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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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                                       ВИТЯГИ З ОКХ 

Загальнокультурні компетенції дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

УПРАВЛІННЯ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» 

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 «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» 

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 та 

інших нормативних актів державного і регіонального рівнів 

ПК-4 

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 вибіркової навчальної дисципліни «Теорія і практика 

управління навчальним закладом» складена Вдовиченко Р.П. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 014    Середня 

освіта  (Історія*) . 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес виникнення, 

становлення і розвитку основних педагогічних категорій, педагогічних систем 

та концепцій, а також унікальний досвід освітньої й виховної практики. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма змістовно взаємопов'язана з 

дисципліною '‘Методика навчання історії". 

Програма навчальної дисципліни складається з  трьох кредитів: 

 Кредит 1. Стан і напрямки розвитку системи освітнього менеджменту. 

Кредит  2. Сучасні технології управління закладами освіти. 

 Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти.  

1.Мета та завдання навчальної дисципліни  
1.1.Мета вивчення курсу: формування у студентів системи знань про 

управління освітніми системами, їх становлення, функціонування та розвиток, 

усвідомлення специфіки школи як соціально-педагогічної системи.  

1.2.Завдання вивчення курсу:  

 систематизувати наявні у студентів знання про освітні системи;  

 ознайомити студентів із основними принципами і функціями 

державногромадського управління освітою; 

  навчити студентів аналізувати проблеми управління навчальними 

закладами;  

  організувати самостійну роботу студентів із вивчення теорії та практики 

управління освітніми системами з використанням літератури з менеджменту 

та педагогічного менеджменту; 

  розвивати професійні якості майбутніх фахівців, їх управлінську культуру.  

           1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями: 

Вивчення даної дисципліни готовить майбутніх фахівців до вирішення 

наступних завдань професійно-педагогічної діяльності: 

  аналізу, проектуванню та розробці ефективних освітніх систем;  

 аналізу власної професійно-педагогічної діяльності та вибору оптимальної 

стратегії підвищення своєї кваліфікації;  

 використанню сучасних технологій управління педагогічним колективом;  

 вмінню вести шкільну документацію.  

Знання й уміння студента після опанування курсу: 

 повинен знати:  

 основні поняття теорії управління та педагогічного менеджменту;  

 сутність процесу управління, функції, методи та принципи педагогічного 

менеджменту;  

 принципи державної політики в галузі освіти;  



 міжнародні, державні та регіональні законодавчі документи, нормативні 

локальні акти школи, які визначають стратегію розвитку та життєдіяльності 

системи освіти;  

 компоненти професіографічного портрету сучасного керівника освітнього 

закладу на основі концепції особистісно орієнтованої освіти;  

 нові технології управління освітою, інновації системі освіти;  

 форми підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів. Повинен 

уміти:  

 планувати, моделювати та аналізувати педагогічний процес;  

 здійснювати психолого-педагогічну діагностику і проектувати педагогічну 

ситуацію;  

 раціонально вибирати оптимальні форми управління, творчо вирішувати 

педагогічні задачі;  

 вивчати і накопичувати професійно-педагогічний досвід управління 

системою освіти;  

 спостерігати, виявляти, узагальнювати та оцінювати результати управління 

системою освіти;  

 аналізувати структуру школи як соціально-педагогічної системи;  

 постійно підвищувати свою педагогічну культуру; використовувати 

досягнення педагогічної науки і практики у власній діяльності.  

Повинен володіти:  

 технологією використання знань в організації навчального процесу;  

 індивідуальними і груповими технологіями прийняття рішень в управлінні; 

 володіти управлінською культурою;  

 володіти мотивацією до здійснення управлінської діяльності та бажанням 

до підвищення кваліфікації.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

           ЕСТЗ. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Стан і напрямки розвитку системи освітнього менеджменту  
Тема 1. Основні наукові підходи до управління освітніми системами.  

Тема 2. Нормативно-правова база педагогічного менеджменту. 

Кредит  2. Сучасні технології управління закладами освіти 

Тема 3. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація 

Сутність і зміст управлінської технології. 

Тема 4. Принципи, методи і функції управління навчальним закладом. 

(Фінансово-економічні методи управління. Організаційно-педагогічні методи 

управління. Соціально-психологічні методи управління.)  

Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти  

Тема 5.Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління.  

Тема 6.Управлінська культура керівника педагогічного закладу.  

3. Рекомендована література 

ОСНОВНА  



1. Бабенко Т. Формування особистості менеджера освіти / Т. Бабенко // 

Директор школи. – 2007. – № 21 – 22. – С. 3-56.  

2. Бєлий В. Сучасний освітній менеджмент: профанація чи впровадження / 

В.Бєлий // Відкритий урок. – 2009. - № 6. – С. 8-11.  
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12.  
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Директор школи. – 2004. - № 40. – С. 4-7.  
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10. Вдовиченко Р. Функціонально-посадові вимоги до професійної 

управлінської діяльності керівника школи / Р.Вдовиченко // Рідна школа. – 

2005. – № 2. – С. 16-20.  

11. Волковський С. Особистісно орієнтоване управління загальноосвітніми 

закладами / С.Волковський // Директор школи. – 2005. – № 2. – С. 2-7.  

12. Гамаюнов В. Менеджер навчально-виховного процесу / В.Гамаюнов // 

Освіта і управління. – 2000. – № 1-2. – С. 89-94.  

13. Гладкова В.М. Функції управлінської діяльності менеджера освітньої 

установи / В.М.Гладкова, Ю.В.Федотова // Витоки педагогічної майстерності: 
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з освітньої політики/ За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: “К. І. С.”, 2004. – 160 с.  

21. Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-

рейтингової технології навчання / В.М. Нагаєв // Педагогіка і психологія – 2000. 

– №3 – с.84-91.  

22. Панасенко Е. Самостійна робота студентів у вищому педагогічному 

навчальному закладі / Е.Панасенко // Рідна школа. – 2007. – №7-8. – С.22-24. 23. 

Пащенко Т.М. Методика самостійної роботи студентів як наукова проблема / 

Т.М.Пащенко // Проблеми освіти: Наук.зб./Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України. – К., 2010.– Вип.. 64. – С.103-109.  

24. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: Принципи. 

Технології / С.І. Подмазін // Педагогіка і психологія. – 1997. – №2. – с.37-43.  

25. Професійна підготовка педагогічних працівників: Наук. – метод. збірник / 

За ред. О.А.Дубасенюк, Л.П.Пуховської. – К.; Житомир: Житомир. 

держ.пед.ун-тет, 2000. – 270 с.  

26. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для вищих 

пед.закладів освіти / В.К.Сидоренко, П.В.Дмитренко. – К., 2000. – 260 с.  

27. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія / С.О.Сисоєва. – Х.; К.: 

Книжкове видавн. «Каравела», 1998. – 150 с.  

28. Тимченко О.І. Самостійна робота як дидактична проблема виховання / 

О.І.Тимченко // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3-4. – С. 64-68.  

29. Черчата Л. Самостійна діяльність як стратегія розвитку майбутнього 

фахівця у контексті світових традицій і вітчизняного досвіду / Л.Черчата // 

Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №5. – С.26-34.  

Інформаційні ресурси 

1.http://www.mon.gov.ua — електронний ресурс Міністерства освіти та науки 

України, що дає можливість ознайомитися з усією нормативною базою освіти 

України 

2.http://naps.gov.ua - електронний ресурс Національної Академії 

педагогічних наук України дозволить познайомитися  з  

методологічним та науково-методичним забезпеченням розвитку 

http://www.mon.gov.ua/
http://naps.gov.ua/


вітчизняної освіти, науковим розробленням її законодавчої і 

нормативної бази, створенням концепцій розвитку загальноосвітньої, 

професійної та вищої школи, здійсненням виховного процесу в освітніх закладах 

України, інноваційним освітянським полем досліджень. 

3. www.nduv.gov.ua — сайт бібліотеки ім. В. Вернадського. 

4.http://moippo.mk.ua - електронний ресурс Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

5.http://www.oЫosvita.mk.ua - електронний ресурс Департамент освіти, науки 

та молоді Миколаївського ОДА 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

Для студентів денної форми навчання: залік (1 семестр). 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

Підготовка та відповіді на практичних заняттях. 

Підготовка і виступи з індивідуальними науково-дослідними завданнями. 

Доповнення на занятті, тестування на занятті. 

Підготовка та захист проектів і презентації. 

Контрольні роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

  

 

 

Галузь знань:            01 Освіта  

Напрям підготовки: 014    Середня освіта  (Історія*) 

                                                                        

                                                                                 Автор: 

                                                                       Доцент Вдовиченко Р.П. 

                                                                     посада, прізвище та ініціали  

 

http://moippo.mk.ua/
http://www.oыosvita.mk.ua/
http://www.oыosvita.mk.ua/


Затверджено на засіданні кафедри від «          »  серпня 2018 р. 

           

 

                                           

 

 

 

                                         Миколаїв, 2018 

 

                                                                

                            

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

  

Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 

01 Освіта 
Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

наукова стаття 

                                          

Напрям підготовки:  

014    Середня освіта  

(Історія*)  

 

Рік підготовки: 

2018-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

- 90 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,3 

Ступінь магістра 

 12 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 

Лабораторні 

 0 год. 

Самостійна робота 

70 год. 

            

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 20/70 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни  



1.1.Мета вивчення курсу: формування у студентів системи знань про 

управління освітніми системами, їх становлення, функціонування та розвиток, 

усвідомлення специфіки школи як соціально-педагогічної системи.  

1.2.Завдання вивчення курсу:  

 систематизувати наявні у студентів знання про освітні системи;  

 ознайомити студентів із основними принципами і функціями 

державногромадського управління освітою; 

  навчити студентів аналізувати проблеми управління навчальними 

закладами;  

  організувати самостійну роботу студентів із вивчення теорії та практики 

управління освітніми системами з використанням літератури з менеджменту 

та педагогічного менеджменту; 

  розвивати професійні якості майбутніх фахівців, їх управлінську культуру.  

           1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями: 

Вивчення даної дисципліни готовить майбутніх фахівців до вирішення 

наступних завдань професійно-педагогічної діяльності: 

 аналізу, проектуванню та розробці ефективних освітніх систем;  

 аналізу власної професійно-педагогічної діяльності та вибору оптимальної 

стратегії підвищення своєї кваліфікації;  

 використанню сучасних технологій управління педагогічним колективом;  

 вмінню вести шкільну документацію.  

Знання й уміння студента після опанування курсу: 

 повинен знати:  

 основні поняття теорії управління та педагогічного менеджменту;  

 сутність процесу управління, функції, методи та принципи педагогічного 

менеджменту;  

 принципи державної політики в галузі освіти;  

 міжнародні, державні та регіональні законодавчі документи, нормативні 

локальні акти школи, які визначають стратегію розвитку та життєдіяльності 

системи освіти;  

 компоненти професіографічного портрету сучасного керівника освітнього 

закладу на основі концепції особистісно орієнтованої освіти;  

 нові технології управління освітою, інновації системі освіти;  

 форми підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів. Повинен 

уміти:  

 планувати, моделювати та аналізувати педагогічний процес;  

 здійснювати психолого-педагогічну діагностику і проектувати педагогічну 

ситуацію;  

 раціонально вибирати оптимальні форми управління, творчо вирішувати 

педагогічні задачі;  

 вивчати і накопичувати професійно-педагогічний досвід управління 

системою освіти;  



 

 спостерігати, виявляти, узагальнювати та оцінювати результати управління 

системою освіти;  

 аналізувати структуру школи як соціально-педагогічної системи;  

 постійно підвищувати свою педагогічну культуру; використовувати 

досягнення педагогічної науки і практики у власній діяльності.  

Повинен володіти:  

 технологією використання знань в організації навчального процесу;  

 індивідуальними і груповими технологіями прийняття рішень в управлінні; 

 володіти управлінською культурою;  

 володіти мотивацією до здійснення управлінської діяльності та бажанням 

до підвищення кваліфікації.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

           ЕСТЗ. 

1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Стан і напрямки розвитку системи освітнього менеджменту  
Тема 1. Основні наукові підходи до управління освітніми системами.  

Тема 2. Нормативно-правова база педагогічного менеджменту. 

Кредит  2. Сучасні технології управління закладами освіти 

Тема 3. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація 

Сутність і зміст управлінської технології. 

Тема 4. Принципи, методи і функції управління навчальним закладом. 

(Фінансово-економічні методи управління. Організаційно-педагогічні методи 

управління. Соціально-психологічні методи управління.)  

Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти  

Тема 5.Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління.  

Тема 6.Управлінська культура керівника педагогічного закладу.  

 

4.Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  У тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Стан і напрямки розвитку системи освітнього менеджменту  

Тема 1. Основні наукові підходи до 

управління освітніми системами.  

15 2    13 

Тема 2. Нормативно-правова база 

педагогічного менеджменту. 

15 2 2   11 

Кредит  2. Сучасні технології управління закладами освіти 

Тема 3. Зміст управлінських функцій 

керівника закладу, їх класифікація 

Сутність і зміст управлінської 

технології. 

15 2 2   11 

Тема 4. Принципи, методи і функції 

управління навчальним закладом. 

15 2 2   11 



ѕ 

(Фінансово-економічні методи 

управління. Організаційно-педагогічні 

методи управління. Соціально-

психологічні методи управління.)  

 

Кредит 3. Сучасний зміст управління закладами освіти  

Тема 5.Освітній моніторинг як 

механізм адаптивного управління.  

15 2 2   11 

Тема 6.Управлінська культура 

керівника педагогічного закладу.  

15 2    13 

Усього годин 90 12 8   70 

 

6.Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Шкільний менеджмент. Нормативно-правова база 

менеджменту освітньої установи 

2 

2 Тема 2.  Органи управління загальноосвітнього навчального 

закладу та планування його діяльності 

2 

3 Тема 3. Інформаційне забезпечення внутрішньо шкільного 

менеджменту та організація внутрішньо шкільного моніторингу. 

2 

4 Тема 3. Спілкування і конфлікти в педагогічній діяльності. 2 

 Усього  8 год. 

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Основні наукові підходи до управління освітніми 

системами. 

13 

2.  Тема 2. Нормативно-правова база педагогічного менеджменту. 11 

3. Тема 3. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх 

класифікація Сутність і зміст управлінської технології. 

11 

4. Тема 4. Принципи, методи і функції управління навчальним 

закладом. (Фінансово-економічні методи управління. 

Організаційно-педагогічні методи управління. Соціально-

психологічні методи управління.)  

11 

5. Тема 5.Освітній моніторинг як механізм адаптивного 

управління. 

11 

6. Тема 6.Управлінська культура керівника педагогічного закладу. 13 

 Разом 70 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання буде виконуватися кожним 

студентом окремо, постійно впродовж вивчення дисципліни у час, 

відведений на самостійну роботу. 

Портфоліо - постійна фіксація студентом своїх професійно-педагогічних 

компетенцій під час вивчення дисципліни. «Портфель» містить зразки 

самостійно виконаних ним робіт - вправи, завдання, зразки планів, тексти 

рефератів, творчих робіт, доповідей, тощо. 

Відповідно портфель може слугувати засобом контролю самоосвітньої 

компетентності  студента як складника його професійного розвитку. 

 

10. Методи навчання 

 

1) За джерелом інформації: 

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

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - 

Презентація), практичні заняття, 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.  

5). Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності. 

 

11. 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.  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Самостійна робота Контро 

льна 

робота 

іспит Нако 

пичу 

вальні 

бали 

КР.1 КР. 2    КР.3 1/40=40 120 300 



12 

    

Т 1 Т 2 Т 3 

 

Т 4 Т5 Т6 

 

   

20 20 20 

 

30    20 30 

 

    Критеріями оцінки є: 

• 

при усних відповідях: при виконанні письмових 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 студентів; 

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, 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 кредиту, передбаченого робочою програмою, 

обов'язкова певна форма поточного оцінювання знань. 

Такими формами можуть бути: 

 усне опитування; 

 тестування знань з певного розділу (теми) або з певних окремих питань 

лекційного курсу; 

 виступи на практичних заняттях (з рефератом, в дискусії); 

 перевірка і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 

4 (добре) 4/добре/ зараховано 
C 65-79 
D 55-64 3 (задовільно) 3/задов./ зараховано 



E 50-54     
FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1.Структурно-логічні схеми. 

2.Програми з дисципліни «Теорія і практика управління ЗНЗ». 

3.Навчально-методичний комплекс. 

4.Підручники, посібники з педагогіки, психології,  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).  

3. Рекомендована література 

ОСНОВНА  
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Директор школи. – 2007. – № 21 – 22. – С. 3-56.  
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В.Бєлий // Відкритий урок. – 2009. - № 6. – С. 8-11.  
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16-20. 
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2004. - № 35. – С. 6-12.  
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Директор школи. – 2004. - № 40. – С. 4-7.  
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11. Волковський С. Особистісно орієнтоване управління загальноосвітніми 
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Освіта і управління. – 2000. – № 1-2. – С. 89-94.  
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, в ході 

яких виявляються засвоєння учбового матеріалу та оволодіння студентами 

знаннями, вміннями та навичками. 

З метою здійснення діагностики навчальних досягнень студентів при 

вивченні дисципліни «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» застосовуються 

наступні методами: усне опитування, письмова та практична перевірка, 

стандартизований контроль, тестовий контроль. 

Загальне значення цих методів полягає в тому, щоб найефективніше 

забезпечити своєчасний і всебічний зворотний зв’язок між студентами і 

викладачем, на підставі якого встановлюється, як студенти сприймають та 

засвоюють матеріал. 



Перелічені методи застосовуються у всіх видах контролю. Комплексне їх 

застосування дає можливість регулярно та об’єктивно виявляти динаміку 

формування системи знань та умінь студентів. 

1. Усне опитування 
Усне опитування – застосовується на кожному практичному занятті з 

дисципліни. При усному контролі встановлюється безпосередній контакт між 

викладачем та студентом, в процесі якого викладач отримує широкі можливості 

для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння студентами матеріалу. 

При усному опитуванні необхідна значна попередня робота викладача, а 

саме: ретельний відбір зміст, всебічного осмислення питань, задач та прикладів, 

які будуть запропоновані, шляхів активації діяльності усіх студентів групи в 

процесі перевірки, створення на занятті ділової та доброзичливої обстановки. 

Усне опитування на занятті проводиться як фронтальне, так 

індивідуальне та комбіноване. 

Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з групою. 

Воно органічно поєднується з повторенням пройденого, є засобом для 

закріплення знань та умінь. При його організації до активної розумової роботи 

можна залучити усіх студентів групи. Питання ставляться у короткій формі, є 

лаконічними, логічно пов’язаними між собою, подані в такій послідовності, що 

відповіді студентів у сукупності розкривають зміст розділу, теми. Фронтальне 

опитування дає можливість перевірити виконання студентами домашнього 

завдання, вияснити готовність групи до вивчення нового матеріалу, визначити 

сформованість основних понять, засвоєння нового матеріалу, який було 

розібрано на занятті. 

Питання мають переважно пошуковий характер, що спонукає студентів 

до самостійної розумової діяльності: на встановлення послідовності дій, 

процесу, способу («Що буде, якщо…», «Як зміниться…»); на порівняння («В 

чому різниця…»); на виявлення основних характерних рис, ознак чи якостей 

предметів, явищ («Вкажіть властивості…», «В яких випадках…», «Які 

необхідні умови…»). 

Індивідуальне опитування припускає змістовні, зв’язні відповіді студентів 

на питання, яке відноситься до матеріалу, що вивчається, тому служить 

навчальним засобом розвитку мови, пам’яті, мислення студентів. Щоб виконати 

таку перевірку більш глибоко, перед студентами ставлять запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді. 

Запитання для індивідуального опитування є чіткими, зрозумілими, 

конкретними, мають прикладний характер, охоплюють основний, раніше 

пройдений матеріал програми. Їх зміст стимулює студентів логічно мислити, 

порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі приклади, робити 

огрунтовані висновки і цим сприяє об’єктивному виявленню знань студентів. 

Питання зазвичай задають усій групі і після незначної паузи, необхідної для 

того, щоб студенти зрозуміли його і підготувалися до відповіді, викликають для 

відповіді конкретного студента. 

Для того, щоб група слухала відповідь свого товариша, використовуються 

різні прийоми. Наприклад, студентам пропонується скласти план відповіді, 



оцінити (проаналізувати) відповідь. Проводиться й рецензування відповіді 

товариша. Студентам пропонується наступний план рецензії: визначити 

повноту відповіді, її правильність, недоліки, послідовність (логіку) викладення. 

Студенти можуть запропонувати свій план відповіді. Для підготовки рецензії 

студентам рекомендується записувати свої зауваження по ходу відповіді. Такий 

прийом дає можливість оцінити роботу не тільки тих студентів, які рецензували 

відповідь виступаючого та тих, хто брав участь у обговоренні, а й усіх 

студентів групи.  

Для організації колективної роботи групи під час індивідуального 

опитування можна дати і таке завдання, як наведення прикладів по тому чи 

іншому положенню відповіді. 

Таким чином, щоб викликати при перевірці пізнавальну активність 

студентів усієї групи, доцільно поєднувати індивідуальне та фронтальне 

опитування. 

Важливе значення має уміння викладача керувати опитуванням. Воно 

полягає в умінні слухати студента, спостерігати за процесом його діяльності, 

корегувати цю діяльність. Викладач не повинен квапити або без особливої 

необхідності переривати студента. Це допускається лише у тих випадках, коли 

студент робить грубі помилки, або відповідає не по суті. В необхідних випадках 

доцільно підштовхувальними відповідями допомагати студенту, не 

розкриваючи йому правильної відповіді. 

Тривалість усного опитування залежить від навчальної дисципліни, виду 

занять, індивідуальних особливостей студентів. В процесі усного опитування 

викладачу необхідно спонукати студентів використовувати при відповіді схеми, 

моделі, матеріали та обладняння певних технологій. Для поглиблення та 

розширення знань студентів можна дати індивідуальні завдання дослідницького 

характеру. 

Заключна частина усного опитування – детальний аналіз відповідей 

студентів. Викладач відмічає позитивні сторони, вказує на недоліки відповідей, 

робить висновки про те, як вивчений навчальний матеріал. При оцінці відповіді 

враховують її правильність та повноту, логічність викладення матеріалу, 

культуру мови, вміння поєднувати теоретичні положення з практикою, у тому 

числі і з майбутньою професійною діяльністю. 

Усне опитування як метод контролю знань, умінь та навичок вимагає 

значних затрат часу, крім того, по одному і тому ж питанню не можна 

перевірити усіх студентів. Тому з метою раціонального використання робочого 

часу доцільно проводити комбіноване, ущільнене опитування, поєднуючи усне 

опитування з іншими методами: з письмовим опитуванням по карткам, з 

самостійною роботою. Все це дає можливість при тих же затратах часу 

контролювати роботи більшої кількості студентів. Так, поки одні відповідають 

біля дошки, інші виконують письмову роботу, відповідають на поставлені 

тестові питання тощо. 

2. Письмове опитування 
Письмова перевірка наряду з усною є важливим методом контролю знань, 

умінь та навичок студентів. Застосування цього методу дає можливість в 



найбільш короткий термін одночасно перевірити засвоєння матеріалу всіма 

студентами групи, визначити напрямки для індивідуальної роботи з кожним. 

Письмова перевірка використовується у всіх видах контролю і 

здійснюється як в аудиторній, так і позааудиторній роботі (виконання домашніх 

завдань). 

Письмові роботи за змістом і формою в залежності можуть бути самими 

різноманітними: диктанти, твори, відповіді на питання, розв’язок задач та 

прикладів, підготовка різних звітів, схем, опорних конспектів, рефератів. 

За тривалістю, письмові контрольні роботи можуть бути короткочасними 

(7-15 хв), коли перевіряється засвоєння незначного об’єму навчального 

матеріалу, і більш тривалими, але не більше одного академічної години. 

Для забезпечення більшої самостійності у виконанні контрольних робіт 

рекомендується пропонувати групі декілька варіантів завдань. При цьому 

складність контрольних питань і задач для усіх варіантів повинна бути 

однаковою. 

Для перевірки та оцінки контрольних письмових робіт проводиться аналіз 

результатів їх виконання, виявляються типові помилки, їх причини, які 

викликали незадовільні оцінки. 

Слід відмітити особливості таких форм письмової перевірки як 

самостійна робота, диктанти, реферати, самоконтроль та взаємоперевірка. 

Самостійну роботу можна проводити з метою поточного та періодичного 

контролю. При поточній перевірці самостійні роботи невеликі за об’ємом, 

містять завдання в основному по темі навчального заняття. При періодичному 

контролі самостійна робота більша за об’ємом і часом її виконання. Широкого 

застосування набули самостійні роботи з дидактичним матеріалом, які дають 

можливість враховувати індивідуальні особливості кожного студента. 

Диктанти застосовують для поточного контролю. З їх допомогою можна 

підготувати студентів до засвоєння та застосування нового матеріалу, до 

формування умінь та навичок, провести узагальнення вивченого, перевірити 

самостійність виконання домашнього завдання. Для диктантів підбирають 

питання, які не потребують тривалого обміркування, на які можна дуже 

коротко записати відповідь. 

Реферати доцільні для повторення та узагальнення навчального 

матеріалу. Вони не тільки дають можливість систематизувати знання студентів, 

перевірити уміння розкрити тему, але і відіграють особливу роль у формуванні 

світогляду. В процесі підготовки рефератів студент мобілізує і активізує свої 

знання, набуває самостійно нові, необхідні для розкриття теми, співставляє їх з 

боку зі своїм життєвим досвідом, чітко виясняє свою життєву позицію. При 

перевірці цих робіт викладач звертає увагу на відповідність роботи темі, 

повноту розкриття теми, послідовність викладення, самостійність суджень. 

Наряду з аудиторними письмовими роботами використовують і домашні 

контрольні роботи, над якими студенти працюють декілька днів (10-15), 

оскільки за змістом вони охоплюють значний розділ навчальної програми. 

Виконання їх вимагає належної самостійної роботи з книгою та іншими 

матеріалами. 



3. Стандартизований контроль 

Останнім часом у вищій школі став широко застосовуватись 

стандартизований контроль знань протягом усього періоду вивчення 

навчальних курсів. У стандартизованому контролі знайшла широке 

застосування тестова методика. 

Технологія тестового контролю знань студентів чітко прописана у 

Положенні про комп’ютерне тестування студентів. Але на заняттях викладач 

використовує технологію бланкового тестового контролю знань з метою 

діагнгостики навчальних досягнень.  

Перевага цього методу полягає у тому, що за допомогою найпростіших 

засобів (бланків, матриць) можна отримати відповідь практично на будь-яке 

запитання, а недоліком є можливість вгадування правильної відповіді.  

За допомогою альтернативного методу тестового контролю доцільно 

перевіряти вміння самостійно обмірковувати отримані дані. Більший рівень 

знань студентів дає можливість більш тонко розрізняти такі явища і поняття, 

які студенту з меншим рівнем здаються ідентичними. Крім того, студенти з 

великим рівнем знань знаходять подібність там, де інші його не помічають. 

Контроль простим вибірковим методом не розкриває процесу одержання 

відповіді. Тут спрацьовує не простий механізм вгадування, а свідомий вибір, до 

вгадування деякого числа правильних відповідей на запитання - у доповнення 

до тих, які студенти знають. 

Використовуються і інші варіанти тестового контролю знань студентів: 

1) короткочасне подання варіантів відповідей. 

Студентові пропонують запитання. Він має вивчити його і подумки 

підготувати відповідь. Після того як він готовий до відповіді, йому на 

обмежений час показують варіанти відповідей, з яких він має вибрати один. У 

даному разі студент не стільки вибирає, скільки порівнює свою готову 

відповідь із запропонованими. Такий принцип деякою мірою зменшує 

можливість вгадування і несвідомого вибору випадкової відповіді. При цьому 

доцільно обмежити час експонування варіантів відповідей, які пропонуються на 

вибір. 

2) послідовне надання варіантів відповідей. 

Студенту пропонується запитання, яке він вивчає і подумки готує на 

нього відповідь. Потім за його проханням йому показують перший варіант 

відповіді. Якщо цей варіант співпадає з його рішенням, то він фіксує свою 

відповідь під номером 1, якщо він вважає його невірним, то через деякий час 

йому надається другий варіант відповіді. 

3) вибір відповідей: пропонуються самі відповіді, а потім їх 

обгрунтування; 

4) парне питання: правильний результат отримується тільки при двох 

правильних відповідях; 

5) співвідносна або складно-вибіркова система: подаються декілька 

відповідей, які потрібно пов’язати одне з одним; 

6) матрична система: питання і відповіді подаються у вигляді матриці; 



7) конструктивно-вибірковий метод: відповідь формується шляхом 

синтезу із запропонованих на вибір його частин; 

8) мотивовані варіанти відповідей: кожен варіант відповіді 

доповнюється обгрунтуванням. 

При складанні контрольних завдань викладач дотримується ряд вимог: 

− укладачі завдань мають чітко уявляти мету контролю як частини усього 

навчального процесу, враховувати вікові і психофізичні особливості тих, 

хто навчається. Контрольні завдання мають стимулювати пізнавальну 

активність студентів, викликати у них інтерес до предмета навчання; 

− контрольні завдання в усіх випадках мають забезпечувати реалізацію 

навчаючої функції контролю, а не тільки контролюючої; 

− складаючи контрольні завдання, потрібно враховувати, що інформація, яка 

міститься у них, потрібна не стільки для оцінки знань студентів, скільки для 

того, щоб своєчасно виявити помилки і скоригувати навчальний процес; 

− під час розробки контрольних завдань слід передбачити способи і засоби (у 

тому числі технічні), які можна буде застосовувати при реалізації тестів, що 

розробляються; 

− потрібно уникати шаблону і формулювань, які повторюють відомі істини. 

При складанні питань важливим є рішення проблеми правдоподібності 

неправильних варіантів. При цьому можливі два аспекти проблеми зовнішня 

правдоподібність і правдоподібність змісту. 

Неправильні варіанти відповідей можуть бути: 

- правдоподібними зовнішньо і правдоподібними за змістом; 

- правдоподібними зовнішньо, але неправдоподібними за змістом; 

- неправдоподібними зовнішньо, але правдоподібними за змістом. 

Не можна використовувати відповіді неправдоподібні і зовнішньо і за 

змістом. 

Найбільш доцільною структурою при побудові вибіркових тестів 

потрібно вважати: 

- один варіант правильний, решта невірні (неповні), але обов’язково 

правдоподібні; 

- усі варіанти неправильні (неповні), але обов’язково правдоподібні, при 

наявності варіанта «правильної відповіді немає»; 

- один варіант неправильний (неповний), решта варіантів правильні. 

Результати стандартизованого контролю використовуються для висновків 

відносно роботи навчальної групи і кожного студента окремо. 

Найбільш розповсюдженою формою оцінки відповідей на тести є 

триканальна: правильна відповідь плюс один бал, «не знаю» - 0, неправильний - 

мінус один бал. 

 

 

ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, розрізняють 

попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Попередній контроль 



Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова для успішного планування і керівництва 

навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань дня 

використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу. Формою 

попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му 

курсі, щоб оцінити реальність оцінок, отриманих на вступних іспитах з певного 

предмета. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань 

проводять також через деякий час після підсумкового іспиту з певної 

дисципліни як з метою оцінки міцності знань, так і з метою визначення рівня 

знань з забезпечуючих предметів для визначення можливості сприйняття нових 

навчальних дисциплін. 

Поточний контроль 
Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) 

навчального матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на 

підставі даних поточного контролю. Завдання поточного контролю зводяться 

до того, щоб: 

1) виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що 

вивчається; 

2) визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, 

встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 

4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити 

шляхи і засоби їх розвитку; 

5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам 

організувати свою роботу, навчитись самостійно, відповідально і систематично 

вивчати усі навчальні предмети. 

Поточний контроль – це продовження навчальної діяльності педагога і 

педагогічного колективу, він пов’язаний з усіма видами навчальної роботи і має 

навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня занять і кожного дня, 

а не наприкінці семестру або навчального року. Разом з тим поточний контроль 

є показником роботи і педагогічного колективу. Звісно, що студенти у семестрі 

вивчають одночасно до десяти предметів, і не усі викладачі ставлять до них 

однакові вимоги. Нерідко деякі викладачі ставлять дещо підвищені вимоги, і 

студенти змушені весь семестр займатись тільки одним предметом коштом 

інших. У цьому разі показники поточної успішності можуть бути сигналом про 

серйозні порушення навчального процесу. 

Зазначені завдання поточного контролю вимагають від викладачів і 

керівників факультету відпрацювати певну систему і методику його проведення 

з врахуванням рівномірного і узгодженого розподілення контрольних знань у 

відповідності до бюджету часу студентів. 

Рубіжний контроль 
Рубіжний (тематичний, модульний, блоковий) контроль знань є 

показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов’язаних з цим 



пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. 

Його завдання - сигналізувати про стан процесу навчання студентів для вжиття 

педагогічних заходів щодо оптимального його регулювання. Якщо поточний 

контроль проводиться лише з метою діагностики першого рівня засвоєння, 

тобто рівня загального орієнтування у предметі, то рубіжний контроль дає 

можливість перевірити засвоєння отриманих знань через більш довгочасний 

період і охоплює більш значні за обсягом розділи курсу. Відповідно змінюється 

методика контролю, від студентів можна вимагати самостійної конструктивної 

діяльності, а також виявити взаємозв’язки з іншими розділами курсу. 

Рубіжний контроль може проводитись усно й письмово, у вигляді 

контрольної роботи, індивідуально або у групі. 

Однією з форм рубіжного контролю є колоквіум. Він має за мету 

мобілізувати студентів на поглиблене вивчення дисципліни. При проведенні 

колоквіумів ведеться більш невимушена бесіда, ніж на заліках та іспитах, що, 

природно, дає змогу вивчити інтереси і схильності студентів, їх дійсну 

підготовку і встановити шляхи більш раціонального проведення навчального 

процесу. 

Підсумковий контроль 
Підсумковий контроль являє собою іспит студентів з метою оцінки їх 

знань і навиків у відповідності до моделі спеціаліста. 

До підсумкового контролю належать семестрові, курсові і державні 

іспити, а також заліки перед іспитом. 

Основна мета іспитів – встановлення дійсного змісту знань студентів за 

обсягом, якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

Природно, що підсумковий контроль більшою мірою, ніж інші види 

контролю, здійснює контролюючу функцію, потребує систематизації і 

узагальнення знань і певною мірою реалізує навчальну, розвиваючу і виховну 

функції контролю. 

Форми контролю знань студентів 
Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

семінарських і практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, 

заліках і іспитах. 

І. Контроль на лекції може проводитись як вибіркове усне опитування 

студентів або з застосуванням тестів за раніше викладеним матеріалом, 

особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що 

читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної 

лекції (проводиться за звичай у кінці першої або на початку другої години 

лекції). 

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до 

систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої 

лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для 

сприйняття студентів розділи з наступним роз’ясненням їх. Контроль на лекції 

не має віднімати багато часу. 



За витратами часу на контроль усне опитування поступається контролю, 

програмованому за карточками. 

ІІ. Поточний контроль на практичних, семінарських і лабораторних 

заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у 

таких формах: 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами 

протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв’язування 

задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і 

т. ін. 

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота. 

7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або 

модулях). 

Ш. Контроль у позанавчальний час включає в себе: 

1. Перевірка перебігу виконання домашніх завдань, науково-дослідних і 

контрольних робіт. Оцінюються якість і акуратність виконання, точність і 

оригінальність рішень, перегляд спеціальної літератури, наявність елементів 

дослідження, виконання завдання у встановленому обсязі відповідно до заданих 

строків. 

2. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури. 

3. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який 

самостійно пророблюється. 

4. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

5. Проведення навчальних конкурсів і олімпіад на кращого знавця 

предмета» кращого з спеціальності, краще виконання лабораторних, особливо 

навчально-дослідних робіт. 

Контрольні заходи, що проводяться лектором на потоці і у 

позанавчальний час, крім загальної мети, яка переслідує об’єктивну атестацію 

студентів, мають дати лектору дані для оцінки рівня роботи його асистентів, які 

ведуть практичні, лабораторні і семінарські заняття. 

ІV. Консультації. Дослівно термін «навчальна консультація» означає 

відповідь, роз’яснення викладача студентам з будь-якого навчального питання. 

Це одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам допомоги у їх 

самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при підготовці до 

іспитів, захисті курсових і дипломних проектів і інших формах контролю знань. 

Мета більшості консультацій - допомогти студентам розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись 

не можуть. Одночасно консультації надають можливість проконтролювати 

знання студентів, скласти правильне уявлення про перебіг і результати 

навчальної роботи. 



Не можна обмежуватись формою консультації «питання-відповідь» вона 

має переходити у бесіду зі студентами з найбільш важких і важливих проблем 

курсу, що вивчається. 

V. Заліки. З деяких предметів (теоретичні курси, виробнича практика) 

застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за п’ятибальною 

шкалою. По лекційному курсу або окремих його частинах, які не 

супроводжуються лабораторними або практичними заняттями, викладач може 

проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні або письмові (за 

білетами) запитання. Викладачеві корисно продивлятись конспект студента. 

Нерідко студенти ставляться до залікового предмета як до другорядного, 

малозначного і не приділяють достатньо часу для підготовки до нього. З 

великих курсів перед заліком корисне проведення колоквіуму. 

Своєчасне і добре виконання лабораторно-практичних занять, відсутність 

пропусків, добра дисципліна дають підставу поставити оцінку «зараховано» без 

додаткового опитування. 

Заліки з практичних (лабораторних) робіт приймаються по виконанні 

кожного завдання. При цьому студент подає записи, розрахунки, схеми, плани 

або креслення. Викладач відмічає виконання кожної роботи у своєму журналі, а 

після завершення програми може виставити залік після захисту звіту і 

повторного перегляду результатів виконання усіх завдань. 

Курсові роботи є продуктом багатоденної праці. Вони включають 

елементи наукового дослідження. Захист курсової роботи - це особлива форма 

заліку в комісії з двох-трьох викладачів. Кращі з курсових робіт подаються на 

наукові студентські конференції. 

Перед захистом курсової роботи керівник перевіряє її і пише рецензію, у 

якій відображається позитивне і негативне роботи, вказується, як потрібно 

усунути усі зауваження. 

Семінарські заняття не можна вважати заліковою процедурою. Але 

активні виступи, чіткі відповіді, ставлення до занять, дисциплінованість можуть 

слугувати основою для оформлення заліку без опитування. 

Заліки з виробничої практики проставляються на основі поданого звіту і 

характеристики керівника. Залік - диференційований, а оцінка складається з 

середніх оцінок з усіх розділів практики. 

VІ. Іспити. Іспити є підсумковим етапом вивчення усієї дисципліни або її 

частини і мають за мету перевірку знань студентів по теорії і виявлення 

навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а 

також навиків самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 

Семестрові і перевідні іспити є ведучими, найбільш значними формами 

організації контролю, в ході яких проводиться підсумкова перевірка результатів 

навчальної діяльності студентів по вивченню конкретної дисципліни. 

Іспит дає можливість кожному студенту у порівняно короткий проміжок 

часу осмислити весь пройдений курс у цілому, сконцентрувати увагу на 

вузлових його моментах, закріпити у пам’яті його основний зміст. 

Відомі два основних види іспитів: без іспитових білетів - вид найбільш 

високого рівня, хоча поки що рідко застосовуваний, і за іспитовими білетами. 



Перший вид іспитів - іспит-бесіда - проводиться приблизно так: студенту, який 

складає іспит пропонується для початку бесіди одне запитання і дається деякий 

час для його обдумування. Бажано, щоб це запитання було не другорядним і не 

ізольованим від основних понять курсу. В перебігу відповіді залежно від її 

якості той, хто екзаменує, поступово може розширити поставлене перед 

студентом завдання. Бесіда дає змогу з «ясувати не тільки формальні знання з 

даного питання, але і поняття його ролі у всьому курсі, його зв’язку з іншими 

питаннями. При цьому з’ясовується: чи користувався студент при вивченні 

усього курсу додатковою літературою. 

Можлива бесіда і іншого характеру, коли екзаменатор ставить перед 

собою більш просте завдання - з’ясувати, чи засвоєні студентом основні ідеї 

курсу, чи знає він визначення, чи правильно формулює основні поняття, чи 

розуміє їх зміст. 

Основна перевага іспиту-бесіди полягає у тому, що у даному випадку 

надається можливість отримати достатньо повне уявлення про якість 

підготовки студента з даного курсу і з’ясувати його потенційні можливості у 

вивченні науки. Випадковість оцінки при такій формі іспиту, як правило, 

неможлива. Але такий іспит потребує високої кваліфікації екзаменатора і 

повної довіри до нього студентів. Іспит-бесіда потребує від екзаменатора 

достатньо великої напруги сил і великих затрат часу. Ця форма не 

застосовується у тих випадках, коли ставиться за мету перевірка засвоєння 

практичної частини курсу і тому, хто складає іспит, необхідно запропонувати 

для вирішення визначену кількість завдань. Екзамени у формі бесіди краще 

проводити на старших курсах, причому з деяких спеціально відібраних для цієї 

мети дисциплін. 

Другий основний тип іспиту - за іспитовими білетами - є 

загальновідомим. У цьому разі особливої уваги потребує складання іспитових 

білетів. Рівномірне розподілення матеріалу у білетах, різноманітність запитань, 

повнота охоплення прочитаного курсу, вдалий підбір завдань - усе це значною 

мірою полегшує хід іспиту і сприяє об’єктивності оцінки. Іспит за білетами ніяк 

не включає бесіди з тим, хто складає іспит. Мета її полягає у послабленні 

випадкового фактора, який проявляється при такій формі іспиту. Додаткові 

запитання при цьому, як правило, задаються з того матеріалу, який висвітлює 

або побічно торкається у своїй відповіді студент. Але можливі випадки, коли 

для уточнення оцінки знань доводиться торкатись і інших розділів курсу. 

Відома загальноприйнята рекомендація: не перебивати студента до тих 

пір, поки він не закінчить відповіді. Але якщо студент відповідає явно не по 

суті запитання або невірно, то тут потрібне втручання екзаменатора. 

При будь-якій формі іспиту (без білетів або з білетами) екзаменатору, 

який веде бесіду зі студентом, треба керуватись деякими правилами, 

порушення яких може призвести до небажаних наслідків: 

1. Не можна допускати, щоб запитання до студента, який екзаменується, 

ставились одне за одним. Це позбавляє студента можливості зосередитись, а 

іноді і можливості міркувати. 



2. Не можна надто відверто висловлювати свій обурення з приводу 

неправильної відповіді. Це може передчасно збентежити студента, що значно 

знизить якість відповідей на наступні запитання. 

3. Не можна виявляти перед студентом свої вагання з приводу оцінки 

його відповіді і змінювати вже прийняте рішення. 

Потрібно заздалегідь психологічно готувати студентів до екзаменів, 

навівати їм, що відповідь потрібно шукати, потрібно мобілізувати усі свої 

внутрішні сили, взяти себе в руки і змусити інтенсивно працювати свій мозок. 

Необхідно мотивувати оцінку, щоб студент був переконаний у її справедливості 

і йшов з іспиту без образи на екзаменатора. 

Третя форма іспиту – тестова, що дає можливість студенту спокійно 

зосередитися на відповідях.  
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1.Структурно-логічні схеми. 

2. Навчальна програма та робоча навчальна програма з дисципліни «ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ». 

3.Навчально-методичний комплекс. 

4.Підручники, посібники з менеджменту,  педагогіки, психології,  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).  



7.Термінологічний словник. 

8.Проектор.   
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Тема 1.ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ 

ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

План: 
1.     Природа і сутність систем. 

2.    Характеристика педагогічної системи. 

3.    Педагогічний процес як цілісна динамічна система. 

  
Поняття: система, педагогічна система, системоутворюючі компоненти, 

цілісність і динамічність педагогічної системи. 

  

1. У світі все системно. Чи розглядається машина, живий організм, суспільство 

або яка-небудь його частина — усі вони являють собою системи. Системи 

мають самі різноманітні форми, що ж таке система? Дамо загальну 

характеристику. 

У вітчизняній науці управління  під системою розуміється сукупність 

взаємодіючих елементів, що складають цілісне утворення, що мають нові 



властивості стосовно її елементів. У дослідженнях В.П. Симонова 

відзначається, що при всій розмаїтості, системи можна розділити на наступні 

види: технологічні, біологічні і соціальні; 

        природні (підкоряються об'єктивним законам природи), штучні 

(підкоряються законам, правилам, принципам, установленим людиною); 

        відкриті (обмінюються енергією, інформацією з навколишнім 

середовищем) і закриті; 

        статичні (незмінність властивостей у часі) і динамічні; 

        без ведучого органа керування і централізовані; 

        прості (багатоструктурні) та складні (поліструктурні); 

        сумативні (системи, що складаються з упорядкованої послідовності 

елементів) і діяльнісні (системи, у яких взаємодіють як мінімум два 

елементи). 

Далі автор відзначає, що всі системи мають організаційну структуру і 

властивості, що їх характеризують. У структурі виділяють: об'єкти (суб'єкти) — 

частини або елементи, атрибути (властивості складових об'єктів), відносини або 

взаємодії (поєднують систему в ціле), наявність рівнів ієрархії й ієрархія рівнів. 

До основних властивостей системи відносяться: 

        цілісність (взаємозумовленість, внутрішня єдність складових 

компонентів системи); 

        сумісність (сполучення, з'єднання) або несумісність з іншими 

системами; 

        стабільність (стійкість зворотного зв'язку); 

        адаптація (пристосування до навколишнього середовища, реакція на 

навколишнє середовище і її вплив); 

        здатність до самовдосконалення, навчання. 

Розвиток, еволюція систем будь-якої природи підкоряються законам. 

1. Закон досягнення мети. Забезпечує перехід системи в інший стан або 

перетворення в нову систему. 

2.  Закон заперечення революції. При його недотриманні порушується 

стабільність існування системи або вона руйнується. 

3. Закон еволюційного поштовху. Є зусиллям ефективного і прискореного 

розвитку системи. 

4. Закон домінування асиметрії. Забезпечує стабільність і виживання в 

несприятливих умовах до переходу в іншу просторово-тимчасову 

спрямованість. 

5. Закон критичної маси органа управління. Він розкриває механізм 

доцільного й ефективного функціонування системи, що існує доти, поки 

маса органа управління на два порядки менше маси системи, що 

управляє. 

  
2. Одним з різновидів соціальної системи є педагогічна система — безліч 

взаємозалежних структур і функціональних компонентів, що підкоряються 



цілям освіти, виховання і навчання підростаючого покоління і дорослих людей 

(Н.В. Кузьміна). 

Зміна педагогічної системи, її перебудова й адаптація знаходяться в 

залежності від того, на який або на які елементи в даний момент спрямований 

вплив суспільства: на зміцнення матеріальної бази, удосконалення змісту освіти 

тощо.  Якщо перетворення елементів здійснюється локально, без системного 

підходу, то ці спроби зазнають невдачі. Педагогічний процес — система, отже, і 

дослідження його, і управління ним вимагають системності. Сутність 

педагогічного процесу — у забезпеченні єдності навчання, виховання і 

розвитку на основі цілісності і громадськості. Звернемося до основних 

характеристик педагогічного процесу. 

Педагогічний процес — це не тільки сума, набір якихось послідовних 

елементів, а цілеспрямована навчально-виховна діяльність викладача в єдності 

з навчально-пізнавальною діяльністю учня. Педагогічний процес організується 

для досягнення поставлених суспільством (педагогом) цілей з урахуванням 

принципів і правил управління. 

Як система, педагогічний процес постійно обмінюється інформацією, 

енергією з навколишнім середовищем. Саме існування, її розвиток 

обумовлений ступенем відкритості. У педагогічній системі один з її елементів 

— комунікативний компонент — грає головну, домінуючу роль. Малі зміни в 

ньому відбиваються на всій системі, викликають значні зміни в ній. 

Зі сказаного випливає, що педагогічний процес — це діяльнісна, штучна і 

відкрита система. У той же час вона є конкретною, динамічною і, деякою 

мірою, централізованою системою. 

Розглянемо функціональні компоненти педагогічної системи: цільовий 

(проектувальний), змістовний, діяльнісний (організаційно-управлінський), 

аналітико-результативний. 

1.    Цільовий компонент процесу включає все різноманіття цілей і завдань 

педагогічної діяльності: від генеральної мети — всебічного і 

гармонійного розвитку особистості — до конкретних завдань формування 

окремих якостей особистості. Педагогічна система -  це система 

діяльнісна, а будь-яка діяльність спрямована на досягнення певної мети. 

Ціль, завдання - це перший системоутворюючий фактор. 

2.    Змістовний компонент відбиває зміст, вкладений як у загальну мету, так 

і в кожне конкретне завдання. Він реалізується на основі визначених 

принципів і методів. 

3. Третій системоутворюючий фактор — діяльнісний — розуміється як 

взаємодія педагогів і вихованців, їхнє співробітництво, без яких не може 

бути досягнуто кінцевого результату. Це перший рівень управління. До 

другого рівня відноситься взаємодія керівників навчального закладу і 

викладачів тощо. 

4. Аналітико-результативний компонент педагогічного процесу відбиває 

його ефективність, його протікання, характеризує досягнуті зрушення 

відповідно до поставленої мети. 



Структуру будь-якої системи характеризують не тільки її компоненти, але 

і зв'язки між ними. Тільки знаючи, що з чим і як зв'язане в педагогічному 

процесі, можна вирішити проблему поліпшення організації управління і якості 

даного процесу. У педагогічній системі між компонентами існує як мінімум 

парний взаємообумовлений зв'язок. Так, вибір мети діяльності здійснює суб'єкт 

цієї діяльності — викладач, студент — але надалі обрана їм ціль уже сама 

визначає діяльність суб'єкта. У процесі діяльності суб'єкт і об'єкт також 

випробують взаємний вплив. Об'єкт педагогічної діяльності, вихованець, — 

активна особистість. Тому педагог не тільки впливає на нього, але і сам 

підданий впливові з його боку, тобто  об'єкт стає суб'єктом діяльності тощо. 

Руйнування якої-небудь пари зв'язків між компонентами або її складової 

негативно позначається на всій педагогічній системі. 

  

3. Педагогічний процес — внутрішньо зв'язана сукупність багатьох процесів, у 

ньому воєдино злиті процеси формування, розвитку, виховання і навчання 

разом із всіма умовами, формами і методами їхнього протікання. 

Педагогічний процес являє собою не механічне з'єднання зазначених 

процесів, а нове якісне утворення, що підкоряється своїм особливим 

закономірностям. Цілісність, спільність, єдність — головні характеристики 

педагогічного процесу, що підкреслюють підпорядкування всіх складових його 

процесів єдиній меті. Складна діалектика відносин усередині педагогічного 

процесу полягає в: 

        єдності і самостійності процесів, його утворюючих; 

        цілісності і співпідпорядкованості вхідних у нього відособлених 

систем; 

         наявності загального і збереженні специфічного. 

Специфіка процесів, що утворюють цілісний педагогічний процес, 

виявляється при виділенні домінуючих функцій. Домінуюча функція процесу 

навчання — навчання, виховання — виховання, розвитку — розвиток. Але 

кожний з названих процесів виконує в цілісному процесі і супутні функції. 

Виховання здійснює не тільки виховну, але і розвиваючу, і освітню функції, а 

навчання немислиме без супутніх йому виховання і розвитку. Діалектика 

взаємозв'язків накладає відбиток на цілі, завдання, зміст, форми і методи 

здійснення органічно нерозривних процесів, при аналізі яких приходиться 

також виділяти домінуючі характеристики. 

Цілісний педагогічний процес не зводиться до єдності процесів навчання 

і виховання, що об'єктивно функціонують як частина і ціле. Є єдиний і 

неподільний педагогічний процес, що зусиллями педагогів повинний постійно 

наближатися до рівня цілісності через вирішення протиріччя між цілісністю 

особистості студента і спеціально організованими впливами на нього в процесі 

життєдіяльності. 

Педагогічна теорія розглядає педагогічний процес не тільки як цілісну, 

але і як динамічну систему. Крім чіткого виділення складених компонентів, 

таке представлення дозволяє аналізувати багаточисельні зв'язки і відносини між 

компонентами, а це головне в практиці управління педагогічним процесом. 



Педагогічний процес як діяльна система знаходиться в постійному 

розвитку, самовдосконаленні за умови чіткої, наукової організації правління 

ним. 

Поступальний рух педагогічного процесу припускає рішення задач від 

простих до найскладних і відповідальних. Рушійною силою педагогічного 

процесу, як і будь-якого іншого, є протиріччя. Тільки науково обґрунтоване 

вирішення об'єктивних протиріч, усвідомлення й усунення суб'єктивних 

педагогічних протиріч, що є наслідком помилкових педагогічних рішень, 

забезпечує динамічність педагогічної системи. 

Перелічимо основні протиріччя. Найбільш загальним внутрішнім 

протиріччям об'єктивного характеру, що визначає рух педагогічного процесу, є 

невідповідність реальних можливостей вихованців тим вимогам, що до них 

пред'являються з боку суспільства: вузу, викладачів. Однак якщо вимоги 

занадто завищені або, навпаки, занижені, то вони не стають джерелами руху 

студента, а отже, і всієї педагогічної системи до наміченої мети. Тільки 

завдання, що орієнтують на завтрашній день розвитку, викликають інтерес і 

потребу в їхньому рішенні. 

Питання для самоперевірки: 
1. Що таке система? Перелічите види систем, розкрийте їх сутність. 

2. Дайте характеристику структурних компонентів педагогічної системи, 

укажіть їх взаємозв'язок. 

3.    У чому полягає цілісність педагогічного процесу? 

4.     Як ви розумієте динамічність педагогічної системи? Що є рушійними 

силами її розвитку? 

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. 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ І ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

План: 
1. Управління педагогічними системами як різновид соціального 

управління. 

2. Функції управління педагогічними системами. 

3. Основні принципи управління. 

4. Педагогічний менеджмент. Принципи. Функції. Методи. Вимоги. Умови. 

  

Поняття: управління, соціальне управління, управління педагогічними 

системами, ціль управління, завдання управління, функції 

управління, принципи управління, менеджмент. 

  

1. Сучасна педагогічна наука прагне осмислити цілісний педагогічний процес з 

позиції управлінської науки. Управління — явище об'єктивне обумовлене, 



викликане до життя закономірностями і взаємозв'язками функціонування 

систем. Що ж таке управління? 

В енциклопедичному словнику приводиться наступне визначення: «Управління 

— це функція організованих систем різної природи, що забезпечує збереження 

їхньої визначеної структури, підтримка режиму діяльності, реалізацію їхньої 

програми і цілей». При цьому в залежності від природи об'єкта розрізняють: 

а) біологічне; 

б) технічне; 

в) соціальне управління. 

Різновидом соціального управління є управління педагогічними системами. 

Звернемося до специфіки управління в суспільстві. 

Соціальне управління завжди зв'язане з людьми і здійснюється на основі 

суспільних закономірностей. Воно, зрозуміло, має багато загального з 

управлінням у технічних, біологічних системах, з управлінням різними 

природними процесами, але воно ніколи не змішується з ними, не підмінює 

їхньої закономірності і завжди зберігає свою сутність. В управлінні, у 

суспільстві саме люди за допомогою визначених організаційних норм, стимулів 

тощо керують своїми суспільними відносинами, поведінкою і діяльністю. Тут і 

суб'єктом і об'єктом управління виступає людина у всьому комплексі її 

прагнень, людина активна, цілеспрямована, зі своїми потребами, інтересами, 

цілями й волею. Соціальне управління складається в направляючому, 

організуючому, регулюючому впливі на суспільні процеси. 

З огляду на викладене, можна сказати, що управління в суспільстві являє собою 

цілепокладаюче, що організує і регулює вплив людей на власну суспільну, 

групову життєдіяльність. 

Управління відрізняється від суспільної саморегуляції, що може бути 

стихійною, відбуватися хаотично, випадково, виникати внаслідок 

нескінченного зіткнення інтересів, що все-таки створюють якусь результуючу. 

Управління педагогічними системами (як різновид соціального управління) 

являє собою цілеспрямовану, свідому взаємодію учасників цілісного 

педагогічного процесу на основі пізнання його об'єктивних закономірностей 

(«Педагогіка» за редакцією В.А. Сластьоніна, И.Ф. Ісаєва, А.И. Мищенко, Є.Н. 

Шиянова). 

  
2. Основна мета управління: ефективне і планомірне використання сил, засобів, 

часу, людських ресурсів щодо досягнення оптимального результату. 

З цілей випливають завдання управління, що вирішуються в комплексі і 

визначають технологію досягнення цілей. Завдання — це робота або частина 

роботи (операції, процедури), що повинна бути виконана заздалегідь 

установленим способом, у заздалегідь обговорений термін. 

Будь-яка управлінська діяльність складається з послідовності 

взаємозалежних дій (функцій), що представляють закінчений цикл: 

а) аналіз; 

б) цілепокладання і планування; 

в) організаційна діяльність; 



г) контроль і регулювання. 

Дамо коротку характеристику функцій управління педагогічними 

системами: 

а) функція педагогічного аналізу в її сучасному розумінні розроблена 

Ю.А.Конаржевським. Вона займає особливе положення в управлінській 

діяльності. З аналізу починається управлінський цикл і ним же він і 

закінчується. Основне призначення педагогічного аналізу, на думку 

Ю.А.Конаржевського, складається у вивченні стану і тенденцій розвитку 

педагогічного процесу, в об'єктивній оцінці його результатів з наступним 

виробленням на цій основі рекомендацій з упорядкування управлінської 

системи. 

Аналіз припускає виділення в досліджуваному об'єкті частин, оцінку ролі і 

місце кожної частини, з'єднання частин у ціле, установлення зв'язків між 

частинами. 

Без реалізації даної функції не можна конкретно, точно визначити цілі і 

завдання управлінської діяльності, обґрунтовано прийняти рішення, неможлива 

ефективна управлінська діяльність. Педагогічний аналіз вимагає 

інтелектуальної напруги особистості, сформованого аналітичного мислення. 

У залежності від змісту аналізу розрізняють наступні види: 

        параметричний; 

        тематичний; 

        підсумковий. 

Параметричний аналіз складається у вивченні щоденної інформації про хід і 

результати педагогічного процесу, виявленні причин, що порушують його. 

Предметом даного аналізу можуть виступати окреме заняття або виховна 

справа, поточна успішність студентів або санітарно-гігієнічний стан вузу. 

Рішення, прийняті на основі параметричного аналізу, вимагають оперативного 

виконання. 

Тематичний аналіз спрямований на вивчення більш стійких, повторюваних 

залежностей, тенденцій у ході і результатах педагогічного процесу. Він 

дозволяє виявити особливості прояву окремих компонентів цілісного 

педагогічного процесу, визначити їх взаємодію. Предметом педагогічного 

аналізу може бути система занять, система виховної роботи тощо. Дані 

тематичного аналізу визначають технологію підсумкового аналізу. 

Підсумковий аналіз охоплює більш значні тимчасові, просторові і змістовні 

рамки. Він включає вивчення основних результатів педагогічної діяльності 

наприкінці семестру, року. Підсумковий аналіз є базою для реалізації 

наступних функцій управлінського циклу; 

б) мета є системоутворюючим компонентом будь-якої системи, тому 

цілепокладання і планування — невід'ємні функції управлінської діяльності. 

Планування — прийняття рішень на основі співвідношення результатів 

педагогічного аналізу з поставленою метою. 

Прийняті рішення можуть бути розраховані як на перспективу, так і на рішення 

поточних оперативних задач. 



Цілепокладання і планування є необхідною умовою розвитку, руху 

педагогічних систем; 

в) організація діяльності спрямована на виконання прийнятих рішень. Ця 

функція включає: попередній набір виконавців і співвиконавців, добір форм і 

методів майбутньої діяльності і співвідношення їх з реальними умовами і 

можливостями виконавців. Організація діяльності — це процес об'єднання 

людей і засобів щодо досягнення поставлених цілей. 

У структурі організаторської діяльності керівника важливе місце займає 

мотивація майбутньої роботи. Під мотивацією розуміється процес спонукання 

себе й інших до діяльності щодо досягнення особистісних цілей і цілей 

організації. 

Велике значення у формуванні мотивації грає зворотний зв'язок: оцінка ходу і 

результатів окремої справи; 

г) із усіма функціями управлінського циклу тісно зв'язаний контроль. 

У самому загальному виді контроль означає процес порівняння 

(співвідношення) фактично досягнутих результатів із запланованими. 

У процесі контролю можна одержати відповіді на наступні питання: чому 

навчилися? що наступного разу варто робити інакше? у чому причина 

відхилень від наміченого? який вплив зробив контроль на прийняття рішень? 

чи був вплив контролю позитивним або негативним? які висновки варто 

зробити для вироблення нових цілей? 

Щоб контроль міг дати об'єктивну оцінку стану справ, стимулював педагогічну 

діяльність, необхідне дотримання наступних вимог: 

        систематичності — контроль повинний здійснюватися регулярно з 

використанням різноманітних методів і форм; 

        об'єктивності — перевірка повинна проводитися відповідно до вимог 

державних стандартів; 

        дієвості, тобто  результати контролю повинні приводити до 

позитивних змін, усуненню недоліків; 

        компетентності перевіряючого. 

Інформація, отримана в ході контролю, стає у свою чергу предметом 

педагогічного аналізу. 

  
3. Управління, як і будь-яка діяльність, ґрунтується на дотриманні низки 

принципів. Принципи управління — це основна ідея щодо здійснення 

управлінських функцій. Принципи є конкретним проявом, відображенням 

закономірностей управління. 

Розглянемо основні принципи управління педагогічними системами. 

Демократизація і гуманізація управління педагогічними системами. 

Реалізація даного принципу припускає розвиток активності й ініціативи не 

тільки керівників, але і викладачів, студентів, батьків. Однією з форм участі в 

керуванні - колегіальне прийняття управлінських рішень. Це можливо лише у 

випадку доступності, відкритості управлінської інформації. З цією метою 

рекомендується проводити регулярні звіти адміністрації перед колективом. 



Розвиткові демократичних починань управління сприяє також уведення 

конкурсного обрання, контрактна система в доборі педагогічних кадрів. 

У нашому суспільстві усе більший авторитет здобувають гуманістичні цінності. 

Це знаходить своє відображення в управління педагогічними системами, його 

гуманізації: управлінський вплив поступається місцем співробітництву, 

співтворчості, твердженню суб'єкт-суб'єктних відносин. 

Системність і цілісність в управлінні. 

Реалізація цього принципу припускає взаємодію, взаємозв'язок усіх управління 

функцій, виключає однобічність в управлінні. 

Саме розуміння педагогічного процесу як цілісного явища, його системної 

природи створює реальні умови для ефективного управління ним. 

Оптимальне сполучення централізації і децентралізації. 

Проблема сполучення централізації і децентралізації в управлінні складається в 

оптимальному розподілі (делегуванні) повноважень при прийнятті 

управлінських рішень. З одного боку, відмовлення від децентралізації сковує 

ініціативу керівників нижніх рівнів, викладачів і студентів. Це приведе до 

дублювання управлінських функцій, утраті часу. У той же час заперечення 

централізації знижує роль керівника, сприяє виникненню збоїв у 

функціонуванні педагогічних систем. 

Сутність єдиноначальності полягає в тому, що керівник конкретного рівня 

управління користується правом одноособового рішення питань, що входять у 

його компетенцію. 

Колегіальність пропонує вироблення колективного рішення на основі думок 

керівників різного рівня, виконавців конкретних рішень. 

Колегіальність дозволяє перебороти суб'єктивізм і авторитаризм в управлінні 

педагогічними системами. Разом з тим колегіальність не виключає особистої 

відповідальності кожного члена колективу за доручену справу. 

Єдиноначальність в управлінні забезпечує дисципліну і порядок, воно доцільно 

у випадку оперативного прийняття рішень, за які керівник несе персональну 

відповідальність. Колегіальність рекомендується при визначенні стратегічних 

дій. 

Від дотримання правильного співвідношення між єдиноначальністю і 

колегіальністю багато в чому залежить ефективність і дієвість управління. 

Наукова обґрунтованість (науковість) управління. 

Дотримання даного принципу полягає в побудові системи управління на 

новітніх даних науки управління. Наукове управління несумісне із 

суб'єктивізмом. Кожен керівник повинний вивчати і правильно застосовувати 

на практиці закономірності й об'єктивні тенденції розвитку суспільства, 

педагогічних систем, приймати рішення з обліком об'єктивно сформованої 

обстановки і результатів прогнозу на майбутнє. 

Тому реалізація принципу наукової обґрунтованості управління значною мірою 

визначається наявністю достовірної і повної інформації щодо стану 

педагогічної системи, що управляється і навколишнього середовища. 

  



4. Поняття «менеджмент» має кілька визначень (англійські, американські, 

німецький варіанти); якщо слідувати останньому, то це «таке керівництво 

людьми і таке використання засобів, що дозволяє виконати поставлені задачі 

гуманним, економічним і раціональним шляхом». Педагогічний менеджмент 

має свою специфіку, тому що зв'язан з творчою діяльністю людини в області 

виховання і навчання. Звідси випливає, що педагогічний менеджмент — це 

науково організоване управління зі своєрідною ієрархією: керівник, 

викладацький колектив, колектив тих, кого навчають; тому управління може 

здійснюватися за різними моделями. Управлінська модель, де перший рівень — 

це управління діяльністю педколлективу, другий — управління діяльністю 

студентів (Л. Фишман). Але управління може носити і диференційований 

дворівневий характер: управління діяльністю педагога і управління діяльністю 

того, кого навчають,. Автор відзначає, що на сучасному етапі вищою цінністю 

педагогічного процесу визнається розвиток особистості студента, творчість 

кожного педагога; тому другу модель потрібно вважати в управлінні базовою. 

Необхідно відзначити, що всяке справжнє наукове управління неможливо без 

основних принципів. У дослідженнях В.П. Симонова виділені наступні 

принципи педагогічного менеджменту: 

        цілепокладання як основа планування, організації і контролю всієї 

діяльності менеджера будь-якого рівня управління; 

        цілеспрямованість управління (уміння ставити цілі з урахуванням 

реальності, соціальної значимості і перспективності); 

        кооперація і поділ управлінської праці, тобто  опора на колективну 

творчість і розум; 

        функціональний підхід — постійне відновлення, уточнення і 

конкретизація функцій виконавців; 

         комплексність — це не тільки визначення мети і завдань, але й 

організація виконання прийнятих рішень, періодичний контроль, 

координація діяльності; 

         систематичне самовдосконалення педагогічного менеджменту на всіх 

рівнях управління. 

Функції педагогічного менеджменту, за визначенням В.П. Симонова, — це 

«особливі види дій суб'єкта менеджменту з інформацією». Інформація 

необхідна для керування, є предметом, а також продуктом діяльності всього 

менеджменту. Варто виділити наступні функції: 

        ухвалення рішення (розпорядження, накази, рекомендації, плани 

тощо); 

        організація виконання прийнятих рішень (матеріально-технічне 

забезпечення, узгодження, облік потреб особистості виконавця); 

        попередній, поточний і підсумковий контроль (облік результатів, 

аналіз і оцінка ефективності). 

Усі функції в педагогічному менеджменті носять комплексний характер і 

мають завершений цикл. 



Методи педагогічного менеджменту розглядаються як способи досягнення 

поставлених цілей і реалізація основних його функцій. 

Виділено 4 групи методів: 

1. Методи економічного стимулювання педагогічних працівників 

(відповідно до кількості і якості праці, тощо). 

2. Організаційно-розпорядчі або адміністративні методи (регламентація 

діяльності виконавців, указівки, розпорядження, накази тощо). 

3. Методи психолого-педагогічного впливу (ради, прохання, побажання, 

подяки тощо). 

4. Методи суспільного впливу — це залучення викладачів і студентів до 

управління освітньою установою. 

Рішення, прийняте на будь-якому управлінському рівні, повинно відповідати 

визначеним вимогам: 

        мати цільову спрямованість; 

         бути обґрунтованим і мати конкретну адресу: хто, коли, у який 

термін; 

         дане рішення повинно бути погоджено з загальною системою 

управлінських рішень; 

        прийняте рішення повинно відповідати оптимальній витраті сил, 

засобів і часу; 

         рішення повинно бути актуальним, сучасним, коротким і чітко 

викладеним. 

Для успішного досягнення цілей і задач педагогічного менеджменту керівникам 

освітньої установи необхідні певні умови: 

1. Професіоналізм і ціннісні орієнтації керівника установи. 

2. Морально-психологічний клімат у колективі, стиль взаємин. 

3. Тимчасові і просторові характеристики діяльності, а також матеріально-

технічне забезпечення, гігієнічні, естетичні умови. 

Таким чином, педагогічний менеджмент — це визначений шар науки, яким 

необхідно опанувати усім фахівцям у системі освіти; тільки при такій умові 

керування на всіх рівнях буде компетентним і професійним. 

  

Питання для самоперевірки: 
1. Що таке управління, соціальне управління, управління педагогічними 

системами? 

2. Укажіть специфічні особливості соціального управління. 

3. Доведіть, що управління педагогічними системами — різновид 

соціального управління. 

4. Дайте визначення функції управління. Які основні функції педагогічного 

управління? 

5. Доведіть, що педагогічний аналіз — невід'ємний компонент управління 

діяльності. 

6. Чому необхідно здійснювати планування управлінської діяльності? 

7. Який основний зміст управлінської функції організації? 



8. Як зв'язаний контроль і регулювання з іншими функціями управління? 

9. Перелічить основні принципи управління педагогічними системами. 

Дайте їм коротку характеристику. 

10. Доведіть необхідність педагогічного менеджменту в управлінні освітніми 

системами. 

 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. 

 

 

Тема 3. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація 

Сутність і зміст управлінської технології. 

План 

1.Сутність технології управління освітою: 

Інформаційно-аналітичної діяльності; 

Мотиваційно-цільової діяльності;  

Планово-прогностичної діяльності;  

Організаційно-виконавської діяльності;  

Контрольно-діагностичної діяльності;  

Регулятивно-корекційної діяльності. 

 

Вперше елементи технології управління системою освіти на рівні 

загальноосвітнього навчального закладу були розглянуті Ю. Бабанським та ін. з 

позицій теорії оптимізації педагогічного процесу. В. Пікельною фактично 

створено технологію розробки управлінських моделей і використання їх у 

навчально-виховному процесі. Технологію як одну із характеристик процесу 

управління на регіональному рівні розглянув М. Дарманськи. Технології 

управління районною освітньою системою відобразили в своїх роботах А. 

Єрмола та ін., О. Зайченко, К. Старченко та ін. Питання конструювання 

технологій управління інноваційними процесами в освіті розглядається також 

А. Браун, Л. Ващенко, Л. Даниленко.  

На відміну від «управління за цілями», яке широко використовується в світі, 

управління за результатами, запропоноване фінськими вченими, акцентує увагу 

на реальному процесі управління, його мотивації, кваліфікації керівників. 

Автори концепції виходять з того, що головне завдання керівника полягає у 

досягненні якісних кінцевих результатів роботи підпорядкованої йому 

організації, звертають увагу на необхідність чіткого з’ясування бажаного 

результату в кожній конкретній ситуації. З їх точки зору, основними етапами 

процесу управління за результатами є визначення результатів, управління за 

ситуацією і контроль за результатами. Вважають, що процес визначення 

результатів починається з аналізу спрямувань, на основі якого визначаються 

бажані результати. Цей процес закінчується визначенням лінії діяльності 



організації. Результати, що відповідають спрямуванням організації, її 

керівників і працівників, знаходять своє відображення у вигляді конкретних 

цілей, стратегій, проміжних і кінцевих результатів та ін. Більше того, для 

окремих працівників це не лише плани просування по службі, але й у цілому в 

житті. Щодо процесу управління за ситуацією, то це, перш за все, організація 

справ, діяльності людей і навколишнього середовища таким чином, щоб плани 

перетворювалися у бажані результати. У процесі контролю, з’ясовуються 

результати діяльності, досягнуті згідно з планом і випадкові. Значна увага 

надається оцінюванню виконання особистих планів працівників, прийняттю 

рішень за результатами контролю з метою проведення необхідної корекції. 

Згідно з концепцією управління, за результатами наголошується на результаті, 

що має як принципове, так і функціональне значення. Управління за 

результатами передбачає використання можливостей організації таким чином, 

щоб плани діяльності спрямовувались від їх стратегічного рівня до планів 

індивідуального використання робочого часу окремими працівниками. 

Важливою рисою управління за результатами є належне ставлення до 

випадковостей разом із запланованими результатами і тими, що очікуються. 

Автори концепції також підкреслюють, що особливу увагу треба надавати 

удосконаленню працівників, оцінюванню їх роботи, системі заохочення. 

Використання технології управління за результатами має на увазі 

удосконалення всієї організації. Цей процес передбачає також вплив на 

зовнішні процеси роботи організації, які теж розвиваються. На основі 

висвітлених вище положень, П. Третьяков запропонував систему управління 

досягненням загальноосвітнім навчальним закладом максимальних результатів, 

яка складається із: 

 1. Інформаційно-аналітичної діяльності (наявності системи 

внутрішньошкільної інформації за кінцевими результатами і умовам їх 

досягнення; наявність системи аналізу оперативного, тематичного та 

підсумкового; уміння керівників і вчителів проводити самоаналіз).  

2. Мотиваційно-цільової діяльності (участь педагогів у колективному 

цілепокладанні; формуванні ціннісно-світоглядної спільності членів колективу; 

наявність системи мотивації і стимулювання).  

3. Планово-прогностичної діяльності (наявності концепції (програми) розвитку 

ЗНЗ; розробці загальношкільного і поточних планів на основі концепції; участь 

членів процесу у плануванні роботи; планування пошукової, дослідницької 

роботи).  

4. Організаційно-виконавської діяльності (діяльність ради ЗНЗ, педагогічної 

ради та методичної ради, наради при директорові; діяльність органів само- і 

співуправління; відповідність організаційної структури управління завданням 

функціонування і розвитку ЗНЗ; організація пошукової і дослідницької роботи). 

5. Контрольно-діагностичної діяльності (цілеспрямованість системи контролю 

на кінцеві результати; стан, результати діагностики навчально-виховного 

роцессу; моніторинг впливу пошукової і дослідницької роботи на кінцеві 

результати).  



6. Регулятивно-корекційної діяльності (забезпечення оперативності впливу на 

діяльність школи у зв’язку зі змінами зовнішнього і внутрішнього середовища). 

П. Третьяковим висвітлено принципи, зміст, форми і методи управління ЗНЗ за 

результатами, розроблені відповідні моделі реалізації окремих функцій 

управління. Використання викладених вище підходів дозволяє суттєво 

підвищити ефективність управління загальноосвітнім навчальним закладом, 

удосконалити і самоудосконалити роботу її керівника і кожного працівника. 

Технологія управління розвитком школи.  

Технологія управління розвитком школи розроблена авторським колективом у 

складі В. Лазарєва, М. Поташника, О. Мойсеєва, Г. Капто, О. Хомерики, А. 

Лоренсова у 1990- х рр. ХХ ст. Школа розглядається як об’єкт розвитку в 

умовах мінливого суспільства. Процес розвитку школи розцінюється як 

інноваційний процес. Управління розвитком школи визначають як частину 

управлінської діяльності, що в ній здійснюється, в якій за допомогою 

планування, організації, керівництва і контролю  процесів розробки і засвоєння 

нового забезпечується ціленаправленість і організованість діяльності колективу 

школи щодо нарощування її освітнього потенціалу, підвищення рівня його 

використання і, як наслідок, отримання якісно нових результатів освіти. Автори 

вважають, що побудувати систему внутрішньошкільного управління 

розвитком, означає:  

1) визначити склад функцій, які повинна реалізовувати система;  

2) вибрати методи і засоби реалізації функцій;  

3) визначити склад органів (тимчасових або постійних), які будуть 

реалізовувати функції управління розвитком і їх взаємовідносини;  

4) визначити логічну структуру управлінських дій у процесі реалізації функцій 

управління розвитком;  

5) розподілити повноваження і відповідальність за виконання цих 

управлінських дій;  

6) визначити відповідальність за керівництво виконанням управлінських дій і 

контроль. Автори наголошують, що система управління − це форма, в якій 

реалізується певний зміст управління. Для того щоб управління розвитком 

школи було ефективним, система внутрішньошкільного управління повинна 

забезпечувати: 

 − високу інформованість про потенційно можливі нововведення; − повноту 

виділення актуальних проблем;  

− раціональність вибору загальної і часткових цілей; 

 − інтегрованість цілей; 

 − реалістичність планів досягнення цілей розвитку;  

− зацікавленість учителя в активному засвоєнні нового і удосконаленні своєї 

діяльності;  

− контрольованість інноваційних процесів.  

Технологія планування управління розвитком школи розроблена на основі 

методології системного підходу до рішення великих масштабних проблем, 

аналізу масової практики розробки програм розвитку шкіл, а також аналізу 



практичного досвіду використання цієї технології. У процесі розробки 

програми розвитку школи виділяють шість стадій:  

 − проблемний аналіз стану школи;  

− формування концепції майбутнього школи;  

− розробка стратегії, основних напрямів і завдань переходу до нової групи;  

− формування цілей першого етапу побудови нової школи; 

 − формування плану дій;  

− експертиза програми.  

Технологія управління розвитком школи використовується сьогодні багатьма 

навчальними закладами на пострадянському просторі і довела свою 

ефективність. Технологія методичної роботи в школі. Методична робота в 

школі − це цілісна, основана на досягненнях науки, освітніх інноваціях, 

конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу система 

діагностичної, пошукової, аналітичної, інформаційної, організаційної 

діяльності та заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійної 

майстерності кожного вчителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного 

колективу школи в цілому та удосконалення якості навчально-виховного 

процессу.  

Методичну роботу розглядають як найважливішу компоненту 

внутрішньошкільного управління. Г. Селевко вважає, що технологія методичної 

роботи складається з:  

1) цільових орієнтацій:  

− забезпечення зв’язку школи як системи з більш широкими системами, 

педагогічною наукою, досвідом вчителів інших шкіл;  

− формуванні цілісного працездатного педагогічного колективу;  

− якісне внутрішньошкільне підвищення кваліфікації вчителів.  

Формування ключових компетентностей педагогічних працівників, високого 

індивідуального рівня кожного вчителя;  

2) концептуальних положень, які відображені у таких принципах: 

 − зв’язку з життям, актуальності; − науковості; − системності; − комплексності; 

− творчого відношення до праці; − єдності теорії і практики; − колективності; − 

комфортності;  

3) особливостей структури і змісту технології методичної роботи, які 

відображені у відповідній моделі;  

4) форм організації: − методична рада школи; − методичні об’єднання 

(методичні об’єднання, кафедри, школи передового досвіду, творчі проблемні 

групи, відкриті уроки тощо); − методичний кабінет тощо.  

Об’єктами методичної роботи є: урок, вчитель, професійні об’єднання, зміст 

освіти, технології і методики, навчальновиховний процес, предметні і 

методичні кабінети, застосування ТСО і ІКТ, батьки, соціум, позаурочна сфера, 

педагогічний колектив, соціально-психологічна служба, учень тощо. 

Відповідно суб’єктами методичної роботи є: керівники освітніх закладів і 

установ, їх заступники, керівники професійних об’єднань, педагогічні 

працівники. Методична робота передбачає такі напрями діяльності: стратегічне 

планування, тактичне планування, організація НВП, контроль і моніторинг 



процесу і результатів, оцінку, аналіз і рефлексію, регулювання і корекцію НВП, 

презентації, виставки, конкурси, обмін досвідом тощо. Реалізація методичної 

роботи в школі передбачає виконання управлінських функцій, пов’язаних із 

отриманням і запровадженням офіційної інформації, розробці 

внутрішньошкільних підзаконних актів, планування розвитку, керівництво 

предметними МО, стимулювання праці вчителів тощо. Підвищення кваліфікації 

у навчальних закладах здійснюється через вивчення і запровадження 

передового педагогічного досвіду, взаємовідвідування навчальних занять, 

роботу МО, атестацію, конкурси «Вчитель року» тощо [51, с. 98 −137]  

Питання для самостійного опрацювання  

1. Філософія освіти у ХХІ ст.  

2. Методологія як учення про метод, науку побудови людської дільності.  

3. Аксіологія освіти − сучасний контекст.  

4. Погляди на методологію освіти у ХХІ ст.  

5. Гносеологія освіти у працях вітчизняних дослідників кінця ХХ − початку 

ХХІ ст.  

6. Логіка освіти і її вплив на реалізацію педагогічного процесу.  

7. Роль педагогічної етики у сучасній освітній діяльності.  

8. Системний підхід − основа сучасних методологічних підходів до управління. 

9. Становлення і розвиток синергетики як науки.  

10. Світовий досвід використання ситуаційного підходу в управлінні.  

11. Проблеми кількісного оцінювання якості педагогічних систем засобами 

кваліметрії.  

12. Реалізація конкретнонаукових підходів в управлінні освітою.  

13. Компетентнісний підхід як методологія управління освітою.  

14. Технологічний підхід як парадигма розвитку освіти у ХХІ ст.  

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. 

 

ТЕМА 4. ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ, ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗНЗ 

План 

1. Принципи управління школою 

2. Методи управління школою 

Принципи управління школою 

Знання деяких принципів легко надолужує брак деяких фактів 

Гельвецій 

Принципи управління – це основні правила, положення, 

відповідно до яких формуються, функціонують і розвиваються 

системи управління. 



Основні принципи управління школою: 

Принцип спрямовуючої вирішальності державно- громадського 

впливу відображає роль і місце школи як головної інституції, що в 

будь-які часи і в будь-якому суспільстві виконує свою головну функцію 

– формування інтелектуальних, моральних, фізичних якостей 

особистості, без яких не може існувати і розвиватися конкретне 

суспільство. Реалізація цього положення в управлінні школою 

потребує розуміння адміністрацією, всім педагогічним колективом 

власної ролі й призначення, державної ідеології освіти на конкретному 

етапі розвитку економічних і духовних процесів у суспільстві. 

Усвідомлення цього визначає адекватність формулювання мети, 

конкретизацію змісту, форм і методів організації навчально-виховної 

діяльності керівництва й всього педагогічного колективу. Цей 

принцип є світоспрямовуючим у діяльності директора школи в 

процесі організації управління. 

Принцип гуманізації і поваги до особистості.Організація в школі 

повинна ґрунтуватися на повазі до кожної особистості. Принцип 

гуманізму розглядає особистість не як фактор, а як головну мету, 

заради якої здійснюється управління, водночас особистість керівника є 

головним носієм засобів, від яких залежить позитивний результат. 

Гуманізм в управлінні – це повсякденна тактовна турбота щодо 

організації праці підлеглих, вивчення її наслідків і їх оцінка, прагнення 

створити й підтримувати стабільний морально комфортний клімат у 

педагогічному й учнівському колективах. Реалізація принципу 

гуманізму неможлива без постійного морального й матеріального 

стимулювання колективу, створення умов для творчого розвитку 

особистості. 

Принцип демократизації в управлінні передбачає стимулювання 

складного тривалого процесу в школі, тісно пов'язаного з розвитком 

демократії в державі, у суспільстві, а також у загальнолюдській 

площині. Демократизація передбачає органічну єдність персональної 

функціональної відповідальності за свою ланку діяльності з 

колективними формами роботи, застосування колегіальності й 

делегування повноважень. Принцип демократизації означає істотне 

розширення прав учителів і педагогічних колективів, заміну 

командно-адміністративних методів управління демократичними, 

створення комфортного морально- психологічного клімату в 

колективі, доброзичливих стосунків між адміністрацією закладу й 



учителями, педагогами й учнями, педагогічним колективом і 

батьками. 

Принцип науковості забезпечується теоретичною компетентністю і 

знаннями технології управління. Науковість в управлінні передбачає в 

процесі розробки стратегічних, тактичних й оперативних рішень і 

прогнозування їх наслідків, базування на прийнятих у світовій 

практиці методах збору й обробки інформації, моделювання, 

застосування математичної статистики, психолого-педагогічних 

діагностик, соціології, соціоніки й ергономіки. Науковість в управлінні 

потребує оволодіння методологією системного аналізу як основою 

ефективної організації керівництва школою. Реалізація принципу 

науковості тісно пов'язана з компетентністю адміністрації, тобто її 

готовністю на професійному рівні виконувати управлінські обов'язки 

згідно з теоретичними положеннями й кращим досвідом у цій сфері. 

Принцип цілеспрямованості. Передбачає постановку перед 

педагогічним і учнівським колективами близької, середньої і далекої 

перспектив, розв'язання конкретних завдань для їх досягнення. 

Принцип плановості. Потребує чіткого перспективного і щоденного 

планування усіх напрямів навчально-виховної, організаційно-

господарської діяльності закладу освіти з урахуванням його умов і 

можливостей. 

Принцип компетентності. Згідно з ним усі педагогічні й інші 

працівники закладу освіти повинні мати високий рівень професійної 

підготовки, сумлінно виконувати службові обов'язки. Широка загальна 

ерудиція, високий рівень професіоналізму, врахування реальних умов 

праці дають змогу керівникові творчо вирішувати складні педагогічні 

завдання. 

Принцип оптимізації. Полягає у створенні в закладі освіти належних 

умов для забезпечення його працівникам можливостей для 

ефективної діяльності. 

Принцип ініціативи й активності. Передбачає наявність цих якостей 

у керівництва закладу освіти й створення умов для творчих пошуків 

усіма педагогами. 

Принцип об'єктивності в оцінці виконання працівниками закладу освіти 

своїх обов'язків. Мається на увазі систематичний контроль за діяльністю 

працівників закладу, об'єктивна оцінка її результатів, гласність і 

врахування думки педагогічного колективу. 



Принцип поєднання колегіальності з персональною 

відповідальністю. Його суть у тому, що директор школи несе повну 

відповідальність за навчально-виховну діяльність перед державними 

органами, але під час прийняття важливих рішень з питань діяльності 

школи зобов'язаний ураховувати думку членів колективу, якщо вона 

не суперечить законам України. 

Принцип інноваційності є необхідною умовою творчого розвитку 

колективу, пошуку нових підходів до організації навчання, виховання, 

управління в навчальних закладах. Постійне ознайомлення з 

теоретичними розробками в суміжних галузях і трансформація 

надбань науки в освіту, безперервний пошук кращих зразків 

практичного досвіду в різних сферах, організація наукової, 

експериментальної роботи, підтримка проявів ініціативи серед 

вчителів є необхідними ознаками інноваційності в управлінні 

навчальними закладами. 

Принцип адаптивності в управлінні навчальним закладами базується 

на відкритості системи "навчальний заклад". Він є відносно 

консервативною стійкою системою, яка змінюється набагато 

повільніше, ніж оточуюче соціальне середовище й суспільство в 

цілому, що відповідним чином відбивається на її організаційному 

устрої й управлінні. Управління повинно адекватно реагувати на 

суспільні процеси відповідно до положень закономірності 

вирішального впливу систем більш загального рівня на менші. 

Принцип адаптивності потребує відповідної узгодженості мети 

діяльності й постанов різних зовнішніх структур управління з 

налагодженою діяльністю навчального закладу й еволюційних змін у 

разі об'єктивних потреб. Процес адаптації спрямований на 

впровадження всього нового на користь навчального закладу, її 

подальшого розвитку, що потребує іноді зміни усталених зв'язків. 

Принцип уваги до кадрів відбиває положення про вирішальну роль 

виконавців і фахівців у будь-якій справі. Якість функціонування 

навчальних закладів залежить переважно від професійної 

компетентності, особистих якостей, ерудиції, духовної культури і 

творчого ставлення до праці педагогів. Тому їх добір, раціональна 

розстановка й використання, створення умов для праці, стимулювання 

є невід'ємними складовими ефективного наукового управління. 



Увага до кадрів потребує в управлінні постійної орієнтації на 

інновації в освіті, на передовий педагогічний досвід, підвищення рівня 

викладання та виховання. 

Принцип перевірки фактичного виконання прийнятих 

рішень. Невід'ємною частиною управління школою є перевірка 

виконання Закону України "Про освіту", нормативних актів органів 

управління, наказів і розпоряджень директора, рішень педагогічної 

ради, ради закладу освіти. Без об'єктивного державного контролю за 

виконанням працівниками закладу свої функціональних обов'язків 

неможливо правильно управляти школою. Керівник школи повинен 

не тільки перевіряти виконання прийнятих рішень, але й створити 

умови і надавати необхідну допомогу для їх виконання. 

Методи управління школою 

Бажання працювати настільки рідкісне, що воно має бути 

простимульоване 

Авраам Лінкольн 

Методами управління школою називаються способи й шляхи 

діяльності адміністрації з планування, організації, регулювання і 

контролю за роботою вчителя і учнів з метою 

досягнення найкращих результатів навчально-виховного процесу. 

Основні методи управління школою: 

І. Організаційні методи передбачають систему організаційних і 

розпорядчих впливів, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Особливості організаційних методів управління школою: прямий вплив 

на об'єкт управління; обов'язковість виконання адміністративних 

рішень вищих органів для підлеглих структур; строго визначена 

відповідальність за невиконання вказівок і розпоряджень. 

Акти управління поділяються на нормативні й індивідуальні. 

Нормативні акти управління не мають конкретного адресата й 

містять загальні норми щодо тих чи інших умов і мають тривалий 

період дії (статути, положення про підрозділ, посадові інструкції, 

норми витрат матеріалів, праці, стандарти). 

Індивідуальні акти управління адресуються визначеним об'єктам 

управління (накази, розпорядження, вказівки). 

Розрізняють п'ять основних способів організаційного впливу на 

працівників навчального закладу: організаційно- стабілізуючі, 

розпорядницькі й дисциплінарні методи, а 

також матеріальна й адміністративна відповідальність. 



1. Організаційно-стабілізуючі методи управління виконують 

основну роль. З їх допомогою на тривалий час визначають структуру 

управління, способи взаємодії елементів системи управління, функцій, 

повноважень і форми відповідальності об'єкта управління. Виражено 

це через систему документів, серед яких – статут школи, колективний 

договір між навчальним закладом і трудовим колективом, організаційна 

структура, штати, положення про підрозділи, посадові інструкції. Ці 

документи обов'язкові для виконання всіма співробітниками, а їх 

невиконання спричиняє застосування заходів дисциплінарного 

впливу. 

До складу методів організаційно-стабілізуючого управління 

входять регламентування, нормування й інструктування. 

Регламентування виявляється у штатному розкладі працівників для 

даного навчального закладу або окремо виданим нормативним 

документом. Регламентування полягає в розробці й введенні в дію 

організаційних положень, обов'язкових для виконання протягом 

визначеного цими положеннями часу (положення про підрозділ, 

посадові інструкції). 

Метод нормування чітко визначає нормативи навчального 

навантаження, нормативи витрат (наприклад, сировини, заготовок, 

інструментів у навчально-виробничих майстернях), часу, чисельності 

педагогічного й обслуговуючого персоналу та ін. 

Метод інструктування полягає в ознайомленні з умовами праці, 

роз'ясненні змісту роботи й можливих труднощів, попередженні 

характерних помилок, роз'ясненні рівня відповідальності за доручену 

справу, передбачає рекомендації і поради щодо організації роботи. 

Інструктування може мати наочну форму (керівник школи сам 

проводить роз'яснення) чи існувати у формі спеціально розробленої 

документації (наприклад, інструкція про порядок звільнення від 

перевідних та випускних екзаменів учнів загальноосвітніх шкіл 

України). 

2. Розпорядницькі методи управління застосовуються, коли в 

практиці управління виникають проблеми, що не вкладаються у 

встановлені регламенти й нормативи. Такі ситуації обумовлені 

порушенням зв'язків між суб'єктом і об'єктом управління, 

недостатньою обґрунтованістю деяких управлінських рішень, що 

призводить до відхилень від прийнятих планів. У цьому випадку 

застосовуються способи розпорядницького впливу. Розпорядницький 



вплив здійснюється на основі розробки управлінських рішень щодо 

способів подолання відхилень, що виникли. Такі рішення виходять від 

керівників, мають обов'язковий характер і не підлягають обговоренню 

чи зміні. Для розпорядницького впливу характерна нерегулярність 

його виникнення, оскільки відхилення в прийнятому порядку 

управління виникають раптово і їх важко передбачити. 

Розпорядницький вплив може бути у формі постанови, директиви, 

наказу (основна форма), розпорядження чи резолюції. 

Розпорядчі акти (Закон України "Про освіту", Типовий статут 

середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу, накази 

Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти і 

науки, районного (міського) відділу освіти, накази й розпорядження 

директора навчального закладу) передбачають систему організаційних 

і розпорядчих впливів, що є обов'язковими для даного закладу освіти. 

Вони можуть бути одноосібними (наказ директора навчального 

закладу про підготовку й організацію випускних екзаменів, 

проведення предметних олімпіад, організацію літнього відпочинку 

учнів та ін.) і колективними (рішення педагогічної ради, резолюція 

конференції закладу тощо). 

3. Дисциплінарні методи управління призначені для підтримки 

стабільності організаційних зв'язків і відносин, а також 

відповідальності персоналу за належне виконання дорученої роботи. 

Дисциплінарна відповідальність і стягнення застосовуються, коли 

працівником здійснена дисциплінарна провина – протиправне 

невиконання чи неналежне виконання трудових обов'язків. 

Невиконання працівником обов'язків існує тоді, коли доведена його 

особиста провина і він діяв навмисно чи необережно. Якщо ж 

працівник порушив свої трудові обов'язки з незалежних від нього 

причин (відсутність необхідних умов, недостатня кваліфікація), то він 

не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність настає при наявності таких 

умов: невиконання чи неналежне виконання працівником трудових 

обов'язків; бездіяльність працівника або перевищення їм своїх 

повноважень; порушення працівником правових норм. 

Дисциплінарні стягнення накладаються директором школи й 

іншими посадовими особами, яким надано таке право у 

встановленому порядку (заступники директора). Звільняти 

працівників можуть тільки керівники навчальних закладів, а керівники 



структурних підрозділів можуть виходити з клопотанням про 

застосування такого виду дисциплінарного стягнення. 

4. Матеріальна відповідальність працівників полягає в їхньому 

обов'язку відшкодувати збитку, заподіяного винною дією чи 

бездіяльністю. Вона покладається на працівників за збиток, нанесений 

навчальному закладу, з яким вони перебувають у трудових відносинах, 

а також за збиток, що виник у зв'язку з відшкодуванням цим закладом 

збитку, заподіяного його працівниками третім особам, якщо цей 

збиток відшкодований навчальним закладом. 

5. Адміністративна відповідальність і стягнення застосовуються у 

випадках здійснення адміністративних правопорушень. Розрізняють 

такі види адміністративних стягнень: попередження, штраф, 

адміністративний арешт, виправні роботи, конфіскація чи безоплатне 

вилучення предметів. 

Адміністративні методи управління є ефективним засобом 

досягнення поставлених цілей, коли треба підкорити колектив і 

направити його на вирішення конкретних задач. 

II. Соціально-психологічні методи управління – це способи 

реалізації управлінського впливу на персонал, що ґрунтуються на 

використанні закономірностей соціології і психології. Сутність цих 

методів зводиться до впливу на особистість і колектив з метою 

формування в них установок щодо їхньої трудової діяльності й творчої 

активності. Ці методи спрямовані також на реалізацію соціальних і 

психологічних запитів організацій і їх персоналу: роль і статус 

особистості, робочі групи, психологічний клімат, етика поведінки й 

спілкування. 

Соціально-психологічні методи управління включають соціальні, які 

спрямовані на групи людей і їх взаємодію в процесі праці (зовнішній 

світ особистості), і психологічні методи управління, що спрямовані на 

особистість конкретного працівника (внутрішній світ людини). 

1. Соціальні методи управління. Ця група методів управління являє 

собою систему способів і важелів впливу на соціально-психологічний 

клімат у колективі, на трудову й соціальну активність персоналу. 

Методи соціального управління спрямовані на підвищення 

соціально-виробничої активності (копіювання лідерів, установлення 

стандартів зразкової поведінки); на підтримку соціальної наступності 

(конкурси майстерності, присвоєння кваліфікаційних відзнак, 



святкування початку й завершення великих проектів і задач); на 

моральне стимулювання (індивідуальне й колективне). 

Механізм використання соціальних методів управління 

включає: соціальне прогнозування, соціальне планування, соціальне 

нормування і соціальне регулювання. 

Соціальне прогнозування використовується для створення 

інформаційної бази розробки планів соціального розвитку й 

застосування методів соціального впливу в колективі. Параметри 

соціального прогнозу включають: вікові й статеві зміни персоналу, 

зміни освітнього й кваліфікаційного рівня, зміни в матеріальному 

забезпеченні, побутових умовах, зміни в співвідношенні розумової і 

фізичної праці. 

Соціальне планування – це планування вирішення соціальних 

проблем персоналу організацій: поліпшення умов праці, побуту, 

відпочинку, духовного й фізичного розвитку. 

Соціальне нормування полягає в наявності таких соціальних норм, 

які встановлюють порядок поведінки окремих працівників чи груп у 

колективі. Соціальні норми відображають визначеного роду інтереси – 

суспільні, класові, колективні чи групові. Головне й основне 

призначення всіх норм – погодити усі види інтересів. Інтереси 

визначають спрямованість поведінки людей, тому їх взаємне 

узгодження має важливе значення для регулювання управлінських 

відносин. 

Соціальне регулювання – заходи щодо дотримання соціальної 

справедливості в колективі й удосконалення соціальних відносин між 

працівниками. Це колективні договори, угоди, контракти, взаємні 

зобов'язання, правила внутрішнього розпорядку, правила етикету, 

черговість задоволення соціальних потреб у залежності від 

виробничого стажу чи трудової активності. Соціальне регулювання 

спрямоване на стимулювання колективної і особистої ініціативи й 

інтересу до праці. 

2. Психологічні методи управління. Ця група методів управління 

використовується з метою гармонізації взаємин персоналу й 

встановлення найбільш сприятливого психологічного клімату. 

Головною особливістю цих методів є звернення до внутрішнього світу 

людини, її особистості, інтелекту, поведінки і почуттів з метою 

мобілізації внутрішнього потенціалу людини для вирішення 

конкретних задач організації. 



До психологічних методів відносяться: 

– формування особистої мотивації працівників, виходячи з філософії 

школи; 

– психологічне спонукання: заохочення і підтримка творчості, 

ініціативи й самостійності; 

– задоволення професійних інтересів працівників, підвищення 

творчого змісту праці; 

– планування службової кар'єри працівника на основі його 

психологічної орієнтації; 

– добір цілей діяльності за психологічними характеристиками й 

розвиток необхідних психологічних якостей; 

– комплектування малих робочих груп, виходячи з критерію 

психологічної сумісності працівників; 

– формування комфортного психологічного клімату в трудовому 

колективі; 

– встановлення нормальних ділових відносин між керівниками й 

підлеглими. 

Психологічні методи управління персоналом базуються на знанні, 

грамотному й вмілому використанні психологічних якостей 

конкретного працівника. Таким чином, психологічні методи 

відіграють важливу роль у роботі з персоналом і відрізняються 

індивідуальною спрямованістю. 

III. Економічні методи управління – це методи матеріального 

стимулювання (преміювання, підвищення зарплати за результатами 

атестації), економічного планування, бюджетного управління тощо. 

Економічні методи носять непрямий характер управлінського 

впливу й засновані на використанні економічного механізму. Ці 

методи займають центральне місце в системі наукових методів 

управління трудовою діяльністю людей, оскільки на їхній основі 

встановлюється такий режим роботи й такі стимули, що об'єктивно 

спонукають і зацікавлюють персонал в ефективній роботі (заробітна 

плата, премії, доплати, інші винагороди). 

Реалізація економічних методів управління здійснюється в системі 

економічних відносин між членами трудового колективу. Керівництво 

організації за допомогою різних компонентів оплати праці (основної і 

додаткової заробітної плати, премій) регулює матеріальну 

зацікавленість працівників. 



IV. Педагогічні методи управління. До цих методів управління 

відносять проведення науково-практичних конференцій педагогічних 

працівників, серпневих нарад учителів, семінарів, диспутів,. 
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. 

 

ТЕМА 5. ОСВІТНІЙ  МОНІТОРИНГ ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЗНЗ 

План 
 

1.Моніторинг - механізм контролю й відстеження якості освіти. 

2.Типи і види моніторингу. 

     3.Мета освітнього моніторингу. 

     4.Етапи організації та проведення моніторингу в освітньому процесі. 

5.Інформаційно-методичні рекомендації щодо організації та 
проведення педагогічного  моніторингу як одного з 
інноваційних засобів управління закладом освіти. 
 

 

В умовах оновлення освіти актуальними стають проблеми педагогічної 

діагностики. Досвід показує, що неможливо досягти високого рівня 

навчальних досягнень учнів без відповідного контролю за ходом навчального 

процесу. Тому проблеми оцінювання навчальних досягнень школярів та 

оцінювання ефективності навчання тісно пов’язані між собою. Вирішення 

цієї проблеми стає можливим шляхом  моніторингового дослідження. Тому 

поняття «моніторинг» увійшло в наше життя як необхідність.  

Моніторинг - механізм контролю й відстеження якості освіти, постійне 

спостереження за навчально-виховним процесом з метою виявлення його 

відповідності бажаному результату або першочерговим пропозиціям, що 

дозволяє виявити тенденції розвитку системи освіти. Поняття «освітній 

моніторинг» як педагогічна й управлінська категорія не копіює загальних 

положень теорії інформації, а переводить їх на мову педагогіки, психології й 

управління. Завдання вчених полягає в конкретизації положень теорії, а 

завдання вчителя – реалізувати їх у практичній діяльності.  

Спираючись на теоретичні положення, освітній моніторинг має пройти 

такі етапи: визначення мети, постановка завдання, процес упровадження, 

організація моніторингу, підбиття підсумків та розробка необхідних 

рекомендацій.  

Забезпечення високоякісної освіти  на всіх її етапах та оцінювання її 

результативності – одне з основних завдань сьогодення. Знання 



закономірностей, які безпосередньо впливають на результати моніторингу, 

може бути корисним як для керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

під час планування навчально-виховного процесу з метою покращенн я 

ефективності навчання, так і для вчителів. Окрім того, є ряд закономірностей, 

що впливають на моніторинг якості освіти, і навчальний заклад не може їх 

змінити. Також є закономірності, які мають змогу змінити навчальний заклад 

за відповідних умов. Саме питання моніторингу освіти безпосередньо 

пов’язані з виявленням і регулюванням впливу закономірностей зовнішнього 

середовища і внутрішніх факторів самої педагогічної системи.  

Моніторинг різниться за типами і видами.  

Розрізняють типи моніторингу:  

– за масштабами цілей освіти (оперативний, тактичний, стратегічний);  

– за етапами навчання (вхідний або вибірковий, проміжний або 

навчальний, вихідний або підсумковий); 

 – за часовою залежністю (ретроспективний, попереджувальний, 

поточний); 

 – за частотою процедур (разовий, періодичний, систематичний); 

 – за охопленням об’єкта спостереження (локальний, вибірковий, 

суцільний); 

 – за організаційними формами (індивідуальний, груповий, 

фронтальний); – за формами суб’єкт-об’єктних відносин (зовнішній, або 

соціальний, взаємоконтроль, самоаналіз); 

 – за інструментарієм, що використовується (стандартизований, 

нестандартизований); 

 – за рівнями управління освітнім процесом (керівний, 

адміністративний, педагогічний, освітній). 

 Існують такі види освітнього моніторингу: 

 – інформаційний – передбачає накопичення і розповсюдження 

інформації, але не передбачає спеціально організованого обстеження на етапі 

збору інформації; 

 – базовий – виявляє проблеми і небезпеки до того, як вони будуть 

усвідомлені у сфері управління; 

 – проблемний – дає змогу досліджувати закономірності процесів, 

ступеня небезпек, типологію проблем тощо; 

 – управлінський – дозволяє відстежувати й оцінювати ефективність, 

наслідки і вторинні ефекти ухвалених рішень. 

 Зазначені вище типи та види моніторингових досліджень можуть бути 

реалізовані на різних рівнях: індивідуальному (оцінка учнями якості своєї 

загальноосвітньої підготовки) , локальному (оцінювання у школі учасників 

навчально-виховного процесу щодо якості освіти), міському (оцінювання 

діяльності навчальних закладів у місті), муніципальному (оцінювання 

місцевими органами управління суб’єктів освітньої діяльності), 

регіональному (оц інювання ефективності функціонування місцевої системи 

освіти ), державному (акцентоване й узагальнене оцінювання якості 



функціонування національної системи освіти та порівняння її показників з 

міжнародними індикаторами й системами).  

Головною метою освітнього моніторингу є відстеження динаміки 

якості освітніх послуг, що надаються освітнім закладом, та ефективність 

управління якістю освіти. Об’єктом освітнього моніторингу є зміст освіти та 

засоби, що забезпечують навчально-виховний процес, різноманітні види 

діяльності людини (вчителя, учня, керівника навчального закладу, 

управлінця), окремі складники всієї системи освіти, діяльність навчальних 

закладів, освітніх систем різних рівнів, освітні технології й методики, їх 

ефективність, навчально-виховний та освітній процеси, їх етапи та 

результати. Предметом освітнього моніторингу є якість шкільної освіти як 

системоутворювальний чинник навчального закладу і чинник освітнього 

забезпечення.  

Щоб освітній моніторинг на шкільному рівні став реальним фактором 

управління, його потрібно організувати таким чином, щоб він врахував 

конкретні функції:  

– аналітичну – психолого-педагогічний аналіз навчально-виховного 

процесу на всіх рівнях його структурної організації, виявлення причинно- 

наслідкових зв’язків між умовами і результатами; 

 – діагностичну – комплексне психолого-педагогічне вивчення якості 

освіти, виховання, розвитку учня в навчальному закладі, а також рівня 

професійної компетентності вчителя; 

 – оцінювальну – кількісно-якісну оцінку діяльності адміністрації 

школи, вчителя, учня тощо;  

– коригувальну – дидактичну корекцію навчально- виховного процесу, 

психолого-педагогічну корекцію особистості на шляху її саморозвитку; 

 – орієнтувальну – спрямування на вирішення мети і завдань діяльності 

навчального закладу, зазначених у плануванні, а також на виявлення та 

усунення негативних рис, факторів, явищ тощо ;  

– інформаційну – створення вірогідного масиву інформації , яка дає 

можливість з’ясувати результативність педагогічного процесу, отримати 

відомості про стан об’єкта і забезпечити зворотний зв ’язок із даними про 

позитивні результати моніторингу;  

– управлінську – вплив на мету, зміст і методи управлінської 

діяльності; 

 – педагогічну – створення цілісності процесу навчання, виховання та 

розвитку учнів.  

Загальні вимоги до моніторингу: 

1) доступність – інформація, на яку орієнтована програма 

моніторингу, має бути реально доступною для отримання, а 

інформація, що може  бути одержана в ході моніторингу, 

представлена у формі, що дозволяє бачити реальні проблеми, які 

вимагають вирішення; 

2) повнота – джерела інформації повинні перекривати можливе поле 

отримання результатів або коректно презентувати його (не можна 



судити про стан справ у навчальному закладі тільки на основі 

опитування якоїсь однієї групи учасників освітнього процесу); 

3) точність – погрішності вимірювань повинні бути мінімальними; 

4) систематичність – проведення етапів і видів моніторингу в певній 

послідовності та за відповідною системою;  

5) об’єктивність – максимальне уникнення суб’єктивних оцінок, 

урахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення 

рівних умов для всіх учасників освітнього процесу; 

6) достатність – обсяг інформації має дозволити ухвалити 

обґрунтоване рішення (під час проведення моніторингу важливо 

уникнути ризику отримання як недостатньої, так і надмірної 

інформації); 

7) валідність – повна і всебічна відповідність пропонованих 

контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість 

критеріїв виміру й оцінки, можливість підтвердження позитивних і 

негативних результатів, що отримуються, різними способами 

контролю; 

8)  оперативність – інформація має бути своєчасною; 

9) надійність – сталість результатів, що отримуються при повторному 

контролі, які проводять інші особи; 

10) гуманістична спрямованість – створення умов доброзичливості, 

довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату; 

11) оптимальність узагальнення – інформація має бути подана у 

формі, що відповідає запитам різних груп користувачів. 

 Інструментарій моніторингових досліджень: анкети, опитувальні 

листки, які використовують суб’єкти моніторингу у своїй діяльності, 

підготування інструктивно-методичних матеріалів для координаторів 

дослідження всіх рівнів та його учасників, корекційні карти, інформаційні 

стандарти, форми статистичної звітності, банк даних як форма накопичення 

інформації. 

Етапи організації та проведення моніторингу в освітньому процесі: 

 1 етап – підготовчий.  

Проводиться визначення об’єкта, з’ясування мети, встановлення 

термінів проведення, вивчення необхідної літератури.  

2 етап – практичний.  

Передбачається збір інформації шляхом спостережень, анкетування, 

співбесід, тестування, проведення контрольно- діагностичних зрізів, добір 

інструментарію.  

3 етап – аналітичний.  

Здійснюється аналіз та систематизація отриманої інформації, 

розробляються пропозицій та рекомендацій щодо подальшої роботи, 

формулюються висновки і виробляються рекомендації, здійснюється 

корекція та контроль, приймаються відповідні управлінські рішення та 

оприлюднюються результати.  

4 етап – інформаційний.  



Доведення матеріалів аналізу, висновків, рекомендацій до керівництва 

управління освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних 

колективів, громадськості.  

 

Маючи результати аналізу моніторингового дослідження, можна 

приймати управлінські рішення щодо підвищення якості освіти в школі. 

Моніторинг та оцінювання будуть настільки ефективними, наскільки вдало 

поставлено мету, коректно задано стандарти й норми, яких необхідно 

дотримуватися при його проведенні. Моніторинг постійно використовується 

в межах різних сфер науково-практичної діяльності, у тому числі 

педагогічної. Він дає змогу виявляти фактори, які впливають на хід і 

результати освітніх реформ, порівнювати результати функціонування 

закладів освіти та освітніх систем для визначення найбільш ефективних 

моделей організації, оптимальних шляхів їх розвитку. На шляху 

автоматизації управлінської діяльності суттєвою проблемою є необхідність 

правильних підходів до оцінки результатів роботи навчальних закладів 

різних типів, ступенів навчання, профільної спрямованості. Від правильного 

добору методик проведення моніторингових досліджень і принципів 

числового виміру залежить ефективність та якість запроваджених 

моніторингових процедур.  

 
 
Інформаційно-методичні рекомендації щодо організації та 
проведення педагогічного  моніторингу як одного з 
інноваційних засобів управління закладом освіти 
 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається: «Модернізація 

системи освіти спрямована на забезпечення її якості відповідно до новітніх 

досягнень науки, культури і соціальної практики». 

Ключовим аспектом забезпечення якості є рівень розбіжності між 

наявною ситуацією та перспективою, яку визначила для себе організація. Для 

того, щоб це визначити, необхідно зібрати інформацію. Тому основним 

інструментом управління є система інформаційно-аналітичної діяльності, яка 

передбачає наявність прямих та зворотних зв’язків між управлінською та 

керованою системами. Процес забезпечення якості освіти в навчальному 

закладі за своєю суттю є процесом збору та аналізу інформації, який 

завершується прийняттям управлінського рішення. 

Якість діяльності загальноосвітнього навчального закладу можна 

визначити тим, яким чином цей заклад досягає своєї мети, здійснивши аналіз 

інформації, зібраної під час контрольних заходів. 

Одним із механізмів забезпечення якості освіти є педагогічний (освітній) 

моніторинг. Хоча сьогодні досить часто йдеться про моніторингові 

дослідження, суттєвими проблемами для керівників шкіл та педагогів є 

саме здійснення моніторингу; недостатні знання педагогів-практиків про цей 

феномен; відсутність системи внутрішньошкільного моніторингу. 



Моніторинг — це постійне відслідковування процесу, явища з метою 

виявлення бажаного результату, прогнозу, стандарту. Іншими словами, 

моніторинг — це комплекс процедур зі спостереження, поточного 

оцінювання перетворень керованого об’єкта і спрямування цих перетворень 

на досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта (наприклад, стандарту). 

Часто моніторинг ототожнюють із контролем, хоча це різні речі. 

Контроль — одна з основних функцій освітнього менеджменту, 

реалізація якої — це процес отримання та опрацювання інформації про хід та 

результати навчально-виховного процесу (створення інформаційно-

аналітичної системи) з метою прийняття на цій основі певного 

управлінського рішення. 

При такому тлумаченні контроль близький до моніторингу, сутність 

процесу якого «полягає в синхронності процесів спостереження, 

замірювання, вироблення на цій основі нових знань про стан об’єкта з 

подальшим моделюванням, прогнозуванням та прийняттям відповідного 

управлінського рішення» . 

Моніторинг — це інноваційний засіб (інструментарій) якісного 

управління школою. Педагогічний моніторинг, використовуючи дані 

медичних, психологічних, соціологічних досліджень, визначає, наскільки 

раціональними є педагогічні засоби дії, а дидактичні засоби — адекватними 

проголошеним цілям і завданням, виявленим індивідуально-типологічним 

особливостям учнів, специфіці середовища їх життєдіяльності. 

Як бачимо, «контроль» і «моніторинг» — близькі, але не ідентичні 

поняття. Контроль — це оцінка фактичних результатів діяльності в різні 

інтервали часу, тоді як моніторинг в освіті — це системна процедура, мета 

якої 

— не лише відстеження певного стану об’єкта, а з’ясування чинників, 

які потрібні для його розвитку та зміни ситуації. 

З одного боку, контроль як дія є одним із методів моніторингового 

дослідження, а з іншого — контроль як функція використовує моніторинг як 

інноваційний інструмент якісного управління школою. 

Для здійснення моніторингового дослідження в ЗНЗ керівник має бути 

ознайомлений з технологією моніторингу. 

Поняття «технологія» (в перекладі з грецької — знання про 

майстерність) тлумачний словник визначає як: 

- сукупність способів обробки або переробки матеріалів, виготовлення 

виробів, проведення виробничих операцій тощо; 

- сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих 

операцій у процесі виробництва чого-небудь . 

У зв’язку з цим технологія моніторингу — це певна послідовність дій, 

виконання яких є необхідним для досягнення поставленої мети. Фактично, 

технологія моніторингу — це збір, збереження та аналіз інформації з 

подальшим прийняттям управлінського рішення. 

Моніторинг — це дослідження, що містить суто дослідницькі елементи: 

генеральну та вибіркову сукупність; мету і завдання; об’єкт і предмет; 



планування процедур; вибір суб’єктів (експертів); збір і статистичну обробку 

результатів; інтерпретацію; експертні висновки та рекомендації щодо 

прийняття певних управлінських рішень. 

Замовниками моніторингових досліджень можуть бути різні учасники 

освітнього процесу, які зацікавлені в об’єктивному оцінюванні освітніх 

послуг, що їх надають навчальні заклади. Ініціатори моніторингових 

досліджень мають чітко усвідомлювати мету, предмет моніторингу (що треба 

досліджувати і для чого) та його наслідки, а також повинні бути готовими до 

сприйняття об’єктивної інформації. Крім того, вони мають пам’ятати, що 

висновки таких досліджень обов’язково матимуть певні наслідки, зокрема 

морального характеру. 

Здійснення моніторингу розпочинається з видання наказу по школі (за 

певним напрямом), в якому визначаються: мета моніторингу та склад 

моніторингової групи; обов’язки її членів; терміни проведення дослідження. 

Керівник закладу проводить розширену нараду, на якій учасники навчально- 

виховного процесу ознайомлюються з наказом, системою моніторингових 

досліджень, завданнями моніторингу та способами його реалізації; 

визначається кількісний та персональний склад групи інформаційного 

забезпечення. До складу означеної групи можуть увійти представники 

адміністрації та органів громадського самоврядування, вчителі, учні, батьки. 

Крім того, призначаються відповідальні за збір інформації, за ведення чіткого 

обліку та здійснення аналізу на кожному часовому проміжку моніторингу, 

які в спеціальних зошитах фіксують зібрану інформацію, забезпечують її 

збереження, у ході вивчення приймають відповідні управлінські рішення, 

підводять підсумки щодо завершення дослідження, визначають проблеми і 

шляхи їх розв’язання. 

Завданнями моніторингової (творчої, робочої) групи є визначення 

напрямів (факторів) здійснення моніторингу, підготовка проекту програми 

дослідження та розробка критеріїв оцінки за кожним напрямом; побудова 

факторно-критеріальної моделі (або відбір іншої моделі) оцінювання об’єкта 

моніторингу; визначення інструментарію оцінювання, розробка або відбір 

тестів, анкет тощо. 

До основних труднощів при впровадженні моніторингових технологій 

відносять вибір інформаційно - критеріального ядра (ділянка виміру-

критерій-показник). 

Збір та аналіз інформації слід здійснювати паралельно. Це дає змогу 

вносити корективи під час пошуку додаткових даних, залучати нові джерела 

інформації. 

Інформаційна база дослідження може бути представлена у вигляді 

діаграм, схем, порівняльних таблиць тощо. Наприклад, інформаційна база 

моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів (у цифровому і 

графічному відображенні може бути представлена у вигляді порівняльної 

таблиці рівня навчальних досягнень учнів за 3 роки; таблиці навчальних 

досягнень учнів певного класу за І і ІІ семестри; діаграми рівня навчальних 

досягнень учнів кожного класу з кожного предмета (за навчальний рік); 



таблиці навчальних досягнень учнів кожного класу (з прізвищами учнів, за 

навчальними предметами, за І і ІІ семестри, за рік) у цифровому і графічному 

зображенні; таблиці рівня навчальних досягнень учнів (по предметах) у 

певного вчителя за семестр і рік. 

Аналіз результатів висвітлює прозору та об’єктивну картину 

навчального процесу в школі, а при аналізі даних інформаційної бази сприяє 

покращенню можливості перспективного планування розвитку школи.  

Заходи впливу включають рекламу школи, покращення рейтингових 

показників школи, зв’язки із ЗМІ, батьківською громадою тощо. 

Використання означеної інформаційної бази - це матеріали для педагогічних 

консиліумів, педагогічних рад, засідань методичних об’єднань, 

обґрунтування наказів по школі. 

Будь-яке моніторингове дослідження — це складний і тривалий процес, 

що потребує ретельної підготовки, дотримання певних правил і процедур. 

Система моніторингу дає змогу оцінити якість освіти, якщо визначені 

стандарти, величини, які вимірюються, встановлені критерії, завдяки яким 

можна робити висновки про досягнення стандартів, ведеться збір даних і 

оцінка результатів, вживаються відповідні заходи. 

Оновлення освіти полягає в переході на новітні педагогічні та 

управлінські технології. У зв’язку з цим на школу покладаються складні 

завдання: школа має довести «свою спроможність розв’язувати на сучасному 

рівні як традиційні, так і нові завдання, бути гарантом культурного і 

морального розвитку народу», довести відповідність освітнього процесу 

державним освітнім стандартам. 

Сьогодні слід розглядати питання про створення та функціонування 

моніторингу як системи, як цілеспрямованої взаємодії керуючої та керованої 

підсистем для досягнення запланованих результатів. Система моніторингу 

якості освіти на рівні навчального закладу (локальному) дозволить 

забезпечити високий рівень якості освіти, надаючи об’єктивну і своєчасну 

інформацію про її ефективність; сприятиме системному узагальненню 

діяльності навчального закладу щодо досягнення поставленої мети. 
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допоможе зрозуміти його сутність, мету, завдання, принципи, функції, 
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якій мірі він може застосовуватись, хто його може застосовувати ефективно, 
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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. 

 

 

ТЕМА 6.УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗНЗ 

ТЕМА 5. УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗНЗ 

План 

1. Соціокультурна природа освіти. 

2. Проблематика ціннісних орієнтацій у педагогічній системі. 

3. Культура менеджменту. 

4. Ціннісні основи процесу професійної підготовки менеджерів освіти 

            Освіта в Україні відіграє значну роль у системі соціальних 

інституцій, виконує традиційні функції передачі знань, умінь і навичок 

професійної діяльності, розвиває в молоді ерудицію та інтелект і реально 

визначає культурні орієнтири майбутнього суспільства. Тому сталі 

стереотипи в системі управління освітою не повинні перешкоджати 

соціокультурним засадам і прагненням сучасної молоді до ініціативи, 

інновацій, повної самореалізації. Головне – створити середовище, в 

якому суб’єкти навчально-виховного процесу були б спроможні вчитися 

й працювати для досягнення спільної мети. 

Освіта в Україні вважається одним із основних компонентів 

загальнолюдських цінностей. Метою освіти є всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 

моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 

суспільного вибору. В основу освіти покладено загальнолюдські цінності 

– гуманізм, патріотизм, демократію, мир і дружбу між народами, злагоду 

між національними та релігійними спільнотами, соціальну 

справедливість, працелюбність, повагу до національної та світової 

культури. Тобто зміст державної української освіти передбачає 

всебічний та гармонійний розвиток людини як у патріотичному, 

трудовому, моральному, так і в національному, правовому та інших 

аспектах. 

Важливого значення набувають не лише філософсько-соціологічні 

http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0013/


міркування про відмінність у дефініціях “людина грамотна”, “людина 

культурна”, “людина компетентна”, “людина навчена” тощо. Йдеться 

про з’ясування того, чи пов’язана система освіти з практикою, чи 

забезпечена вона предметним аксіологічним змістом, психолого-

педагогічними технологіями, наскільки держава й суспільство взагалі 

мають у ній потребу. На погляд В.Лугового, всі освітні явища мають 

головну системну якість бути надбіологічно виробленим способом 

цілеспрямованого, організовано-упорядкованого інформаційного 

окультурення індивідів з метою забезпечення соціально-культурного 

життя . 

Реалізація аксіологічного підходу в сучасному навчальному закладі 

спрямована на відбір і трансляцію в молоді провідних соціальних 

цінностей гуманістичної спрямованості. Вагомий внесок у розробку цієї 

проблеми зробили Є.Шиянов, Н.Асташова, І.Бех, В.Крижко, 

М.Михальченко, І.Зязюн, В.Огнев’юк, Н.Нікандров, І.Ісаєв, 

К.Абульханова-Славська, В.Луговий, О.Вишневський, В.Караковський, 

В.Сластьонін, О.Сухомлинська та інші. Аксіологічний потенціал освіти 

та ціннісно-смисловий підхід до організації державного управління 

освітою визначається Конституцією України, Національною доктриною 

розвитку освіти й законами про освіту. 

Розгляд проблематики ціннісних орієнтацій у педагогічній системі 

безпосередньо пов’язаний з розвитком культури особистості. Серед 

педагогів, що досліджують зв’язки аксіологічних і культурологічних 

підходів у педагогіці, виділяється позиція І.Беха та М.Михальченка . 

Розвиток у керівника почуття цінності іншої людини, зазначає І.Бех, 

може успішно відбуватися не лише за умови перетворення його в “центр 

Всесвіту”, а за умови своєчасного блокування в нього Еґо-потягів, які 

деструктивно впливають на моральну досконалість особистості. Слід 

зазначити методологічну тезу вченого, яка задає тон професійно-

педагогічній діяльності: виховання – це входження людини в культуру. 

Відзначимо, що в даному випадку входження в культуру управління 

розглядається як процес філігранної роботи керівника з педагогами. Це 

складний процес присвоєння цінностей через складні духовні зусилля 

кожної людини. І чим складніше ціннісне коло, тим більше зусиль воно 

вимагає від керівника. 

М.Михальченко у своїх педагогічних пошуках звертається до 

культурологічних цінностей, вироблених людством, і таких, що дають 

духовні сили сьогодні. Його переконаність у тому, що керівник як 

представник культури повинен пропонувати педагогам вищі цінності й 

формувати до них особливе ставлення, співвідноситься з організацією 

виховного процесу на основі щоденного ціннісного вибору. 

Споконвічно про цінності говорили як про елементи морального 

виховання, найважливіші складові внутрішньої культури людини, що, 

виражаючись в установках, властивостях і якостях, визначають 

ставлення людини до суспільства, природи, до інших людей, до самого 



себе. В освітньому процесі ціннісні орієнтації виступають як об’єкт 

діяльності керівника й педагогів. Звідси висновок, що розвиненість 

аксіосфери менеджера освіти, повне й органічне освоєння цінностей 

учнями, студентами є умовою оптимальності морального виховання як 

основи духовного розвитку особистості. Під аксіосферою ми розуміємо 

унікальне духовне утворення, яке включає ціннісні орієнтації, що 

забезпечують самозбереження людини в просторі і в часі . 

Загальнолюдські цінності, норми моралі, вироблені історичною 

практикою суспільства, високо цінуються та є обов’язковими для 

успішної управлінської діяльності майбутнього менеджера освіти. 

Світ культури постає, насамперед, як світ цінностей матеріальних і 

духовних, створених або виділених у природі людиною, якими вона 

насолоджується в міру своєї обдарованості, освіченості та вихованості. 

Цінність означає значущість, корисність або шкідливість чого-небудь 

для людини, групи, суспільства. Цінність може допомогти оцінити що-

небудь у порівнянні, тобто виступити критерієм вибору. Цінність сама 

стає орієнтиром, тому що вона є засобом досягнення мети. 

Культура менеджменту – це досягнутий рівень ефективності управління 

в різних сферах за рахунок високої культури самого менеджера, 

організаційної культури установи освіти, прогресивної системи ділових 

відносин з усіма учасниками навчально-виховного процесу. 

Управлінську культуру формують не тільки менеджери, але й усі 

педагоги, співробітники, вихованці в процесі взаємодії установи освіти з 

ними. Культура менеджменту одержала власний зміст у результаті 

інтегративного ефекту взаємовпливу комплексу наукових теорій і 

похідних від них управлінських технологій. Багатоскладова сутність 

людини – суб’єкта культури менеджменту – визначила присвоєння 

(інтеріорізацію) основ духовної, емоційно-почуттєвої, розумової й 

діяльнісної культур, що по-різному впливають на мислення й діяльність 

керівників. 

Реально цей вплив здійснюється шляхом застарівання та відновлення 

поділюваних людиною цінностей, що є одночасно ядром кожної 

культури. Чим більшою кількістю цінностей, узятих від різних культур, 

володіє людина, тим вона є культурнішою. Нового змісту в системі 

культури набувають такі поняття, як коректність і толерантність. 

Коректність і толерантність не лише запобігають соціальним конфліктам 

– вони сприяють гармонійності міжособистісних стосунків, пошуку 

діалогу з релігійних, національних, мовних, статусних питань. 

Менеджер освіти виступає керівником, що формує відношення всередині 

та поза організацією, орієнтує членів організації на досягнення цілей. Він 

щоденно приймає рішення, які ґрунтуються на особистих принципах та 

цінностях. Якщо особисті цінності нечіткі, менеджеру не вистачатиме 

досить твердих підстав для суджень, які в цьому випадку можуть 

сприйматися оточуючими як необґрунтовані. Сучасна концепція 

успішного управління орієнтована на такі цінності, як ефективність, 



реалізація потенціалу працівників і зростаюча готовність до нововведень. 

Менеджери, які мають нечіткі основні принципи або відступають від них 

чи ґрунтуються на цінностях вчорашнього дня, не здатні здійснювати 

ефективного керівництва. На думку В.Терентьєва, цінності менеджменту 

– це свідомий вибір системи ідей, вони мають особливе значення й 

прийняті в якості направляючих передумов, на основі яких менеджери 

здійснюють свою професійну діяльність. 

Головне для успішної управлінської діяльності (ірраціональної в своїй 

основі – адже, наприклад, відсутні раціональні формули краси, честі, 

величі, совісті та ін.) – це здатність менеджера до співчуття, “емоційного 

резонансу”, розуміння почуттєвого стану іншого суб’єкта (що його 

радує, а що – засмучує), здатність “бачити очима іншої людини, чути й 

відчувати, як вона”, та викликати відповідний відгук педагогів. 

Управлінська діяльність потребує розвинутої душевності, почуттєвості, 

сентиментальної відкритості керівника задля спроможності трансмісії 

ірраціонального культурного досвіду людства, який є невід’ємним 

компонентом усякої культури . 
  

Основним фактором, який впливає на процес професійної підготовки 

менеджерів, є система цінностей. Система цінностей виступає як найбільш 

абстрактний рівень регуляції. Однією з найважливіших загальнолюдських 

цінностей є соціокультурна природа освіти, тобто система освіти виступає 

органічною частиною суспільства та культурного життя й може розглядатися 

й оцінюватися тільки у взаємозв’язку з ними. 

Ґрунтуючись на характеристиці трьох груп цінностей, запропонованій 

Н.Масюковою, ціннісні основи процесу професійної підготовки менеджерів 

освіти можна узагальнити таким чином (табл.1) . 

 

 

Таблиця 1 

Ціннісні основи процесу професійної підготовки менеджерів освіти 
Перша група цінностей Друга група цінностей Третя група цінностей 

Первісні блага Рефлексивні цінності Вищі етичні цінності 

Освіта, яка ґрунтується на 

компетентності, 

конкурентоспроможності, 

дає можливість для 

кар’єрного pосту, 

професійного розвитку, 

гарантованого заробітку та 

стабільного життя 

Ідеал автономії, цінність 

свободи, цінність 

єдності особистісної та 

громадянської позицій 

Суб’єкт-суб’єктні 

стосунки в процесі 

професійної підготовки 

Рефлексія з приводу загальнолюдських цінностей та вимог до професії 

менеджера освіти формує особисте ставлення й, зрештою, власні ціннісні 

орієнтації, що визначають вибір відповідної поведінки. Учитися жити й 

працювати в згоді із самим собою, “тримати ціль” і переборювати труднощі, 

опановувати техніку власної праці, розвивати творчі здібності, 



вдосконалювати добрі вчинки – це основа становлення особистої культури 

майбутнього менеджера. 

Культура – це важлива частина змісту професійної освіти менеджера. 

Культура, як відомо, засвоюється у формі чотирьох елементів: знань про різні 

сфери буття; досвіду діяння у визначених сферах (уміння); творчості як 

перетворення й переносу прийомів діяльності в нові, непередбачені умови; 

ставлення до діяльності, її об’єкта, всього, що з нею пов’язане, 

співвіднесеного із системою цінностей людини (І.Лернер). Засвоїти культуру 

– означає “знати-вміти-творити-бажати”. Людина може “знати”, але не 

“вміти”, “знати і вміти”, але не “творити”, “знати, вміти, творити”, але не 

“бажати”. В останньому випадку марні для суспільства (та й для самої 

людини) її знання, вміння, потенції до творчості. 

На думку Є.Пасова, “бажати” – це головний елемент у змісті культури, він 

визначає мотиваційний аспект людини як індивідуальності, тому що 

культура – це цінності, й визначають усе саме вони, а не “знання та вміння”. 

Саме цінності визначають головне для людини – її розвиток. 

Процес професійної освіти менеджера містить у собі фактично чотири 

процеси:  

1) пізнання, націлене на оволодіння предметним змістом культури 

менеджера;  

2) розвиток, націлений на оволодіння психологічним змістом культури 

менеджера;  

3) виховання, націлене на оволодіння морально-етичним змістом культури 

менеджера;  

4) навчання, націлене на оволодіння соціальним змістом менеджерської 

культури. Скористаємося схемою Є.Пасова (Рис. 1) й подамо її стосовно 

змісту підготовки менеджера. 

Метою освіти є менеджер як людина-ідеал, якого відрізняє культура творчої 

праці, розумного споживання, культура гуманістичного спілкування, 

культура пізнання, культура естетичного засвоєння дійсності таким чином, 

щоб вона робила людину не тільки освіченою, але й культурною, духовною, 

вчила не лише думати, а й мислити, націлювала не на оволодіння готовими 

знаннями та їх застосування, а на креативність. Культурний, духовний 

менеджер в освіті – досить важлива передумова не тільки успішної його 

роботи, але й (що не менш важливо!) становлення правового демократичного 

суспільства. 

ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА 

ОСВІТИ 

Зміст освіти 
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Рис. 1. Професійна культура менеджера освіти 

До важливих складових управлінської підготовки менеджера освіти 

віднесені:  

1) правова культура: знання базових законів, норм, правил, відомчих та 

інших нормативно-інструктивних документів, що регулюють діяльність 

навчального закладу;  

2) психолого-педагогічна культура: знання психології та педагогіки в 

інтересах навчання й виховання учнівського колективу, формування нових 

якостей в учнів; використання відповідних методів впливу на всіх учасників 

навчально-виховного процесу; налагодження комунікацій, ділового та 

міжособистісного спілкування;  



3) управлінська культура: знання теорії та процесів управління, їх 

закономірностей, властивостей, функціонування змісту, видів, форм і методів 

управлінської діяльності;  

4) організаційна культура: знання організаційних характеристик процесів 

управління, виявлення його учасників та їх взаємодія; попереднє 

проектування та всебічне впорядкування, чіткість, послідовність усіх видів та 

етапів управлінських дій; організація, класифікація та документування 

інформаційних потоків. 

Висока культура майбутнього менеджера освіти є неодмінною 
умовою успішної управлінської діяльності. Досягти цього можна 
шляхом посилення професійної спрямованості навчального процесу, 
наближення навчальних завдань, які пропонуються студентам, до 
умов їх майбутньої професійної діяльності. Управлінська культура 
менеджера освіти – це частина його суб’єктивної культури, яка є 
орієнтованою основою для успішного здійснення управлінської 
діяльності. 
Таким чином, яку б блискучу освіту не здобув менеджер, йому треба 
постійно займатись самовихованням, саморозвитком. Менеджер 
освіти XXI століття повинен працювати над своїми морально-
естетичними якостями, особистісним розвитком та іміджем. Щоб 
ефективно управляти освітньою установою й стати компетентним 
менеджером освіти, дуже важливо мотивувати кожного педагога до 
особистісного розвитку, який є фактором підвищення моральної та 
професійної культури. 
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9. Соціокультурні засади менеджменту в освіті / С.М.Омельченко // 
Педагогіка і психологія. – 2002. – №3. – С. 84. 
10. Терентьев В.К. Истины управления: взгляд на основы 
менеджмента. – М.: Сентябрь, 2002. – №3. – С. 41. 

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. 
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ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗМІСТОВНО-
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Зразок 

 

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 

 

ВАРІАНТ 1 

1.Розкрити сутність підготовки та прийняття управлінських рішень в НЗ  

2.Охарактеризувати закономірності, на основі яких реалізується теорія 

управління та освітній менеджмент  

ВАРІАНТ 2 

1.Визначити особливості знань та якості необхідні сучасному керівнику-

менеджеру школи. 

2.Визначити та охарактеризувати систему управління середніми 

загальноосвітніми навчальними закладами. 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО  СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

 

 

 

Галузь знань:            01 Освіта  

Напрям підготовки: 013 Початкова освіта 

 

 

Автор: 

 Доцент Вдовиченко Р.П. 

Посада, прізвище та ініціали  
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ         

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗНЗ» 

 

Практичне заняття — форма навчального заняття, під час якого студенти 

детально вивчають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни та 

набувають вмінь і навичок їхнього практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання відповідно до сформульованих завдань. Під час  

практичних занять  викладач оцінює здатність студентів змоделювати 

практичну ситуацію, виступи студентів, їх активність у дискусії, уміння 

формулювати та відстоювати свою позицію. Практичні заняття забезпечують 

розвиток творчого професійного мислення, пізнавальної мотивації та 

професійного застосування знань у навчальних умовах.  

Практичні заняття — це дві взаємопов’язані складові:  

а) самостійне вивчення програмного матеріалу;  

б) застосування теоретичних знань у практичній (змодельованій) діяльності з 

метою вироблення професійних умінь і навичок.  

ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№ 

з/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1 Тема 1. Шкільний менеджмент. Нормативно-правова база 

менеджменту освітньої установи 

2 

2 Тема 2.  Органи управління загальноосвітнього навчального 

закладу та планування його діяльності 

2 

3 Тема 3. Інформаційне забезпечення внутрішньо шкільного 

менеджменту та організація внутрішньо шкільного 

моніторингу. 

2 

4 Тема 4. Спілкування і конфлікти в педагогічній діяльності. 2 

 Усього  8 год. 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ДИДАКТИЧНА МЕТА:  

1. систематизувати та поглибити знання за  визначеною темою;  

2. формувати навички, прийоми аналітичної діяльності;  творчої діяльності;  

самостійного оперативного вирішення поставленої проблеми. 

 3.формувати уміння застосовувати знання в комплексі; 

ВИХОВНА МЕТА:  

1.створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, 

інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги; 

2.прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення до 

виконуваної роботи, аналітичний погляд на …); 

3.навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; 

4.сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок; 



5.удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість); 

6.формувати професійні якості: окомір, швидкість реакції, просторове 

уявлення;  прагнення до раціонального виконання трудових дій. 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема1. Становлення науки управління навчальним закладом як 

галузі наукового знання. Її предмет, завдання, методи 

План 

1. Становлення управління навчальним закладом як наукової 

дисципліни в Україні. 

2. Проблеми освіти в Україні та нові підходи до управління. 

3. Управління національною освітою в умовах становлення і 

розвитку. 

4. Періодизація, становлення і розвиток галузі освіти. 

5. Управління як мистецтво, наука, функція, процес, категорія 

людей, апарат (орган). 

6. Сутність управління. Види управління. 

Практична робота № 1 
Тема: Підготовка аналітичної таблиці «Нормативно-правове 

забезпечення основних напрямів розвитку системи освіти в Україні». 

Мета: 1. Ознайомити студентів із нормативно-правовим забезпеченням 

основних напрямів розвитку системи освіти в Україні. 

2. Сформувати уміння знаходити необхідні документи засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

3. Сформувати уміння працювати із різними типами та видами 

документів. 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

1. Визначити із викладачем перелік нормативно-правових документів, 

що повинні бути відображені. 

2. З’ясувати джерело, де відображено відповідні нормативно-правові 

акти. 

3. Визначити обсяг матеріалу, що повинен бути відображений у 

таблиці. 

4. Перенести необхідну інформацію у таблицю із посиланням на 

джерело інформації. 

5. У практичній роботі обов’язково відобразити нормативно-правові 

акти, надані у списку рекомендованої для виконання роботи 

літератури. 

6. Приклад наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Нормативно-правове забезпечення основних напрямів розвитку 

системи освіти в Україні 

 

№ / 

№ 

Назва документа. № 

документа і дата його 

Короткий зміст 

документа 

Джерело 

 



прийняття 

 

1 Закон України «Про 

освіту» 

від 23 травня 1991 р. 

№ 1060-ХІІ (зі 

змінами та 

допов.) 

 

В Законі України «Про освіту» 

містяться ті основні принципи 

і положення, на основі яких 

визначається стратегія і так- 

тика реалізації законодавчо- 

закріплених ідей розвитку 

освіти в Україні. 

Ці положення адресуються 

одночасно і суспільству, і 

самій системі освіти, і 

особистості, забезпечуючи як 

«зовнішні» соціально- 

педагогічні умови розвитку 

системи освіти, так і 

«внутрішні» власне педагогічні 

умови її повноцінної 

життєдіяльності. 

[Електронний 

ресурс]. – 

Режим до- 

ступу : http:// 

zakon2.rada. 

Gov.ua/laws/ 

show/1060-12. 

 

 

Практична робота 2. 

Тема: Розробка (за вибором) плану роботи організації або окремого його 

розділу. 

Мета: 1. Сформувати уміння планувати діяльність навчальних закладів і 

установ освіти. 

2. Сформувати уміння складати особисті плани роботи в залежності від 

займаної посади (вчитель, директор тощо). 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

Тема 2. Органи управління ЗНЗ та планування його діяльності 

 

План 

1.Структура та освітня система навчального закладу. 

2.Особливості організаційної структури у залежності від розміру та типу 

навчального закладу. 

3.Підходи до управління школою та її структура. 

4.Система управління навчальним закладом ( Функції управління. 

Організаційна структура та організаційні механізми керівної системи 

навчального закладу. Організаційні комунікації.) 

5.Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація. 

6.Планування цілей освітнього процесу у навчальному закладі. 

7.Базисний план - основа планування освітнього процесу навчального 

закладу. 

 



1. Вибрати організацію, для якої буде створюватися план. 

2. З’ясувати типову структуру плану роботи організації (загальноосвітній 

навчальний заклад, управління освіти певного рівня тощо) із посиланням на 

джерело. 

3. З’ясувати ключові циклічні заходи для внесення їх у річний план роботи. 

4. Розробити план роботи організації або окремий його розділ. 

5. З’ясувати можливості автоматизації виконання річного плану організації. 

Запропонувати відповідне програмне забезпечення за матеріалами мережі 

Інтернет. 

 

Тема 3. Інформаційне забезпечення внутрішкільного менеджменту і 

організація внутрішкільного моніторингу 

План 

1. Сутність освітнього моніторингу: визначення, синхронність 

процесів спостереження, замирювання, отримання нової інформації, 

моделювання, прогнозування, коригування. 

2. Моніторинг розвитку освіти в Україні. 

3. Діагностичний моніторинг. 

4. Державний моніторинг. 

5. Регіональний моніторинг. 

6.  Локальний моніторинг. 

7. Інноваційні орієнтації навчального закладу та система управління 

його розвитком. 

8. Системне планування розвитку школи: розробка стратегії змін та 

плани їх здійснення. 

Практична робота № 3 

Тема: Підготовка анотованого списку наукових праць з питань управління 

інноваційними процесами, процесами управління якістю освіти (за вибором). 

Мета: 1. Ознайомити студентів із науковими працями з питань управління 

інноваційними процесами, процессами управління якістю освіти. 

2. Сформувати у студентів уміння складати анотований список наукових 

праць з питань управління освітою. 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

1. Зробити вибірку необхідних видань у електронному каталозі Центральної 

наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. 

2. Замовити літературу на читальний зал, переглянути її і зробити коротку 

анотацію. 

3. Відвідати зал періодичних видань і зробити відповідну вибірку у виданнях 

з педагогіки. 

4. Зробити вибірку відповідних електронних видань у Інтернеті. 

Зразок оформлення анотованого списку наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 

Анотований список наукових праць з питань управління інноваційними 

процесами, процессами управління якістю освіти (за вибором) 



№  

Автор.Назва 

роботи 

Анотація 

 

 Лукіна Т. О. 

Державне 

Управління 

якістю 

Загальної 

середньої освіти 

в Україні : 

монографія 

/ Т. О. Лукіна. – 

К. : Вид-во 

НАДУ, 2004. – 

292 с. 

 

Монографія присвячена проблемам обґрунту- 

вання та створення в Україні сучасної системи 

державного управління якістю загальної серед- 

ньої освіти (ЗСО). Обґрунтовуються механізми 

державно-громадського управління якістю ЗСО 

на національному та регіональному рівнях. По- 

дається структура та зміст державного стандарту 

якості ЗСО. 

Моніторинг якості ЗСО розглядається як інфор- 

маційна основа становлення в Україні державно- 

громадських механізмів управління якістю освіти. 

 

   

 

        г) рівень задоволеності роботою тощо. 

4. Поняття "педагогічне спілкування": стилі, типологія. 

5. Будова педагогічного спілкування (процеси, бар'єри). 

6. Педагогічний конфлікт. 

7. Педагогічні функції оптимального спілкування. Професійно важливі 

якості педагогічного спілкування. 

8. Поняття педагогічного такту. 

Практична робота № 3 

1. Розкрийте переваги і недоліки авторитарного стилю керівництва. І. 

Схарактеризуйте сильні і слабкі сторони демократичного стилю 

керівництва. 

3. Назвіть позитивні і негативні моменти ліберального стилю. 

Тема 4.  Спілкування і конфліктність в педагогічному колективі 

План 

1. Формування міжособистісного статусу директора, 

міжособистісних стосунків в апараті управління, колективі щодо його 

згуртування. 

2. Мотивація індивідуальної та колективної трудової діяльності 

членів шкільного колективу. 

3. Соціальні методи управління: 

а) сформованість громадської думки колективу; 

б) наявність авторитету в керівника закладу; 

в) поведінка колективу в стресових ситуаціях; 



4. Розкрийте способи поведінки людей в конфліктних ситуаціях. 

5. Проаналізуйте відмінності між протиріччям і конфліктом. 
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Контрольні завдання до семінарських занять 
 

Тема1. Становлення науки управління навчальним закладом як 

галузі наукового знання. Її предмет, завдання, методи 

Практична робота № 1 
Тема: Підготовка аналітичної таблиці «Нормативно-правове 

забезпечення основних напрямів розвитку системи освіти в Україні». 

Мета: 1. Ознайомити студентів із нормативно-правовим забезпеченням 

основних напрямів розвитку системи освіти в Україні. 

2. Сформувати уміння знаходити необхідні документи засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

3. Сформувати уміння працювати із різними типами та видами 

документів. 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

1. Визначити із викладачем перелік нормативно-правових документів, 

що повинні бути відображені. 

2. З’ясувати джерело, де відображено відповідні нормативно-правові 

акти. 

3. Визначити обсяг матеріалу, що повинен бути відображений у 

таблиці. 

4. Перенести необхідну інформацію у таблицю із посиланням на 

джерело інформації. 

5. У практичній роботі обов’язково відобразити нормативно-правові 

акти, надані у списку рекомендованої для виконання роботи 

літератури. 

6. Приклад наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Нормативно-правове забезпечення основних напрямів розвитку 

системи освіти в Україні 

 

№ / 

№ 

Назва документа. № 

документа і дата його 

прийняття 

 

Короткий зміст 

документа 

Джерело 

 

1 Закон України «Про 

освіту» 

від 23 травня 1991 р. 

№ 1060-ХІІ (зі 

змінами та 

допов.) 

 

В Законі України «Про освіту» 

містяться ті основні принципи 

і положення, на основі яких 

визначається стратегія і так- 

тика реалізації законодавчо- 

закріплених ідей розвитку 

освіти в Україні. 

Ці положення адресуються 

одночасно і суспільству, і 

самій системі освіти, і 

особистості, забезпечуючи як 

[Електронний 

ресурс]. – 

Режим до- 

ступу : http:// 

zakon2.rada. 

Gov.ua/laws/ 

show/1060-12. 

 



«зовнішні» соціально- 

педагогічні умови розвитку 

системи освіти, так і 

«внутрішні» власне педагогічні 

умови її повноцінної 

життєдіяльності. 

 

Практична робота 2. 

Тема: Розробка (за вибором) плану роботи організації або окремого його 

розділу. 

Мета: 1. Сформувати уміння планувати діяльність навчальних закладів і 

установ освіти. 

2. Сформувати уміння складати особисті плани роботи в залежності від 

займаної посади (вчитель, директор тощо). 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

1. Вибрати організацію, для якої буде створюватися план. 

2. З’ясувати типову структуру плану роботи організації (загальноосвітній 

навчальний заклад, управління освіти певного рівня тощо) із посиланням на 

джерело. 

3. З’ясувати ключові циклічні заходи для внесення їх у річний план роботи. 

4. Розробити план роботи організації або окремий його розділ. 

5. З’ясувати можливості автоматизації виконання річного плану організації. 

Запропонувати відповідне програмне забезпечення за матеріалами мережі 

Інтернет. 

 

Тема 3. Інформаційне забезпечення внутрішкільного менеджменту і 

організація внутрішкільного моніторингу 

Практична робота № 3 

Тема: Підготовка анотованого списку наукових праць з питань управління 

інноваційними процесами, процесами управління якістю освіти (за вибором). 

Мета: 1. Ознайомити студентів із науковими працями з питань управління 

інноваційними процесами, процессами управління якістю освіти. 

2. Сформувати у студентів уміння складати анотований список наукових 

праць з питань управління освітою. 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 

1. Зробити вибірку необхідних видань у електронному каталозі Центральної 

наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. 

2. Замовити літературу на читальний зал, переглянути її і зробити коротку 

анотацію. 

3. Відвідати зал періодичних видань і зробити відповідну вибірку у виданнях 

з педагогіки. 

Тема 2. Органи управління ЗНЗ та планування його діяльності 

 



4. Зробити вибірку відповідних електронних видань у Інтернеті. 

Зразок оформлення анотованого списку наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 

Анотований список наукових праць з питань управління інноваційними 

процесами, процессами управління якістю освіти (за вибором) 

№  

Автор.Назва 

роботи 

Анотація 

 

 Лукіна Т. О. 

Державне 

Управління 

якістю 

Загальної 

середньої освіти 

в Україні : 

монографія 

/ Т. О. Лукіна. – 

К. : Вид-во 

НАДУ, 2004. – 

292 с. 

 

Монографія присвячена проблемам обґрунту- 

вання та створення в Україні сучасної системи 

державного управління якістю загальної серед- 

ньої освіти (ЗСО). Обґрунтовуються механізми 

державно-громадського управління якістю ЗСО 

на національному та регіональному рівнях. По- 

дається структура та зміст державного стандарту 

якості ЗСО. 

Моніторинг якості ЗСО розглядається як інфор- 

маційна основа становлення в Україні державно- 

громадських механізмів управління якістю освіти. 

 

   

 

 

Практична робота № 4 

1. Розкрийте переваги і недоліки авторитарного стилю керівництва. 

2.Схарактеризуйте сильні і слабкі сторони демократичного стилю  

керівництва. 

3. Назвіть позитивні і негативні моменти ліберального стилю. 

4. Розкрийте способи поведінки людей в конфліктних ситуаціях. 

5. Проаналізуйте відмінності між протиріччям і конфліктом. 
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

1. Дореволюційний період розвитку управління в освіті . 
2. Теорія і практика управління школою у період з 1917 по 50-і роки XX 

століття. 

3. Проблеми школознавства у 60-70-х роках XX століття. 

4. Реформування управління освітою “Національна доктрина розвитку 

освіти України у ХХ1 столітті ” про управління освітою та шляхи його 

модернізації. 

5. Внесок українських науковців у розвиток освітнього менеджменту. 

6. Фактори, що зумовлюють розвиток управління в освіті. 

7. Концептуальна основа управління освітою. 

8. Сутність і специфіка менеджменту в освіті. 

9. Сучасні наукові підходи до управління освітою: цільове, програмно-

цільове, за результатами, адаптивне, управління розвитком та якістю 

10. Закономірності управління освітнім закладом. 

11. Принципи освітнього менеджменту. 

12. Мета і завдання управління закладом освіти. 

13. Принципова схема управління закладом освіти 

14. Суб’єкти, об’єкти та рівні управління закладом освіти 

15. Функції управління закладом освіти: загальна характеристика. 

16. Діяльнісний підхід до класифікації функцій управління, їх 

характеристика. 

17. Соціально-психологічні функції управління освітнім закладом. 

18. Цільові функції управління закладом освіти. 

19. Взаємозв’язок функцій, методів та стилів управління 

20. Розвиток управлінських функцій керівника освітнього закладу. 

21. Методи управління навчальним закладом. 

22. Роль протиріч у розвитку закладу освіти. 

23. Організаційний механізм управління за умов розвитку школи. 

24. Педагогічний аналіз як функція управління. Шляхи та засоби 

оновлення аналітичної діяльності 

25. Планування як функція управління. Інноваційні підходи до планування 

як функції управління 

26. Контроль як функція управління. Нові підходи до 

внутрішньошкільного контролю 

27. Організація як функція управління. Удосконалення організаційно-

координаційної діяльності 

28. Регулювання при традиційному та інноваційному управління закладом 

освіти. 

29. Модернізовані функції управлінської діяльності керівника закладу 

освіти. 

30. Методи управління навчальним закладом: загальна характеристика. 

31. Характеристика методів організаційно-стабілізуючого впливу. 



32. Характеристика методів організаційно-технологічного впливу. 

33. Характеристика методів організаційно-розпорядницького впливу. 

34. Характеристика методів рішення функціональних задач. 

35. Характеристика методів творчої праці. 

36. Характеристика соціально-психологічних методів. 

37. Характеристика методів самоуправління.  

38. Теоретичне обґрунтування професійної моделі керівника. 

39. Посадові вимоги до керівника сучасного закладу освіти. 

40. Система знань керівника сучасної школи 

41. Система умінь керівника сучасної школи 

42. Особистісно та професійно значущі якості керівника сучасної школи   

43. Оцінювання компетентності керівника навчального закладу. 

44. Культура управлінської діяльності. 

45. Нове управлінське мислення. 

46. Управлінські ролі керівника закладу освіти. 

47. Риси успішного керівника. 

48. Специфічні особливості управлінської діяльності. 

49. Негативні риси керівника. 

50. Відображення сучасного стану та перспектив менеджменту освіти в 

роботах українських вчених  

51. Відображення сучасного стану та перспектив педагогічного 

менеджменту в роботах російських вчених 

52. Змістовна характеристика журналу “Завуч” (публікації 2010-

2017років). 

53. Змістовна характеристика журналів “Директор школи”, «Управління 

освітою» (публікації 2010-2017років) 

54. Тематика та характер публікацій журналів “Рідна школа” та “Шлях 

освіти” про управління сучасними закладами освіти (2010-2017років) 

55. Практичне спрямування газети “Директор школи” на удосконалення 

управління 

56. Практичне спрямування газети “Управління освітою” на 

удосконалення управління 

57. Практичне спрямування газети “Завуч” на удосконалення управління 

58. Вчені Харківщини про управління закладами освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Зразки тестового контролю 

1. Метою управління закладом освіти є: 

а)забезпечення оптимального функціонування закладу освіти; 

б)забезпечення розвитку закладу освіти; 

в)обидві відповіді вірні. 

2.Метою-мінімум управління закладом освіти є: 

а)забезпечення оптимального функціонування закладу освіти; 

б)забезпечення розвитку закладу освіти; 

в)обидві відповіді вірні. 

3. До системи цінностей колективу, що є основою спільної діяльності, 

не належать: 

а) однакові уявлення про ідеали та моральні цінності; 

б) однакове розуміння мети діяльності колективу; 

в) однаково висока кваліфікаційна категорія педагогічних працівників. 

4. Результатом виконання функції планування та прийняти рішення не 

може бути: 

а) розпорядження;  

б) наказ; 

в) догана. 

5. Комунікативні вимоги до керівника закладу освіти – це: 

а)чесність, справедливість, витримка, почуття відповідальності; 

б)почуття суспільного обов’язку, зрілість переконань, соціальна 

активність; 

в)вміння слухати, тактовність, проявляти інтерес до людей. 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, характеристику 

основних видів навчальної, навчально-наукової та практичної самостійної 

роботи студентів, теми рефератів із курсу, список літератури. 

1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Методичні рекомендації розроблено з метою сприяти студентам в організації 

самостійної роботи з підготовки до практичних занять.  

Мета самостійної роботи — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної ознаки та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні аналізувати, 

систематизувати, планувати і контролювати власну діяльність. Студентам, щоб 

досягти кращих результатів у самостійному навчанні слід оволодіти такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

Здатність до узагальнення, сприйняття інформації,оволодіння 
культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 
Здатність використовувати в своїй діяльності нормативні  
правові документи в галузі початкової освіти; 
Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 
педагогічною майстерністю; 
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 до управління персоналом  ЗНЗ у відповідності з 
нормами діючого трудового законодавства; 
Здатність застосовувати методи і форми професійного розвитку 
персоналу;  
 Здатність  застосовувати управлінські аспекти оцінювання та 
мотивації персоналу, етики ділового спілкування керівника 
навчального закладу ЗНЗ.  

 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:  

1. Вивчення лекційного матеріалу.  

2. Підготовка до практичних та семінарських занять та тестування.  

3. Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни.  

4. Робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури.  

5.Контрольна перевірка кожним слухачем особистих знань за запитаннями 

для самоконтролю.  

     6. Виконання ІНДЗ. 

Самостійна  робота 



 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Основні наукові підходи до управління освітніми 

системами. 

13 

2.  Тема 2. Нормативно-правова база педагогічного 

менеджменту. 

11 

3. Тема 3. Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх 

класифікація Сутність і зміст управлінської технології. 

11 

4. Тема 4. Принципи, методи і функції управління навчальним 

закладом. (Фінансово-економічні методи управління. 

Організаційно-педагогічні методи управління. Соціально-

психологічні методи управління.)  

11 

5. Тема 5.Освітній моніторинг як механізм адаптивного 

управління. 

11 

6. Тема 6.Управлінська культура керівника педагогічного 

закладу. 

13 

 Разом 70 

 

 

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ:  Сухомлинський, Василь Олександрович.  

Вибрані твори : В 5 т. Т. 4. Розмова з молодим директором / В. О.    

Сухомлинський. - Київ : Радянська школа, 1977. - 638 с. (текст обсягом 30 

сторінок) – 50 балів 

 

Тези  
Тези — це стислі, лаконічно сформульовані основні положення доповіді, 

повідомлення тощо. Вони охоплюють виклад основних ду- мок праці від 

початку до кінця, а не лише її дослідницької частини. У тезах однією-двома 

фразами обґрунтовують тему, викладають історію питання. Окремі положення 

мають бути пов’язані між собою логічно. На відміну від конспекту в тезах 

відсутні деталі, пояснення, ілюстрації, що не заважає створенню цілісного, 

концептуального уявлення про зміст праці. Тези можуть бути цитатними, 

вільними (формулювання того, хто виконує тези), комбінованими (цитати і 

власні формулювання).  

Етапи складання тез:  

1. Свідоме ознайомлення з текстом.  

2. Поділ тексту на змістові частини.  

3. Осмислення кожного уривка, виділення в ньому найсуттєвіших положень.  

4. Формулювання власними словами або цитатою основних тезово визначених 

частин.  

 

ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELIBR&P21DBN=ELIBR&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


1. Охарактеризувати школу як педагогічну систему. Визначити 

підсистеми школи як педагогічної системи і знайти взаємозв’язки підсистем. 

– 20 балів 

 

2. Охарактеризувати школу як об’єкт управління. Проаналізувати 

управлінський вплив на школу зі сторони держави, суспільства, державних та 

громадських організацій. – 20 балів 

 

3. Опрацювати положення про середній загальноосвітній навчальний 

заклад (гімназія, ліцей, спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

певного предмету, звичайна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступеня). 

Знайти відмінності. Визначити відмінності положення про ЗНЗ та статут ЗНЗ. 

– 20 балів 

 

НАПИСАТИ ЕСЕ  - 20 балів 

 

Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть 

висновок: що створювало авторитет керівництву школи, яке користувалося 

повагою серед учнів. 

 

Підготувати реферат на одну із запропонованих тем. 

Реферат – це науково-дослідна робота слухача, зроблена самостійно, де 

автор досліджує проблему і розкриває її суть, наводить різні точки зору з 

поставленої задачі, а також власні погляди на неї. Зміст матеріалу в рефераті 

має бути логічним, закінченим і актуальним, виклад матеріалу носить 

проблемно-пошуковий характер з подальшими висновками. 

Тема реферату може бути вибрана слухачем як самостійно, так і за 

рекомендацією викладача. Як правило, самостійна робота над рефератом дає 

непогані результати щодо закріплення вивченого матеріалу і більш глибокого 

вивчення проблеми. 

Викладач повинен ознайомити слухачів з вимогами, що пред'являються 

до форми написання реферату та його оформлення, визначити приблизний 

обсяг роботи, кількість джерел матеріалу, які будуть проаналізовані і вивчені 

в роботі. Допомога у виборі літератури та наукового матеріалу для реферату 

також входить до компетенції викладача. 

Як правило, реферати допомагають непогано оцінити рівень 

компетентності слухача з того чи іншого питання, а так само допомагають 

викладачеві оцінити рівень володіння предметом, термінологією. Зрозуміло, 

будь-який реферат вимагає не тільки письмового викладу, а й усного захисту 

й переказу викладеної теми з низкою прямих і уточнюючих запитань. Сенс 

будь-якої такої роботи полягає не стільки в цитуванні першоджерела, скільки 

в розкритті якої-небудь конкретної теми, при чому саме від повноти та 

актуальності буде залежати повнота засвоєння матеріалу. 

Зазвичай, класичний реферат складається із титульного аркушу, змісту, 

2-3 розділів, висновку і списку використаної літератури. Об'єм становить від 



14 до 20 друкованих аркушів. Кількість джерел не менше 5, при чому кожне з 

них повинно нести актуальну перевірену інформацію з різними поглядами і 

точками зору на предмет вивчення, бо реферат – це, перш за все дослідна 

робота. 

Розрізняють два види рефератів: продуктивні і репродуктивні. 

Репродуктивний реферат відтворює зміст первинного тексту. Продуктивний 

містить творче або критичне осмислення реферованих джерел. 

Репродуктивні реферати можна розділити ще на два види: реферат-

конспект і реферат-резюме. Реферат-конспект містить фактичну інформацію 

в узагальненому вигляді, ілюстрований матеріал, різні відомості про методи 

дослідження, результати дослідження та можливості їх застосування. 

Реферат-резюме містить тільки основні положення даної теми. 

У продуктивних рефератах виділяють реферат-доповідь і реферат-огляд. 

Реферат-огляд складається на основі кількох джерел і зіставляє різні точки 

зору з даного питання. У рефераті-доповіді, поряд з аналізом інформації 

першоджерела, є об'єктивна оцінка проблеми; цей реферат має розгорнутий 

характер. 

 

Теми рефератів з навчального курсу «Менеджмент освітніх організацій»: 

1. Розвиток управління в освіті. 

2. Організаційна культура менеджера в освіті. 

3. Організаційна структура управління в закладі освіти. 

4. Професійна відповідальність менеджера в освіті. 

5. Соціально-психологічні функції управління в освіті. 

6. Цільові функції управління в освіті. 

7. Шляхи удосконалення управлінських функцій керівника навчального 

закладу. 

8. Напрями демократизації управління навчальним закладом. 

9. Розвиток колегіальних основ управління навчальним закладом. 

10. Синергетичні засади демократизації управління навчальним 

закладом. 

11. Навчальний заклад як системне утворення. 

12. Напрями діяльності з реалізації системного підходу до управління 

навчальним закладом. 

13. Структура особистості керівника навчального закладу. 

14. Структурні компоненти діяльності керівника навчального закладу. 

15. Системний підхід до розробки моделей у процесі управління 

навчальним закладом. 

16. Погляди вітчизняних науковців на сутність та структуру функцій 

управління. 

17. Проблема закономірностей управління навчальними закладами у 

вітчизняній науці. 

18. Сутність закономірностей управління навчальними закладами. 

19. Принципи управління навчальними закладами. 



ѕ 

20. Закономірності та принципи управління в практичній діяльності 

керівника навчального закладу. 

21. Розвиток уявлень про сутність управління навчальними за-

кладами. 

22. Управлінська концепція «створення умов». 

23. Порівняльний аналіз сучасних вітчизняних концепцій управління 

навчальними закладами. 

24. Критерії оцінки ефективності управління навчальним закладом. 

 

Вимоги до реферату: 

 Чітка структура (титул, план, вступ, основний зміст, висновки, 

список використаної літератури 5-10 першоджерел, додатки (якщо такі є)). 

 Обсяг роботи (15-20 сторінок друкованого тексту, шрифт Tames 

New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5). 

 Акуратність, грамотність. 

 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання буде виконуватися кожним 

студентом окремо, постійно впродовж вивчення дисципліни у час, 

відведений на самостійну роботу. 

Портфоліо - постійна фіксація студентом своїх професійно-педагогічних 

компетенцій під час вивчення дисципліни. «Портфель» містить зразки 

самостійно виконаних ним робіт - вправи, завдання, зразки планів, тексти 

рефератів, творчих робіт, доповідей, тощо. 

Відповідно портфель може слугувати засобом контролю самоосвітньої 

компетентності  студента як складника його професійного розвитку. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЗНЗ» 

А 

Автобіографія – де документ, у якому особа, яка складає його, 

надає опис свого життя і діяльності. 

Акт – це службовий документ, складений групою осіб або 

спеціально уповноваженою особою для засвідчення встановлених нею 

фактів, пов'язаних з діяльністю організації або окремих працівників. 

Атестація – це підтвердження державою здатності закладу до 

проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

стандартів освіти. 

В 

Витяг із наказу (розпорядження) – це засвідчена копія частини 

тексту відповідного розпорядчого документа. 

Витяг із протоколу – точна копія частини тексту з оригіналу 

протоколу, яка стосується певного питання порядку денного. 

Відкриті уроки – це спеціально підготовлені уроки, які проводять 

як учителі-методисти, старші вчителі, так і молоді вчителі. 

Вказівки – правові акти керівників єдиноначальних органів 

державного управління інформаційно-методичного характеру, 

пов'язані з виконанням наказів, інструкцій та інших актів вищих 

органів управління. 

Внутрішньошкільний контроль – це глибоке, всесторонне 

вивчення та аналіз навчально-виховного процесу загальноосвітньому 

навчальному закладі та координація на основі цього всіх відносин у 

колективі. 

Впровадження – найбільш важливий і найменш вивчений етап у 

системі поширення передового досвіду. 

Д 

Делегування повноважень – це передача завдань і повноважень 

особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. 

Держава – основний інструмент політичної системи суспільства, що 

здійснює управління системою освіти. 

Державна освітня політика – це планомірно організована 

діяльність і відповідно цілісна, комплексна система заходів державних 

інституцій щодо цілеспрямованого управління освітньою галуззю з 

метою її оптимізації, повноцінного функціонування і розвитку, це 

концентроване вираження ідеологічних і соціальних принципів, що 



визначають ставлення держави до функціонування і розвитку галузі, її 

роль у суспільстві. 

Державне управління освітою – особливий вид професійної 

діяльності, спрямований на систему освіти з метою забезпечення її 

життєдіяльності, динамічного розвитку у зв'язку із зміною обставин. 

Довідка – це службовий документ, який містить узагальнену 

інформацію з певного аспекту діяльності навчального закладу. 

Документ – це діловий папір, що закріплює інформацію про 

факти, події, явища об'єктивної дійсності й розумової діяльності 

людей. 

Документування в закладі освіти – це кількісна і якісна 

характеристика стану навчально-виховного процесу, його змістовного 

й кадрового забезпечення, фінансово- господарських операцій тощо, 

виражена словами, тобто мовними засобами. 

Доповідна записка – документ, адресований керівнику навчального 

закладу або органу управління, який містить інформацію про 

ситуацію, що склалася, про наявні факти, явища, виконану роботу з 

висновками й пропозиціями автора. 

Доручення – документ про надання права конкретній особі на певні 

дії від імені підприємства чи окремого громадянина. 

З 

Заключний контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, 

який здійснюється для зворотного зв'язку після закінчення роботи, 

наприклад, вкінці року. 

Знаряддя управлінської праці (засоби управління) – усе, що 

сприяє здійсненню операцій з управлінською інформацією: 

оргтехніка, обчислювальна техніка, що забезпечують механізацію і 

автоматизацію управління, канцелярські приналежності, офісні меблі, 

а також органи людського тіла. 

І 

Інспектування – це система державного контролю за станом 

виконання закладами й установами освіти постанов, директив і 

вказівок уряду в галузі освіти, навчальних планів і програм, інструкцій 

та указів і розпоряджень керівних органів з одночасною практичною 

допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо 

запобігання й усунення недоліків. 

Інструкція – нормативно-правовий акт, що розробляється у межах 

компетенції керівника на виконання законів, положень, інших 



нормативних актів вищого керівництва, або збірка правил, які 

регламентують діяльність навчального закладу з окремих питань чи 

діяльність окремих посадових осіб. 

К 

Керівник – працівник органу освіти, що володіє правом приймати 

рішення, тим самим впливаючи на функціонування і розвиток 

керівного об'єкта. 

Класний журнал – державний документ встановленого зразка, 

ведення якого є обов'язковим для кожного вчителя і класного 

керівника згідно встановлених норм. 

Класно-узагальнюючий контроль – це вид внутрішньошкільного 

контролю, який передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів 

одного класу. 

Комплексно-узагальнюючий контроль – це вид 

внутрішньошкільного контролю, який передбачає отримання 

інформації про організацію вивчення ряду навчальних предметів в 

одному або декількох класах. 

Контракт – це правовий документ, який засвідчує певну 

домовленість між партнерами (організацією чи установою і 

працівником) про засади спільної виробничої і творчої діяльності. 

Контроль – це процес, що забезпечує досягнення цілей навчального 

закладу. 

Л 

Ліцензування – це підтвердження права школи здійснювати 

діяльність по наданню послуг для отримання загальної середньої 

освіти на рівні державних стандартів. 

М 

Малокомплектна школа – це загальноосвітній навчальний заклад із 

малим контингентом учнів, малою наповнюваністю класів, 

обмеженим освітнім середовищем. 

Масовий педагогічний досвід – це досвід, який є характерним для 

широкого загалу педагогічних працівників. 

Методи управління школою – це способи й шляхи діяльності 

адміністрації з планування, організації, регулювання і контролю за 

роботою вчителя й учнів з метою досягнення найкращих результатів 

навчально-виховного процесу. 

Методична робота в школі – це цілісна, заснована на досягненнях 

науки й передового педагогічного досвіду й на конкретному аналізі 



навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, 

спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної 

майстерності кожного вчителя і вихователя (включаючи і заходи щодо 

керування професійною самоосвітою і самовихованням педагогів), на 

розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, 

школи в цілому, а зрештою на вдосконалення навчально-виховного 

процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку 

конкретних школярів. 

Методичний фестиваль – це колективна форма пропаганди 

передового педагогічного досвіду, це разовий багатоплановий захід, 

сценарій якого залежить від мети проведення, рівня підготовленості 

педагогічних і методичних працівників. 

Методичні об'єднання учителів – це об'єднання вчителів як 

одного предмета, так і декількох, котре націлене на конкретне 

переосмислення загально-дидактичних, загально- педагогічних 

положень стосовно конкретного уроку або виховного заходу. 

Механізми державного управління – засоби, важелі, стимули, 

методи, за допомогою яких суб'єкти управління освітою впливають на 

освітянську сферу з метою досягнення поставлених цілей. 

Мікрогрупа – це колективна форма методичної роботи, до складу 

якої входять люди, об'єднані виключно на добровільній основі, й 

критерієм такого об'єднання є їх психологічна сумісність, інтерес до 

однієї педагогічної проблеми. 

Н 

Навчально-матеріальна база навчального закладу – це комплекс 

матеріальних і технічних засобів, призначених для забезпечення 

підготовки учнів відповідно до державних освітніх стандартів, 

навчальних планів і програм, а також для виконання наукових 

досліджень. 

Наказ – це розпорядчий документ, який видає керівник на правах 

одноосібності й у межах своєї компетенції. 

Нарада при директорові – це форма реалізації управлінських 

рішень, змістом якої є спільна робота учасників управлінської 

діяльності. 

Науково-педагогічні конференції і педагогічні читання – 

своєрідна форма підбиття підсумків роботи колективу школи, 

окремих педагогів над актуальними методичними проблемами, 

виявлення й узагальнення кращого практичного досвіду. 



Недостатній педагогічний досвід – це досвід помилковий або 

застарілий, досвід роботи молодих учителів. 

Номенклатура справ – це обов'язковий для кожної установи 

систематизований і проіндексований список назв справ із зазначенням 

строків їхнього зберігання, який складають для створення єдиної 

системи формування справ, забезпечення їхнього обліку, швидкого 

пошуку документа за його змістом і видом, відбору документів на 

державне зберігання у процесі діловодства. 

О 

Об'єкт управління – те, що піддається впливу. З-поміж об'єктів 

управління розрізняють істот і неістот. 

Оглядовий контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, 

який передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у 

навчальному закладі (з професійним рівнем учителів, з роботою над 

загальноосвітньою проблемою та ін.) він використовується на початку 

й в кінці навчального року. 

Організаційна структура управління – це сукупність 

організаційно впорядкованих відносин і зв'язків між ланками та 

рівнями керівництва. 

Організаційні відносини – це взаємини між учасниками 

педагогічного процесу, які виникли у зв'язку з розподілом 

повноважень у спільній діяльності. 

Організація – це діяльність керівників шкіл, яка спрямована на 

формування і регулювання структури взаємодій і відносин; необхідна 

для виконання прийнятих планів й управлінських рішень. 

Особова картка – це затверджена форма облікового документа, яку 

заповнює спеціаліст служби персоналу на підставі опитування особи, 

яку приймають на роботу (постійну, тимчасову або сезонну), й 

документів: паспорта, трудової книжки, диплома, посвідчення, прав 

на керування транспортними засобами тощо. 

Особова справа (досьє) – це відбір різних документів, які 

характеризують біографічні, ділові й особисті якості працівника. 

Особова справа учня – номенклатурний документ установленного 

зразка, куди поряд із анкетними даними вносяться підсумкові оцінки 

успішності учня за роки навчання. 

П 

Педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління 

загальноосвітнім навчальним закладом. 



Педагогічна рада школи – це рада професіоналів, покликана 

вирішувати питання, безпосередньо пов'язані з організацією 

навчально-виховного процесу, визначенням шляхів його 

удосконалення. 

Педагогічне прогнозування – це інформаційний процес 

отримання і використання випереджальної інформації про розвиток 

відповідних педагогічних і пов'язаних із ним об'єктів з метою 

оптимізації навчально-виховної діяльності. 

Педагогічний аналіз – це функція управління школою, спрямовану 

на вивчення стану, тенденцій розвитку, об'єктивну оцінку результатів 

педагогічного процесу й вироблення на цій основі рекомендацій щодо 

впорядкування системи або переводу її у більш якісний стан. 

Педагог-новатор – це людина, що пропонує нову ідею, втілення 

якої потребує принципово нового підходу 

Передовий досвід – це відтворювані методи, прийоми й способи 

навчання та виховання, практично здійснені в діяльності окремих 

вчителів і так, щоб забезпечити високі результати без додаткових 

витрат часу (тобто тільки час роботи). 

Передовий педагогічний досвід – це досвід, який забезпечує 

високу результативність як на основі сумлінного виконання обов'язків, 

так і новаторства. 

Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з 

представників органів виконавчої ради підприємств, установ, 

навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою 

залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи навчального закладу. 

Планування – це опис діяльності педагогічної системи, програма її 

функціонування. 

Повноваження – це обмежене право використовувати ресурси 

організації і спрямовувати зусилля підлеглих на виконання певних 

завдань. 

Положення – нормативно-правовий або локально-правовий акт, що 

визначає основні правила організації і діяльності навчального закладу, 

структурних підрозділів організації, тимчасових комісій, груп тощо. 

Попередній контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, 

який спрямований на попередження можливих помилок учителя в 

підготовці й проведенні уроку, виховного заходу, занять гуртка, 

вивченні окремих тем, розділів навчальної програми. 



Постанова – це документ, який фіксує рішення колегіальних органів 

управління (Кабінет Міністрів України, державні комітети, місцеві 

державні адміністрації, ради місцевого самоврядування, комісії тощо). 

Постійно діючи й епізодичні семінари – це колективні форми 

методичні робота, які спрямовані на вдосконалення методичної 

майстерності як досвідчених, так і молодих учителів, які мають 

недостатній досвід роботи, на вдосконалення організаторських умінь 

керівників шкіл. 

Поточне планування – це вид планування, яке визначає програму 

діяльності окремих підрозділів і виконавців на певні терміни 

упродовж навчального року. 

Поточний (оперативний) контроль – це вид внутрішньошкільного 

контролю, який здійснюється безпосередньо в процесі діяльності для 

запобігання відхилень від встановлених планів, нормативів, положень, 

програм, оперативного усунення недоліків. 

Предмет управлінської праці – люди й вироблена ними 

інформація, що виникає і циркулює між людьми в процесі конкретної 

виробничої діяльності. Збір, передача й обробка інформації складають 

значну частину витрат часу керівників. 

Предметно-узагальнюючий контроль – це вид 

внутрішньошкільного контролю, який застосовується у тих випадках, 

коли вивчається стан і якість викладання окремого предмета в одному 

класі, або у паралельних класах, або в цілому по школі. 

Принципи управління – це основні правила, положення, 

відповідно до яких формуються, функціонують і розвиваються 

системи управління. 

Прогнозування – це виявлення об'єктивних тенденцій, стану і 

розвитку закладу в майбутньому, а також альтернативних шляхів 

розвитку і кроків їх здійснення. 

Продукт управлінської праці – інформація у формі рішень, 

розпоряджень й інших документів, необхідних для функціонування 

системи управління та її розвитку. 

Протокол – документ колегіальних органів, в якому фіксують місце, 

час і проведення засідань, нарад, зборів, конференцій тощо, склад 

присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів й ухвали (постанови) з 

питань обговорення. 

Процес – сукупність послідовних дій для досягнення певних 

результатів; запропонована послідовність дій, що логічно зв'язується 



одна з одною для того, щоб забезпечити досягнення поставленої мети; 

це діяльність, що перетворить "вхід" у "вихід". 

Процес управління – неперервна послідовність керівних дій, що 

здійснює суб'єкт управління, в результаті яких формується і 

змінюється об'єкт управління, встановлюються мета діяльності, 

визначаються способи її досягнення, відбувається розподіл обов'язків 

між її учасниками й інтеграція їх зусиль. 

Р 

Резюме – документ, який містить короткі відомості про щось або 

біографічного плану. 

Розподіл праці (функціональних обов'язків) – розподіл завдань 

серед підлеглих (структурних підрозділів) з урахуванням спеціалізації, 

досвіду, результативності тощо. 

Розпорядження – це службовий документ, який видає керівник 

навчального закладу переважно з оперативних питань повсякденної 

господарської діяльності або адміністративної роботи. 

Рольова гра – це форма методичної роботи, у якому бере участь 

група педагогів, причому кожний імітує діяльність або учителя на 

уроці, або учнів, або завуча, або інспектора, а результатом цього 

процесу повинні стати нові методичні навички й прийоми, що 

збагачують усіх учасників. 

С 

Система – ціле, що складається з об'єктів, взаємозв'язок і взаємодія 

яких породжує нові (системні) якості, не властиві жодному об'єкту 

окремо чи їхній арифметичній сумі. Об'єкти, що входять у систему 

називаються елементами. 

Система освіти – це сукупність навчальних і навчально- виховних 

закладів, які відповідно до законів забезпечують загальну середню і 

вищу освіти, здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку або 

перепідготовку кадрів для економіки й культури. 

Система управління – це упорядкована сукупність взаємозв'язаних 

елементів, які відрізняються функціональними цілями, діють 

автономно, але спрямовані на досягнення загальної мети. 

Службове (ділове) листування – узагальнена назва різних за 

змістом документів (службовий лист, телеграма, телефонограма, 

електронне повідомлення тощо), що використовують як інструмент 

оперативного інформаційного обміну між організаціями. 



Статут – документ, яким визначають порядок створення 

загальноосвітнього навчального закладу й основні засади його 

функціонування. 

Стратегічне планування – це процес створення і підтримки 

відповідності між цілями школи, її потенційними можливостями й 

навколишнім середовищем. 

Структура – це внутрішня організація цілісної системи, яка є 

специфічним способом взаємозв'язку, взаємодії, взаємодоповнення 

компонентів, які її утворюють. 

Структура управління – це упорядкована сукупність стійко 

пов'язаних між собою елементів, що забезпечують функціонування і 

розвиток організації як єдиного організму. 

Суб'єкт управління – той хто виконує управлінські функції і 

приймає рішення, організує їхню реалізацію, здійснює контроль за їх 

виконанням. 

Т 

Тематичний контроль – це контроль за розв'язанням окремих 

педагогічних проблем. 

Тематично-узагальнюючий контроль – це вид 

внутрішньошкільного контролю, який використовується для вивчення 

роботи різних учителів у різних класах, але з окремих напрямів 

навчально-виховної роботи. 

Теорія управління – система знань про закономірності, принципи 

й правила управління. 

Тижні педагогічної майстерності – це своєрідний звіт досвідчених 

вчителів, вчителів-методистів, старших вчителів про свою роботу. 

Трудова книжка – основний документ, який підтверджує 

загальний, безперервний і спеціальний стаж роботи. 

Трудовий контракт (договір) – документ, який фіксує погодження 

сторін про установлені трудові правові відносини й регулює їх. 

У 

Управління – це процес впливу на діяльність окремого працівника, 

групи чи організації з метою досягнення максимальних результатів 

(акцент на такому елементі управлінської діяльності, як "вплив", і на 

його цільовій спрямованості). 

Управління школою можна визначити як особливу діяльність, у 

якій її суб'єкт, за допомогою вирішення управлінських завдань, 

забезпечує організованість спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, 



обслуговуючого персоналу та її спрямованість на досягнення освітніх 

цілей і цілей розвитку школи. 

Управлінська діяльність – цілеспрямована взаємодія суб'єктів й 

об'єктів, яка забезпечує становлення, стабілізацію й оптимальне 

функціонування та обов'язковий розвиток школи. 

Управлінський (службовий) контроль – це одна з функцій 

управління, без якої не можуть бути реалізовані в повному обсязі всі 

інші функції. Контроль забезпечує правильну оцінку реальної ситуації 

і тим самим створює умови для внесення коректив у заплановані 

показники. 

Ухвала – Правовий акт, який приймають місцеві ради, 

держадміністрації, виконавчі комітети. 

Ф 

Фронтальний контроль – це вид внутрішньошкільного контролю, 

який використовується для перевірки в повному обсязі всієї системи 

роботи вчителя, групи вчителів. 

Функції управління – це відношення між керівною, керованою 

системою і керованим об'єктом, що потребують від керуючої системи 

виконання визначеної дії для забезпечення цілеспрямованості й 

організованості процесів, якими керують. 

X 

Характеристика – офіційний документ, у якому сформульовано 

громадську думку про працівника як члена колективу й висловлено в 

офіційній формі за підписами представника адміністрації і колективу. 
 

 

 


