційні тенденції та мотиваційні джерела. 

17.  Мотивація навчання: коучінг-стратегії мотивування. 



18.  Складові індивідуального стилю научіння: інформаційні, особистісні, 

пізнавальні.  

19.  Результативні критерії: ключові компетенції – ціннісно-смислова, 

загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна, комунікативна, 

соціально-трудова, особистісного самовдосконалення. 

20.  Психологічний аналіз шкільного уроку або заняття в ДНЗ .   

21.  Класифікація типів виховання.  

22. Стилі виховання.  

23.  Методи самовиховання (самопізнання, самостимулювання, 

самовладання).  

24.  Прийоми самовиховання (самозобов’язання, самопереконання, 

самонавіювання, самотренування, самопримус).  

25.  Засоби самовиховання (рефлексування, самоспостереження, 

самоорганізовування, самопроектування).  

26.  Девіантна та адиктивна поведінка учнів. 

27.  Напрями профілактики залежної поведінки у підлітків (формування 

установки ментального здоров’я, формування стратегічної мотивації, 

заохочення просоціальної активності, інформування щодо причин та 

наслідків адикцій). 

28.  Специфіка педагогічного спілкування.  

29. Види зрілості – фізіологічна, психологічна, соціальна, професійна, 

особистісна, духовна. 

30. Психологічні теорії розвитку особистості: теорія ідентичності Е. 

Еріксона (характеристика розвитку особистості за критерієм продуктивності 

життєвої стратегії в основні вікові періоди),  

31. Психологічні теорії розвитку особистості: теорія індивідуації К. Юнга 

(характеристика розвитку особистості за критерієм досягнення зрілості 

особистості внаслідок психологічної трансформації),  

32. Психологічні теорії розвитку особистості: теорія життєвий цілей Д. 

Левінсона (характеристика розвитку особистості за критерієм особливостей 

реалізації основних  життєвих  цілей чоловіками та жінками).  

33.  Саморозвитку особистості: сутність і рівні саморозвитку: 

когерентність (рівень дій), компетентність (рівень думок), самоефективність 

(рівень почуттів). 

34.  Становлення зрілої людини у контексті західної та східної культур 

(кризи розвитку особистості, перетворення, конструктивний шлях розвитку, 

завдання на шляху розвитку, перешкоди зростанню, роль вчителя, концепція 

природи ідеальної людини). 

35.  Критерії саморозвитку суб’єктів навчання – вчителя та учня, викладача 

та студента. 

36.  Методики самоорганізовування (самопроектування): «Значущість / 

терміновість»(визначення пріоритетів), «Коучігнові стратегії» (визначення 

умов ефективності), «Позитивне планування» (визначення ресурсів), «Три 

лідери» (визначення неохідних компетенцій), «Три стільця Діснея» 

(можливість творчого підходу). 



 

 

Додаткові завдання для підвищення балів 

І блок 

1. Провідні контекстуальні чинники розвитку освіти в сучасних умовах.  

2.  Економічна ефективність освіти в розвинених країнах і країнах, що 

розвиваються. 

3. Загальна характеристика соціального попиту на освіту. 

4. Політичні чинники розвитку освіти. 

5.  Орієнтація на неперервну освіту.  

6. Проблема демократизації освіти.  

7. Зіставно-історичний метод.  

8. Системно-зіставний метод.  

9. Порівняльно-дедуктивний метод. 

10.  Проблемний метод. 

ІІ блок 

1. Охарактеризуйте основні підходи до аналізу поняття «глобалізація».  

 2. Які підходи розгляду поняття «глобалізація» існують у соціальних 

науках?   

3. У чому полягають особливості впливу економіки знань на розвиток 

освіти?   

4. Як впливають зміни сучасного соціального контексту на розвиток 

освіти?   

5. Що таке макроосвітній контекст розвитку сучасної освіти? 
 

ІІІ блок 

Написати творчу роботу з теми: «Особистість вихователя у сучасному 

міжнародному педагогічному просторі. Якою ви його вбачаєте?» (10 

балів). 

Завдання для підвищення балів 

 
1. Підготуйте повідомлення з теми: «Здоров’язберігаючі технології 

навчання у дошкільному закладі» - 6-7 аркушів (10 балів). 

 

2. Інтерактивні методи навчання: «Велике коло», «Гірлянда асоціацій», 

«Мозковий штурм», «Акваріум» (приклади вправ) 5 аркушів (15 балів). 

 

3. Діалогічне спілкування. Сучасні вимоги. Як уникати помилок у 

спілкуванні. Шляхи запобігання конфліктам (комп’ютерна презентація) 

не менше 15 слайдів (20 балів). 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Дайте визначення поняття «система освіти». 

2. Поясніть, як ви розумієте поняття «економічна ефективність освіти». 

3. Що ви розумієте під поняттям «демократизація освіти»? 



4. Дайте характеристику нових освітніх законів, прийнятих в Україні. 

5. Обґрунтуйте тезу: «Загальноосвітня школа – важливий компонент 

системи освіти». 

6. Охарактеризуйте освітню систему в Франції. 

7. Охарактеризуйте освітню систему в Японії. 

8. Охарактеризуйте освітню систему в Польщі. 

9. Охарактеризуйте освітню систему в Україні. 

10. Назвіть компоненти вітчизняної системи освіти. 

11. Як визначаються напрями реформування в Україні в державній 

національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ ст.»)? 

12. Дайте характеристику неперервної освіти. 

13. Виходячи з яких міркувань приділяється пріоритетна увага 

розвитку дошкільного виховання в сучасних умовах? 

14. Які типи дошкільних навчальних закладів нині існують у світі? 

15. У чому полягають особливості розвитку приватних навчальних 

закладів в Україні? 

16. Розкрийте сутність концепцій підтримуючого та випереджаючого 

навчання. 

17. Якими є наслідки позитивного та негативного впливу застосування 

ІТ у навчальному процесі та у житті людини? Проаналізуйте. 

19. Розкрийте поняття гуманізації навчального процесу. 

20. Розкрийте поняття альтернативних та експериментальних шкіл. 

21. Охарактеризуйте методику системи М. Монтессорі. 

22. Проаналізуйте особливості діяльності «відкритих шкіл». 

23. Що означає поняття «педагогіка ненасилля»? 

24. У чому полягають особливості громадянського виховання в 

сучасних умовах? 

25. Які форми і методи є найпоширенішими в екологічному вихованні? 

26. Які форми і яке значення має релігійне навчання та виховання в 

освітніх системах різних країн? 

27. У чому полягає позаурочна та позашкільна діяльність сучасного 

школяра? 

28. Що таке «Педагогіка толерантності»? Ваше ставлення.  
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

При вивченні дисципліни «Технології і моделі виховання в зарубіжних 

країнах» студенти виконують контрольну роботу, яка складається з 

інформаційного реферату з однієї з приведених тем і практичного завдання. 

Реферат є одним із видів систематизації результатів дослідження, який 

містить у собі літературний виклад дослідження. 

Реферати бувають двох видів: наукові й інформаційні. 

Науковий реферат, що складається студентом під час виконання 

науково-дослідної роботи, повинен розкрити: 

- одне з питань теми наукового дослідження з літературних джерел; 

- описати стан об`єкта дослідження; 

- указати на недоліки, а також сформулювати свої пропозиції по їх 

усуненню. 

Інформаційний реферат – це короткий письмовий виклад однієї 

наукової праці, що коротко розкриває її зміст. Інформаційний реферат 

акцентує увагу на нових відомостях, може розглядати одне питання або 

декілька питань однієї проблеми. Тому при його підготовці студенти 

складають реферат на одне питання без змісту, а якщо розглядають декілька 

питань складають зміст, посилання на літературні джерела, та перелік 

літературних джерел. 

Інформаційні реферати можуть виконувати студенти для виступів на 

республіканських конкурсах, а також для доповідей на студентських 

наукових конференціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестові завдання з дисципліни 

«Теорія і практика управління навчальним закладом(дошкільним)» 

І-II варіант 

1. Мотивація – це процес 

а) об’єднання працівників у  виробничому процесі 

б) винагородження працівників 

в) спонукання працівників до діяльності 

г) задоволення потреб працівників 

2. Сутність процесу мотивації зводиться 

а) до забезпечення справедливої винагороди працівників 

б) до задоволення потреб працівників 

в) до створення умов, що дозволяють працівникам задовольнити свої 

потреби 

г) до забезпечення узгоджених, ефективних дій працівників 

3. Концепція розвитку навчального закладу опрацьовується 

а) менеджерами нижчого рівня управління 

б) менеджерами вищого рівня управління 

в) менеджерами середнього рівня управління 

4. Назвіть основні стилі керівництва 

а) Авторитарний, демократичний 

б) Ліберальний, лідерський 

в) Християнський, мусульманський 

г) Авторитарний, демократичний, ліберальний, лідерський 

5. Які основні форми методичної роботи 

а) Консультації, виставки, шкільні конференції 

б) Стажування, екскурсії, міжрайонні методичні об’єднання 

в) Індивідуальна самоосвітня робота, участь у метод - об’єднаннях, 

семінарах, конференціях,  педагогічних читаннях 

г) Курси підвищення кваліфікації 

6. Яка складова системи освіти не забезпечена законом прямої дії 

а) Професійно-технічна 

б) Позашкільна 

в) Дошкільна 

г) Післядипломна 

7. Назвіть основні види планування в навчальному закладі 

а) Стратегічний 

б) Тактичний 

в) Оперативний 

г)  Все перераховане 

8. Планування це 

а) Сукупність політичних, соціальних і природних факторів, які мають 

великий вплив на створення, функціонування та розвиток закладу освіти 

б) Визначення результатів, які бажано отримати, шляхів і методів 

досягнення результатів 



в)Узагальнена характеристика роботи закладу освіти, що акцентує увагу на 

життєвих особливостях.  

г) Специфіці роботи закладу освіти на різних етапах функціонування 

9. Які із перерахованих законів не є законами прямої дії в галузі освіти 

а) Закон України «Про освіту» 

б) Закон України «Про вищу освіту» 

в) Закон України «Про дошкільну освіту» 

г) Закон України «Про підприємницьку діяльність» 

10. Інструменти непрямого контролю поведінки працівників 

а)селекція кадрів 

б)формалізація 

в)дисциплінарний вплив 

г)підсилення мотивації 

11. Лідерство можна визначити як 

а) можливість впливати на поведінку інших людей 

б)формально санкціоноване право впливати на підлеглих 

в)таку поведінку однієї особи, яка вносить зміни в поведінку інших людей 

г)здатність  однієї особи поєднувати різні джерела влади для впливу на 

іншу особу або групу людей 

12. Ефективність стилю лідерства залежить від 

а) особистих якостей керівника 

б) ступеня “зрілості”  виконавців 

в) характеру потреб виконавців 

г) характеру завдань, що виконуються  

13. Критерії оцінки середньотермінової організаційної ефективності 

а) якість 

б) конкурентноздатність 

в) гнучкість 

г) продуктивність 

14. Підходи до оцінки ефективності управління 

а) композиційний 

б) інтегральний 

в) цільовий 

г) функціональний 

15. Вкажіть групу, в якій зазначено види внутрішкільного контролю 

а) Поточний, колективний, самоконтроль 

б) Фронтальний, тематичний 

в) Проведення бесід, бригадна перевірка, вибіркове відвідування уроків 

г) Методичний, колективний 

16. Які є системи управління освітою 

а) Централізова державна система управління, децентралізова державна 

система управління, державно-громадська, громадсько-державна 

б) Державно-громадська 

в) Громадсько-державна 



г) Децентралізована державна система управління, централізована державна 

система управління 

17. Форми методичної роботи в загальноосвітній школі 

 а) конференція, консультація, наставництво, педагогічні читання, 

стажування, нарада, семінар; 

 б) практична робота, просемінар, колоквіум, лекція-візуалізація, наказ, 

бесіда; 

в) олімпіади, змагання, диспут, діалог, конкуренція; 

г) творчий конкурс, оцінювання, проектування, самостійна робота, 

методичний практикум. 

18. Вкажіть групу, в якій зазначено види внутрішкільного контролю 

a) Поточний, колективний, самоконтроль 

б)Фронтальний, тематичний 

в) Проведення бесід, бригадна перевірка, вибіркове відвідування уроків 

г) Методичний, колективний 

19. Які функції управління традиційно вважаються найважливішими 

(первинними)? 

a) планування, організація, мотивація, контроль 

б) планування, організація, мотивація, конкуренція 

в) планування, організація, мотивація, дипломатія 

г) планування, організація, мотивація, управління 

20. Скільки компонентів управління виділяє в своїй класифікації 

психологічних компонентів управління Н.Л. Коломінський? 

a) 7 

б) 8 

в) 9 

г)10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


