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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 ПЕРСОНАЛОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» 

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 ПЕРСОНАЛОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» 

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 

ПК-2 



індивідуальних та вікових особливостей дітей, сприяти 

доброзичливій взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу 

 

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 варіативної навчальної дисципліни «Теорія і практика 

управління персоналом ЗНЗ» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки  магістрів галузі знань 01 Освіта,  напряму підготовки  

013 Початкова освіта 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: загальні закономірності та 

особливості формування, функціонування та розвитку персоналу  ЗНЗ. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, філософія, фахові 

методики початкової освіти. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни : формування управлінських 

компетентностей сучасного керівника освітнього  закладу . 

Основними завданнями в процесі вивчення дисципліни «Теорія і практика 

управління персоналом ЗНЗ» є теоретична підготовка та  набуття практичних 

навичок студентів з таких питань:  

 усвідомлення принципів, методів і форм професійного розвитку персоналу 

ЗНЗ; 

 вивчення теоретичних засад менеджменту персоналу;  

 вивчення кадрової стратегії та політики; 

 вивчення методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту 

персоналу між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками; 

 вивчення методів професійного добору кадрів; 

 вивчення мотивації та розвитку персоналу; 

 набуття вмінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, 

ухвалювати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління 

персоналом. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 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.  

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6  кредитів 

ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Менеджмент персоналу як соціальна система. 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій.  

Тема 2.Формування колективу організації. 

Кредит 2. Кадри та їх планування. 

Тема 3. Кадрова політика та стратегія  управління персоналом ЗНЗ. 

Тема 4. Організація діяльності  та функції служб персоналу ЗНЗ. 

Тема 5. Поняття про лідерство та управління. 

Кредит 3. Основи трудового права для керівника навчального закладу. 

Тема 6. Кадрова служба та кадрове діловодство 

Тема 7. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу 

Кредит 4. Оцінювання діяльності персоналу ЗНЗ. 

Тема 8. Методи оцінювання персоналу. 

Тема 9.  Розвиток персоналу 

Тема 10. Ефективність управління персоналом. 

Кредит 5.Мотивація персоналу ЗНЗ. 

Тема 11. Методи мотивації персоналу ЗНЗ. 

Тема 12.Оцінювання і мотивація у системі  професійного розвитку  

персоналу ЗНЗ. 

Кредит 6.Етика ділового спілкування керівника ЗНЗ. 

Тема 13. Добір способів і засобів ділового спілкування. 

Тема 14. Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування.  

 

3. Рекомендована література  

Базова 

1.   3айченко О. І, Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Теорія і  практика 

управлінської діяльності районного відділу освіти. - К., 2000. - 352 с.  

2.     Закон України «Про освіту» (Освіта №55-56, 1997). 

3.     Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – К., 

2003. – 415 с. 

4.Крижко В.В, Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. – К., 198. 



 5.Мельник Л.П. Психологія управління. – К., 2002. 

 6.Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2003 р. (розд. Основи управління 

загальноосвітнім навчальним закладам). 

 7.Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2008. – 435 с.  

 8.Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - 

К.: Либідь, 2004. - 424 с.  

 9.Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. – К.: 

Либідь, 2004. – 424с. 

10.Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 

1996. - 176 с. 

11.Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х., 2005. – 176с. 

12.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – 

Х., 2004. – 204с. 

13.Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т 

ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.  

14.Окорський В. П.  Основи менеджменту: Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2009. –  400 с. 

 15. Олійник С.У. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / 

С.У. Олійник ; Нар. укр. акад., [каф. економіки підприємства]. - Х. : Вид-во 

НУА, 2013. - 375 с.  

  16. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-

Лембрик. — 2-ге вид., доповн. — К. : Академвидав, 2010. — 544 с. — (Серія 

«Альма-матер»).  

 17.Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л. 

Кара мушки. – К., 2003. – 400с. 

 18.Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: 

Знання, 2006. — 365 с. 

19. Кодекс законів України про працю. – К., 1998 

20. Закон України „Про зайнятість населення”. Том 1. – К., 1999. - С. 252-268. 

21. Закон України „Про колективні договори і угоди”. Закони України. Том 6. 

– К., 1996. - С. 5-11. 

22. Закон України „Про охорону праці”. Закони України. Том 4. – К., 1996. - 

С. 114-133. 

 

 

Законодавчі ті інструктивні акти: 

1. Закон України про державну службу . – К., 2000. 

2. Матеріали веб-сайту Верховної Ради України www.rada.kiev.ua . 

3. Підготовка  та підвищення кваліфікації кадрів. Збірник керівних і 

нормативних документів. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2001. – 688 с.  

4. Постанова Верховної Ради України „Про засади державної політики 

України в галузі прав людини». – 1999. – №35. 

http://www.rada.kiev.ua/


5. Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців: Указ Президента України від 30 травня 1995 р. 

№398/95 // Вісник Державної служби України. – 1995. – №2.  

6. Типове положення про кадрову службу органу виконавчої влади: Затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серп. 1996 р.№912 // 

Вісник Державної служби України. – 1996. – №3. 

 

Допоміжна: 

    1.Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: 

Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. — 384 с. 

 2.Біла книга національної освіти України / {Алексєєнко Т.Ф., Аніщенко В.М., 

Балл Г.О.та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г.Кременя; НАПН України. — К. : Інформ. 

системи, 2010. — 342 с. 

 3.Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною 

середньою освітою в регіоні : моноrрафія / Г.В.Єльникова. - К.: ДАККО, 

1999. — 303 с. 

 4.Л.М. Стійкий розвиток: соціально-географічні аспекти (на прикладі 

України) : Монографія / Л.М. Ємець. - Х. : Факт, 2003. — 383 с. 

 5.Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні : структура, функції, 

тенденції розвитку / В.І.Луговий. — К. : МАУП, 1994. — 196 с. 

 6.Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій: Навч. посіб / За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. — К.: Вид-во А.С.К., 

2003. — 240 с. 

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 

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

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  екзамен 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування 

  

 

http://www.mon.gov.ua/
http://naps.gov.ua/
http://moippo.mk.ua/
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів-6 

Галузь знань 

01 Освіта Нормативна/варіативна 

 Напрям підготовки  

013  «Початкова освіта»  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

«Професійний 

портфель освітянина 

Миколаївщини»  

Спеціальність(професійне 

спрямування):Початкова 

освіта 

Рік підготовки 

1 1 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 год. 

1 1 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  3,3; 

самостійної роботи 

студента – 6,7 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 28 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8год. 

Лабораторні 

- год.  год. 

Самостійна робота 

120 год. 162 год. 

Індивідуальна робота:   

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –  180 год.: 

60 год. – аудиторні заняття,  120 год. – самостійна робота (33% /67 %). 

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни : формування професійних 

компетентностей сучасного керівника навчального закладу для забезпечення:  

 системної діяльності навчального закладу з професійного й кар’єрного 

розвитку персоналу; 



  оцінювання і мотивації педагогічного персоналу; 

  управління персоналом відповідно до діючого законодавства; 

  етики ділового спілкування керівника навчального закладу. 

  

Основними завданнями в процесі вивчення дисципліни «Теорія і практика 

управління персоналом ЗНЗ» є теоретична підготовка та  набуття практичних 

навичок студентів з таких питань:  

 усвідомлення принципів, методів і форм професійного розвитку 

персоналу ЗНЗ; 

 формування і аналіз кадрової політики, складових професійного 

розвитку персоналу ;            

  формування соціально-трудових відносин в  педагогічному колективі;   

  організація підбору, відбору і набору персоналу в конкретних умовах; 

 системна організація діяльності з професійного розвитку персоналу; 

 атестація  педагогічного персоналу та використання її результатів; 

 управління плинністю кадрів; 

 оцінювання ефективності  управління персоналу. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває 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 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.  

 



3.Програма навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій.  

Сутність поняття управління персоналом. Принципи, функції, методи 

управління персоналом. Основні етапи становлення теорії управління 

персоналом.  

 

Тема 2.Формування колективу організації. 

 Соціально-психологічні фактори ефективного використання потенціалу 

персоналу на безконфліктній основі, соціально-психологічні методи 

управління, стиль та методи управління підлеглими. 

 

Тема 3. Кадрова політика та стратегія  управління персоналом ЗНЗ. 

Особливості організаційного бачення керівника освітньої установи. Джерела 

організаційного бачення. Організаційна культура. Початок змін у роботі із 

персоналом. Проблеми управління персоналом. 

 

Тема 4. Організація діяльності  та функції служб персоналу ЗНЗ. 

Процес планування набору персоналу. Канали вербування персоналу. 

Стандартні елементи процесу відбору персоналу. Оцінювання процесу 

відбору персоналу. Процедура прийняття працівника на роботу.  

 

Тема 5. Поняття про лідерство та управління. 

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

лідера. Типи лідерів. Характеристика основних стилів керівництва. Зміст 

ситуативного підходу до вивчення лідерства. Критерії ефективності 

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

та внутрішньоорганізаційна кар'єри. Вертикальна, горизонтальна та 

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

кваліфікаційного просування робочих і планування їх трудової кар'єри. 

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

трамплін, сходи, змія, перехрестя. 

 

Тема 6. Кадрова служба та кадрове діловодство 

Характеристика кадрової служби організації, ефективність роботи кадрової 

служби, організаційна структура кадрової служби установи, організація 

кадрового діловодства: визначення кадрового діловодства, основні напрямки 

організації кадрового діловодства, основні групи комплексу документів за 

функціями управління кадрами, стадії типової технологічної схеми обробки 

кадрової документації, документаційне забезпечення обліку та руху 

персоналу, професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових 

служб. 

 

Тема 7. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу 

Нормативно-правова база забезпечення менеджменту персоналу: правила 



внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про 

структурні підрозділи організації, посадові інструкції; науково-методичне 

забезпечення менеджменту персоналу, інформаційне забезпечення 

менеджменту персоналу. 

 

Тема 8. Методи оцінювання персоналу. 
Аналіз діяльності. Проблеми оцінювання персоналу. Схеми, критерії та 

техніки оцінювання персоналу. Розвиток персоналу. Методи навчання 

персоналу.  

 

Тема 9. Розвиток персоналу 

Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним. 

Організація системи професійного навчання персоналу. Методи і форми 

професійного навчання. 

 

Тема 10. Ефективність управління персоналом. 

Результативність навчання. Практичні поради з менеджменту персоналу.  

Соціально-психологічні фактори ефективного використання потенціалу 

персоналу на безконфліктній основі, соціально-психологічні методи 

управління, стиль та методи управління підлеглими. 

 

Тема 11. Методи мотивації персоналу ЗНЗ. 

Поняття мотивації праці. Мотивація як функція менеджменту. Теорії 

мотивації.  

 

Тема 12.Оцінювання і мотивація у системі  професійного розвитку  

персоналу ЗНЗ. 

Методи управління, що забезпечують підвищення мотивації персоналу. 

Самомотивовані люди. Мотиваційні теорії та управління освітніми 

службами.  

 

Тема 13. Добір способів і засобів ділового спілкування. 

Повідомлення як спосіб спілкування.Способи впливу на людей під час 

спілкування Маніпулювання та актуалізація. Моделі спілкування. Стилі 

спілкування. Стратегії та тактики спілкування. Спілкування як основа 

життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Загальні принципи спілкування. 

Принципи та різновиди управлінського спілкування. Культура ділового 

спілкування. Гуманістична спрямованість спілкування керівника навчального 

закладу.  

 

Тема 14. Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування. 

Мовленнєвий етикет та культура поведінки. 

Засоби спілкування. Вербальне (мовленнєве) спілкування. Невербальне 

(немовленнєве, несловесне) спілкування. Класифікація невербальних засобів 

спілкування. Культура говоріння. Культура слухання. Культура мови та 



 

мовленнєвий етикет. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки 

керівника.  

 
 
4.Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  У тому числі 
л п лаб інд ср 

Кредит № 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК СОЦІАЛЬНА 

СИСТЕМА 
Тема 1. Управління персоналом в 
системі менеджменту організацій 

15 2 2   11 

Тема 2.Формування колективу 

організації. 

15 2 2   11 

Кредит № 2. КАДРИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ 

Тема 3. Кадрова політика та 

стратегія  управління персоналом 

ЗНЗ. 
 

10 2 2   6 

Тема 4. Організація діяльності  та 

функції служб персоналу ЗНЗ. 

15 2 4   9 

Тема 5. Поняття про лідерство та 

управління. 

15 2 2   11 

Кредит № 3. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗНЗ 

Тема 6. Кадрова служба та кадрове 

діловодство 

15 2 2   11 

Тема 7. Ресурсне забезпечення 

менеджменту персоналу 

10 2 2   6 

Кредит № 4. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ 

Тема 8. Методи оцінювання 

персоналу. 

15 2 4   9 

Тема 9. Розвиток персоналу 10 2 2   6 

Тема 10. Ефективність управління 

персоналом. 

10 2 2   6 

Кредит № 5. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ 

Тема 11. Методи мотивації 

персоналу ЗНЗ. 

10 2 2   6 

Тема 12.Оцінювання і мотивація у 

системі  професійного розвитку  

персоналу ЗНЗ. 

15 2 2   11 

Кредит № 6. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 
Тема 13. Добір способів і засобів 
ділового спілкування 

10 2 2   6 

Тема 14. Вербальні та невербальні 

засоби ділового спілкування. 

15 2 2   11 



Мовленнєвий етикет та культура 

поведінки. 
Усього годин 180 28 32  30 120 

 

6.Теми практичних занять 

 

№ Назва теми К-сть 

год. 

 Кредит № 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК 

СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

 

1. Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту 

організацій 

2 

2. Тема 2.Формування коллективу установи. 2 

 Кредит № 2. КАДРИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ  

3. Тема 3. Кадрова політика та стратегія  управління персоналом 

ЗНЗ. 

Тема 4. Організація діяльності  та функції служб персоналу 

ЗНЗ. 

2 

5. Тема 5. Поняття про лідерство та управління. 2 

 Кредит № 3. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ДЛЯ 

КЕРІВНИКА ЗНЗ 

 

6. Тема 6. Кадрова служба та кадрове діловодство 4 

7. Тема 7. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу 2 

 Кредит № 4. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

ЗНЗ 

 

8. Тема 8. Компетентнісний підхід в оцінці педагогічних і 

керівних працівників. Методи оцінювання персоналу 

4 

9. Тема 9. Розвиток персоналу 2 

10. Тема 10. Ефективність управління персоналом. 2 

 Кредит № 5. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ  

11. Тема 11. Недоліки і переваги методів мотивації персоналу. 

Методи мотивації персоналу ЗНЗ. 

2 

12. Тема 12.Оцінювання і мотивація у системі  професійного 

розвитку  персоналу ЗНЗ. 

2 

 Кредит № 6. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ  

13. Тема 13. Добір способів і засобів ділового спілкування 2 

14. Тема 14. Вербальні та невербальні засоби ділового 

спілкування. Мовленнєвий етикет та культура поведінки. 

2 

 Разом 32 

 

 

 

 

 



ѕ 

8. Самостійна робота 

 

№ Назва теми К-сть 

год. 

 Кредит № 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК 

СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

 

1. Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту 

організацій 

11 

2. Тема 2.Формування колективу організації. 11 

 Кредит № 2. КАДРИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ  

3. Тема 3. Кадрова політика та стратегія  управління персоналом 

ЗНЗ. 

6 

4. Тема 4. Організація діяльності  та функції служб персоналу 

ЗНЗ. 

9 

5. Тема 5. Поняття про лідерство та управління. 11 

 Кредит № 3. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ДЛЯ 

КЕРІВНИКА ЗНЗ 

 

6. Тема 6. Кадрова служба та кадрове діловодство 11 

7. Тема 7. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу 6 

 Кредит № 4. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

ЗНЗ 

 

8. Тема 8. Методи оцінювання персоналу. 9 

9. Тема 9. Розвиток персоналу 6 

10. Тема 10. Ефективність управління персоналом. 6 

 Кредит № 5. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ  

11. Тема 11. Методи мотивації персоналу ЗНЗ. 6 

12. Тема 12.Оцінювання і мотивація у системі  професійного 

розвитку  персоналу ЗНЗ. 

11 

 Кредит № 6. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ  

13. Тема 13. Добір способів і засобів ділового спілкування 6 

14. Тема 14. Вербальні та невербальні засоби ділового 

спілкування. Мовленнєвий етикет та культура поведінки. 

11 

 Разом 120 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання буде виконуватися кожним 

магістрантом окремо, постійно впродовж вивчення дисципліни у час 

відведений на самостійну роботу. 

«Професійний портфель освітянина Миколаївщини» - постійна фіксація 

магістрантом своїх професійно-педагогічних компетенцій під час вивчення 

дисципліни. «Портфель» містить зразки самостійно виконаних ним робіт  - 

коментарі нормативно-правових документів, вправи, завдання, зразки планів, 



тексти рефератів, творчих робіт, доповідей, матеріaли іншомовних джерел 

тощо. 

Окрім цього портфель може вміщувати й проекти, над якими працює 

магістрант (активний портфоліо), наприклад, проективні роботи, проспекти, 

кар'єрні плани. Відповідно управлінський портфель може слугувати засобом 

контролю самоосвітньої компетентності магістранта 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), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: вправи.  

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

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

 4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів.  

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. 
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 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Самостійна робота Конт

ро 

льна 

робо

та 

іспи

т 

Накоп

ичува

льні 

бали 

КР.1 КР.2 КР.3 КР.4 КР.5 КР.6 4*20

= 

80 

 

240 

 

600 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

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

 

Критеріями оцінки є: 

• 
при усних відповідях: при виконанні пись.мових 

завдань: повнота розкриття питання, 

науковість; 

 повнота розкриття питання,  

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

• використання основної та  цілісність, системність,

логічна  додаткової літератури, іншомовної послідовність, вміння формулювати 

 літератури та інтернет-джерел; висновки; 

• аналітичні міркування, вміння  культура оформлення письмової 

 робити порівняння, висновки. роботи. 

На практичному занятті оцінюються: 

1. усні відповіді магістрантів; 

2. участь в обговоренні дискусійних питань, аргументація; 

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

4. аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 

5. презентації фрагментів лекцій, семінарів, практичних занять; 

6. підібрана інформація щодо прикладів із вітчизняної та 

зарубіжної педагогічної практики, використання іншомовної 

літератури та інтернет-джерел; 

7. реферативні виступи, усні повідомлення, публічні доповіді з 

презентаціями тощо. 

За кожним елементом змістового модуля, передбаченого робочою 

програмою, обов'язкова певна форма поточного оцінювання знань. 

Такими формами можуть бути: 



 усне опитування; 

 

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

окремих питань лекційного курсу; 

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

 перевірка і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо. 

 

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 «Теорія і практика управління персоналом ЗНЗ» для студентів  

ВНЗ. 

3.Навчально-методичний комплекс. 

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

конспекти лекцій;  

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

оцінювання навчальних досягнень студентів;  

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

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).  

 

 

 14. Рекомендована література 

Базова 

1.   3айченко О. І, Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Теорія і  практика 

управлінської діяльності районного відділу освіти. - К., 2000. - 352 с.  

2.     Закон України «Про освіту» (Освіта №55-56, 1997). 

3.     Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – К., 

2003. – 415 с. 

4.Крижко В.В, Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. – К., 198. 

5.Мельник Л.П. Психологія управління. – К., 2002. 

 6.Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2003 р. (розд. Основи управління 

загальноосвітнім навчальним закладам). 



 7.Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2008. – 435 с.  

 8.Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - 

К.: Либідь, 2004. - 424 с.  

 9.Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. – К.: 

Либідь, 2004. – 424с. 

10.Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 

1996. - 176 с. 

11.Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х., 2005. – 176с. 

12.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – 

Х., 2004. – 204с. 

13.Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т 

ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.  

14.Окорський В. П.  Основи менеджменту: Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2009. –  400 с. 

 15. Олійник С.У. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / 

С.У. Олійник ; Нар. укр. акад., [каф. економіки підприємства]. - Х. : Вид-во 

НУА, 2013. - 375 с.  

 16. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-

Лембрик. — 2-ге вид., доповн. — К. : Академвидав, 2010. — 544 с. — (Серія 

«Альма-матер»).  

 17.Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л. 

Карамушки. – К., 2003. – 400с. 

 18.Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: 

Знання, 2006. — 365 с. 

19. Кодекс законів України про працю. – К., 1998 

20. Закон України „Про зайнятість населення”. Том 1. – К., 1999. - С. 252-268. 

21. Закон України „Про колективні договори і угоди”. Закони України. Том 6. 

– К., 1996. - С. 5-11. 

22. Закон України „Про охорону праці”. Закони України. Том 4. – К., 1996. - 

С. 114-133. 

 

 

Допоміжна: 

1.Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти:   

Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. — 384 с. 

 2.Біла книга національної освіти України / {Алексєєнко Т.Ф., Аніщенко В.М., 

Балл Г.О.та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г.Кременя; НАПН України. — К. : Інформ. 

системи, 2010. — 342 с. 

 3.Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною 

середньою освітою в регіоні : моноrрафія / Г.В.Єльникова. - К.: ДАККО, 

1999. — 303 с. 

 4.Л.М. Ємець Стійкий розвиток: соціально-географічні аспекти (на 

прикладі України) : Монографія / Л.М. Ємець. - Х. : Факт, 2003. — 383 с. 



 5.Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні  : структура, функції, 

тенденції розвитку / В.І.Луговий. — К. : МАУП, 1994. — 196 с. 

 6.Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій: Навч. посіб / За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. — К.: Вид-во А.С.К., 

2003. — 240 с. 

15. 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 

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

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
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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 

ПЕРСОНАЛОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» 

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 викладч 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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НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 
 

 

1.Структурно-логічні схеми. 

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

І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ». 

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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Кредит 1. Менеджмент персоналу як соціальна система. 

Лекція 1.Тема. Управління персоналом в системі менеджменту 

організацій. 

            План.  

1.Управління персоналом 

2.Розмежування функцій менеджменту педагогічного персоналу 

3.Кадрова політика навчального закладу 

4.Впровадження коучинга як технології управління персоналом 

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

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

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про управління персоналом. 

2.З’ясувати сучасні підходи до управління персоналом. 

3.Сформувати поняття про кадрову політика навчального закладу.  

4.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: управління педагогічним колективом, управління 

педагогічними кадрами, кадрова робота. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   
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 Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми.  

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 



Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

Лекція 2.Тема. Формування колективу організації. 

            План. 

1. Функції колективу. 

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

колектив, загальношкільний колектив Виробничий колектив. 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про колектив організації. 

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

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття:  первинний колектив, сімейний колектив,  трудовий 

колектив,  тимчасовий колектив, загальношкільний колектив, виробничий 

колектив.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 



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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 



Кредит 2. Кадри та їх планування. 

Лекція 3. Тема.  Кадрова політика та стратегія  управління персоналом 

ЗНЗ. 

            План. 

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

складові. 

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

керівництва на кадрову політику. 

3. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.   

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

5. Засоби кадрової політики  

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

вибір методів планування 

7.Оперативний план роботи з персоналом.  

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

 

ННааввччааллььнніі  цціілліі::  

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

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

••  ппррооддееммооннссттррууввааттии  ннааппрряяммккии  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ЗЗННЗЗ;;  

••  ооххааррааккттееррииззууввааттии  ттииппии  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии;;  

••  ррооззккррииттии  ееттааппии  ппррооееккттуувваанннняя  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ЗЗННЗЗ;;  

••  ввииссввііттллииттии  ссттррааттееггііїї  ууппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллооммЗЗННЗЗ;;  

  

  

  

    ••  ррооззккррииттии  ззмміісстт  ккааддррооввооїї  ппооллііттииккии  ннаа  ррііззнниихх  ееттааппаахх  жжииттттєєввооггоо  ццииккллуу  

ппііддппррииєєммссттвваа  

  ввчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, 

встановлювати міжпредметні зв’язки, активно слухати.  

Основні поняття. Кадрове планування, оперативний план роботи, 

кадрова політика організації 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 



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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

 



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

            План. 

1.Характеристика кадрової служби організації, ефективність роботи кадрової 

служби, організаційна структура кадрової служби навчального закладу.  

2.Основні групи комплексу документів за функціями управління кадрами.  

3.Стадії типової технологічної схеми обробки кадрової документації, 

документаційне забезпечення обліку та руху персоналу.  

4.Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. 

5.Положення про кадрову службу персоналу. 

6.Функції кадрової служби персоналу 

 

Навчальні цілі: 

• розкрити роль кадрової служби в управлінні ЗНЗ; 

• визначити функції кадрової служби ЗНЗ; 

• охарактеризувати структуру служби управління персоналом; 

• розкрити зміст Положення про кадрову службу ЗНЗ; 

• продемонструвати модель менеджера кадрової служби ЗНЗ; 

• висвітлити питання діловодства в роботі кадрової служби  ЗНЗ. 

Основні поняття. Професійно-кваліфікаційні вимоги, кадрова служба 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 



термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 5. Тема. Поняття про лідерство та управління. 

            

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  

 Забезпечити засвоєння студентами основних понять теми. 

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

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

лідером в колективі. 

  Виховувати навички керування людьми, щоб в майбутньому стати 

лідером у колективі. 

 формувати досвід самоаналізу і самооцінки педагогічних явищ і 

ситуацій, уміння моделювати та проектувати навчально-виховний 

процес; 

 розвивати   системне та критичне педагогічне  мислення, професійно-

педагогічну компетентність, пізнавальні і професійні інтереси. 



 формувати гуманістично спрямовану особистість майбутнього вчителя, 

творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності. 

Основні поняття: керівництво, влада, лідерство. 

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

Наочність: таблиці, схеми, проектор, тощо. 

І. Організаційна частина 
 перевірка готовності студентів до початку заняття; 

 перевірка наявності студентів на занятті. 

ІІ. Повідомлення теми і завдань заняття. 
Зміст лідерства та його відмінності від управління. Основні вміння та ролі 

лідера. Типи лідерів. Характеристика основних стилів керівництва. Зміст 

ситуативного підходу до вивчення лідерства. Критерії ефективності 

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

та внутрішньоорганізаційна кар'єри. Вертикальна, горизонтальна та 

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

кваліфікаційного просування робочих і планування їх трудової кар'єри. 

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

трамплін, сходи, змія, перехрестя 

План 

1.  Поняття керівник і керівництво. 

2.  Поняття влади. 

3.  Поняття лідерства. 

Література 

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

МП “ОКО”, 1993, - 126 с. 

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

менеджменту і бізнесу, 1997, - 543 с. 

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

– 248 с. 

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

Посібник.- К.:МАУП, 1998. –136 с. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

Кредит 3. Основи трудового права для керівника навчального закладу. 

Лекція 6.Тема.  Кадрова служба та кадрове діловодство.  

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:  



 Забезпечити засвоєння студентами основних понять  теми. 

 формувати досвід самоаналізу і самооцінки педагогічних явищ і 

ситуацій, уміння моделювати та проектувати навчально-виховний 

процес; 

 розвивати   системне та критичне педагогічне  мислення, професійно-

педагогічну компетентність, пізнавальні і професійні інтереси. 

 формувати гуманістично спрямовану особистість майбутнього вчителя, 

творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності. 

 

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

 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

І. Організаційна частина 
 перевірка готовності студентів до початку заняття; 

 перевірка наявності студентів на занятті. 

ІІ. Повідомлення теми і завдань заняття. 

 

План лекції 

 

1.Основні поняття кадрового діловодства. 

2. Види документів та їх характеристика 

2.1. Організаційні документи. 

2.2. Розпорядчі документи. 

2.3. Довідково-інформаційні документи. 



3. Кадрова документація 

3.1. Організаційні, розпорядчі та довідково-інформаційні кадрові 

документи. 

3.2. Особисті, особові та облікові документи. 

4. Нормативно-правове забезпечення організації кадрового діловодства. 

 

Список рекомендованої літератури:  

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

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

Баланс-Клуб, 2009. – 128 с. 

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

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

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

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

К.: Каравела, 2006. – 240 с. 

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

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

 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

Лекція 7. Тема. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу  

            План. 

1.Управління людськими ресурсами. 

2.Управління розвитком трудових ресурсів. 

3.Принципи та методи професійного розвитку трудових ресурсів.  

4.Атестація і підготовка індивідуального плану розвиткує 

Завдання роботи. 

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

»та« ресурси освітнього закладу ».  

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

категорій.  

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


3. Порівняльний комплексний аналіз внутрішніх ресурсів (умов).  

4. Визначити якість умов (ресурсного забезпечення).  

 

Основні поняття: ресурси освітнього закладу, ресурсне забезпечення, якість 

освіти,  людські ресурси, особистість 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Структура лекційного заняття №7 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8


5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Кредит 4. Оцінювання діяльності персоналу ЗНЗ. 

Лекція 8.Тема. Методи оцінювання персоналу. 

            План. 

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

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

працівників організації.  

3.Методи оцінювання діяльності трудових ресурсів організації  

4.Оцінка керівників і спеціалістів в організації  

5. Атестація працівників як метод їх оцінювання. Процедура проведення 

атестації трудових ресурсів організації  

6.Організація та проведення щорічної оцінки діяльності працівників 

державних органів 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про методи оцінювання персоналу. 

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

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

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: методи оцінювання персоналу, методи 

стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, 

метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, 

метод створення ситуації новизни навчального матеріалу, методи 

стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 



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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Структура лекційного заняття №8 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кредит 5.Мотивація персоналу ЗНЗ. 

Лекція 11.Тема. Методи мотивації персоналу ЗНЗ. 

 

             План. 

1. Сутність та значення мотивації трудових ресурсів організації. 

2. Основні теорії мотивації трудової діяльності працівників. 

3. Система мотивації праці трудових ресурсів в організації. 

4. Стимулювання праці трудових ресурсів організації. 

5. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку 

трудових ресурсів 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про сутність та значення мотивації трудових ресурсів 

організації. 

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

організації. 

3.Сформувати поняття про мотиваційний моніторинг. 

4.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: мотиваційний моніторинг, мотивація,  трудові 

ресурси. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 



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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Структура лекційного заняття №11 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 12. Тема. Оцінювання і мотивація у системі  професійного 

розвитку  персоналу ЗНЗ. 

            План. 

1.Професійний розвиток і професійне навчання педагогічних працівників. 

2.Кваліфікація та компетентність педагогічних працівників. 



3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації трудових ресурсів 

організації  

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про оцінювання і мотивацію у системі  професійного 

розвитку  персоналу ЗНЗ. 

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

професійного розвитку  персоналу ЗНЗ. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

Основні поняття: оцінювання,  мотивація, трудові ресурси, 

делегування, наставництво, стажування   

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Структура лекційного заняття №12 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 



лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Кредит 6.Етика ділового спілкування керівника ЗНЗ. 

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

            План. 

1.Повідомлення як спосіб спілкування. 

2.Способи впливу на людей під час спілкування.  

3.Маніпулювання та актуалізація.  

4.Моделі спілкування.  

5.Стилі спілкування.  

6.Стратегії та тактики спілкування. 

 

Завдання роботи. 

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

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

спілкування. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

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

тактики спілкування.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 



2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Структура лекційного заняття №13 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Питання для повторення. 

1. 3а яких умов повідомлення сприяє ефективному спілкуванню? 

2. Чому важко переконати в чомусь одне одного? 

3. Чому бажано використовувати способи впливу на людей в їх єдності? 

Наведіть приклади. 



4. У чому полягає принципова відмінність таких механізмів спілкування, 

як маніпулювання та актуалізація? 

5. Яку з моделей спілкування можна віднести до високого рівня культури 

спілкування і чому? 

6. Які основні ознаки мають ефективні стратегії спілкування? 

7. Що таке тактика спілкування? 

8. Як проявляється моральна культура спілкування у процесі добору 

стратегії й тактики спілкування? 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 14.Тема. Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування.  

            План. 

1. Поняття про невербальну комунікацію 

2. Кінесика 

3. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування 

4. Контакт очей 

5. Проксеміка 

6. Невербальні засоби і культура спілкування і поведінки 

7. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про невербальну комунікацію. 

2.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

 

Основні поняття: проксеміка, кінетика, невербальні засоби спілкування, 

паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 



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

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

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

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Структура лекційного заняття №14 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

  

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, ЗАВДАНЬ ДЛЯ 

ЗМІСТОВНО-МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань:            01 Освіта  

Напрям підготовки: 013 Початкова освіта 

 

Доцент Вдовиченко Р.П. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня  2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                  Миколаїв 2018-2019 

 



ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 

 

ВАРІАНТ 1 

 

Оберіть правильні відповіді  

 

1. Яке загальне правило закріплене в Кодексі законів про працю 

України?  

А. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на 

тиждень. 

Б. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 50 годин на 

тиждень.  

В. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 60 годин на 

тиждень.   

2. Яка кількість навчальних годин протягом навчального тижня 

встановлена для вчителів  початкових класів загальноосвітніх 

навчальних закладів?  

А.18 годин. 

Б. 20 годин.  

В. 30 годин.  

3. Чи є вірним твердження, що Кодекс законів про працю України 

встановлює перелік професій і посад для яких закріплено неповний 

робочий час?  

А.Так.  

Б. Ні.  

4. З наведеного переліку вкажіть види компенсації за роботу у вихідний 

день:  

А. Надання іншого дня відпочинку.  

Б. У грошовій формі у подвійному розмірі.  

В. У формі премії.  

5. З наведеного переліку оберіть види відпусток: 

А. Щорічна відпустка. 

Б. Додаткова відпустка у зв'язку із навчанням.  

В. Творча відпустка.  

Г. Соціальна відпустка. 

Д. Відпустка без збереження заробітної плати.  

 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 

1.Дайте характеристику основних методів відбору персоналу: аналіз 

анкетних даних, тестування,  випробування, експертиза, моделювання, 



співбесіда. 

2. Основні риси, що мають бути властиві лідерові в сучасній діловій 

організації. 

 

 

ВАРІАНТ 2 

Оберіть правильні відповіді  

1. Вкажіть обставини, що свідчать про прийняття працівника на 

роботу:  

А. Видача наказу власником або уповноваженим ним органом.  

Б. Видача розпорядження власником або уповноваженим ним органом. 

В. Фактичний допуск до роботи.  

2. Яка форма трудового договору передбачена Кодексом законів про 

працю України: 

А. Виключно письмова.  

 Б. Усна. 

В. Як правило письмова.  

3. Чи є вірним твердження, що трудовий договір повинен містити 

таку умову як строк дії договору? 

А. Так.  

Б. Ні. 

4. Які правові наслідки передбачені трудовим законодавством у 

випадку затримки видачі трудової книжки з вини власника 

працівникові при звільненні?  

А. Сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.  

Б. Сплачується штраф у розмірі середнього заробітку.  

В. На керівника накладається дисциплінарне стягнення.  

5. Який загальний строк випробування передбачений у Кодексі 

законів про працю України:  

А. Не може перевищувати одного місяця. 

Б. Не може перевищувати трьох місяців.  

В. Не може перевищувати шести місяців.  

 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 

1.Назвіть спільне та відмінне у поняттях професійний розвиток та професійне 

навчання. 

2.Класифікація та зміст соціально-психологічних методів управління. 

 

 

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 



 

ВАРІАНТ  1 

 

Оберіть правильні відповіді  

1. Із поданих визначень оберіть те, що відображає суть поняття 

„професія: 

А. це заняття, покликання, схильність до чогось, що передбачає поглиблене 

навчання, наукові дослідження в якійсь галузі;  

Б. професійний прогрес протягом життя;  

В. оволодіння якою-небудь професією ― як своїм постійним заняттям‖.  

2. Чи є вірним твердження, що: професійний розвиток – це процес 

підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з 

метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов'язків нових 

посад.  

А.Так;  

Б.Ні.  

3. Із поданого переліку оберіть, що відображає суть поняття «місія 

організації»?  

А. перелік завдань організації; головна мета організації;  

Б. бачення форм, способів досягнення організаційної мети;  

В. задум, що передбачає перебіг, розвиток чого-небудь. 

4. Із поданого переліку оберіть, що відображує професійна 

компетентність? 

А. рівень знань; 

 Б. рівень умінь; 

В. досвід; 

Г. моральну позицію.  

5. Із поданих визначень оберіть те, що передбачає процес залучення 

персоналу: 

А. професійна інформація;  

Б. агітація;  

В. професійне самовизначення; 

Г. добір;  

Д. відбір; 

Ж. розстановка кадрів.  

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 

1.Нормативно-правова база управління персоналом ЗНЗ.  

2.Соціальне партнерство: сутність, значення, форми. 

 

ВАРІАНТ  2 

 

Оберіть правильні відповіді  

 

1. Із поданого переліку оберіть складові компоненти управлінського 

потенціалу: 



А. Операційний компонент; 

 Б. Психологічний компонент; 

 В. Особистісний компонент;   

Г. Ціннісно-пізнавальний компонент;  

Д. Когнітивно-пізнавальний компонент.  

2. Із поданих визначень оберіть те, що відображає суть поняття 

«управлінський потенціал»:  

А. складна і багатогранна сфера діяльності керівника школи, в якій 

поєднуються аспекти організаційного, педагогічного, соціального, 

психологічного та технічного характеру;  

Б. це можливості керівника, які сприяють переводу складної динамічної 

системи (школи) з одного якісного стану в інший;  

В. сукупні показники активної діяльності співробітників, що характеризують 

їхню психологічну та професійну зрілість.  

3. З якою метою здійснюється оцінювання персоналу?  

А. Фахового навчання, удосконалення;  

Б. Сертифікації та відбору;  

В. Визначення якостей.  

4. Із поданих варіантів оберіть ті, що належать до загальних принципів 

оцінювання:  

А. об’єктивність;  

Б. справедливість;  

В. неупередженість;  

Г. періодичність;  

Д. недискримінаційність;  

Ж. валідність (дійсність);  

З. надійність;  

Е. поступовість;  

І. порівнюваність.  

5. Чи є вірним твердження, що основні напрями вдосконалення роботи з 

професійного розвитку персоналу мають визначатися на підставі 

системних уявлень про компонентний склад і структуру такої роботи і 

включати діяльність з поліпшення її базових складових?  

А. Так;  

Б. Ні.  

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 

1. Типи та причини конфліктів. 

2. Основні фактори мотивації працівників до професійного навчання 
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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 (32 год.) 

Назва теми К-сть 

год. 

Кредит № 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК 

СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту 

організацій 

2 

Тема 2.Формування коллективу установи. 2 

Кредит № 2. КАДРИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ  

Тема 3. Кадрова політика та стратегія  управління персоналом 

ЗНЗ. 

Тема 4. Організація діяльності  та функції служб персоналу 

ЗНЗ. 

2 

4 

Тема 5. Поняття про лідерство та управління. 2 

Кредит № 3. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ДЛЯ 

КЕРІВНИКА ЗНЗ 

 

Тема 6. Кадрова служба та кадрове діловодство 2 

Тема 7. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу 2 

Кредит № 4. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

ЗНЗ 

 

Тема 8. Методи оцінювання персоналу. 4 

Тема 9. Розвиток персоналу 2 

Тема 10. Ефективність управління персоналом. 2 

Кредит № 5. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ  

Тема 11. Методи мотивації персоналу ЗНЗ. 2 

Тема 12.Оцінювання і мотивація у системі  професійного 2 



розвитку  персоналу ЗНЗ. 

Кредит № 6. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ  

Тема 13. Добір способів і засобів ділового спілкування 2 

Тема 14. Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування. 

Мовленнєвий етикет та культура поведінки. 

2 

Разом 32 

 

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. 

 

Тема 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  (2 год.) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

План  

1.Управління персоналом як специфічна  функція менеджменту. 

2.Етапи історичного розвитку управління персоналом. 

3.Персонал як об»єкт і суб»єкт управління. 

4.Системний підхід до управління персоналом установи. 

5.Структура персоналу навчального закладу: підходи до класифікації. 

6.Поняття професії, кваліфікації та посади.  

7.Управління трудовим потенціалом установи. 

8.Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. 

ІІ. Практична частина: ділова гра: Процес управління персоналом 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

Тема 2.ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ УСТАНОВИ.(2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

План  

1.Соціальні групи. 



2.Поняття і основні ознаки колективу. 

3.Види колективів.  

4. Психологічні характеристики коллективу.   

5. Етапи розвитку коллективу.  

6. Принципи створення ефективної команди.  

7.Колективне управління та його форми.  

8. Специфіка жіночих колективів. 

9. Колективне управління та його форми. 

10. Психологічна сумісність працівників в колективі. 

11.Формування корпоративної культури: цінності і традиції коллективу. 

 

ІІ. Практична частина: Ділова гра «Відбір персоналу» 

 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

Кредит № 2. КАДРИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ 

 

Тема 3. Кадрова політика  та стратегія управління персоналом (2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

План 

1. Розкрийте сутність поняття кадрової політики організацій, наведіть її 

основні структурні складові. 

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

керівництва на кадрову політику. 

3. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.   

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

5. Засоби кадрової політики  

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

вибір методів планування 

7. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової 

служби.  

8.Оперативний план роботи з персоналом.  

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

 

ІІ. Практична частина: Планування чисельності та структури персоналу.  

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

Питання для повторення матеріалу 
1. Які фактори впливають на формування кадрової політики? 

2. Чи залежить кадрова політика від етапів життєвого циклу школи?  

3. Які існують основні стилі керівництва? Чи впливають вони на кадрову 

політику?  

4. У чому полягає специфіка кадрової політики в умовах ринкової системи 

господарювання?  



5. Розкрийте сутність, цілі та завдання кадрового планування.  

6. Які основні вимоги висуваються до кадрового планування?  

7. Що являє собою оперативний план роботи з персоналом?  

8. Яку структуру має типовий оперативний план кадрового планування?  

9. Розкрийте сутність та основні принципи маркетингу персоналу.  

10.Що означає планування та прогнозування потреби в персоналі?  

11.Назвіть етапи планування потреби у персоналі.  

12.Розкрийте сутність поняття «якісна потреба у персоналі».  

13.Розкрийте сутність понять «явочна» та «спискова» чисельність персоналу. 

Які фактори впливають на розрізнення їх величин?  

 

Тема 4. Організація діяльності  та функції служб персоналу ЗНЗ.(4 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

План  

1.Характеристика кадрової служби організації, ефективність роботи кадрової 

служби, організаційна структура кадрової служби навчального закладу.  

2.Основні групи комплексу документів за функціями управління кадрами.  

3.Стадії типової технологічної схеми обробки кадрової документації, 

документаційне забезпечення обліку та руху персоналу.  

4.Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. 

 

ІІ. Практична частина: Ділова гра «Професіограма», «Оцінка кандидата на 

вакантну посаду». 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

1У. Модульний контроль знань № 1.  

 

Питання для повторення матеріалу 
1 Поняття кадрової служби організації. 

2 Умови ефективності роботи кадрової службив навчальному закладі. 

3 Типова організаційна структура кадрової служби навчального закладу. 

4 Поняття кадрового діловодства. 

5 Основні напрямки організації кадрового діловодства. 

6 Вимоги до організації праці співробітників служб персоналу. 

7 Особливості кадрової документації. 

8 Групи документів за функціями управління кадрами. 

9 Характеристика особистих документів, приклади. 

10 Характеристика особових документів, приклади. 

11 Характеристика облікових документів, їх класифікація, приклади. 

12 Характеристика розпорядчих, інформаційних, організаційних документів, 

приклади. 

13 Стадії типової технологічної обробки кадрової документації. 

14 Загальна характеристика документаційного обліку персоналу. 

15 Характеристика трудової книжки. 

16 Характеристика особової справи. 



17 Характеристика особової картки. 

18 Характеристика штатів та алфавітної книги. 

 

Тема 5. Поняття про лідерство та управління.(2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

 

План  

1. Поняття лідерства: відмінності між керівництвом та лідерством , стилі 

лідерства,  формування системи лідерства,   

2. Корпоративна влада: Лідерство як риса діяльності управлінської команди,  

 роль керівника в розвитку етичної культури та дотриманні етичних норм,  

 імідж як складник діяльності управлінської команди.  

3. Лідерська етика:  Коріння етики: світська та релігійна традиції, розвиток 

моралі, етика та юридичні питання, значення цінностей, репутація 

організації,   етичний клімат в організації, організаційна етика.  

5.Влада лідера:  лідер як служитель: доступність, спілкування, підтримка  

філософія партисипативного управління, лідерство як засіб вдосконалення 

процесу управління.  

6. Ефективне лідерство: мораль на роботі. підвищення моралі працівників  

моральність на робочому місці та роль лідера, корпоративна культура в 

системі управління персоналом , мистецтво слухати. важливість слухати для 

розвитку лідерських навичок.  

7. Мистецтво переконання: елементи мистецтва переконання, стилі 

конфліктів, лідерство і різноманітність, значення толерантності.  

8. Управління якістю роботи: визначення цілей виконання. Проведення 

огляду за якістю виконання, професійне виконання, бенчмаркінг,  

організаційний успіх.  Поліпшення виконання через зміну поведінки  

отримання дисципліни.  

 

ІІ. Практична частина: Вправа «Вивчення психологічного клімату колективу» 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

 

Кредит № 3. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗНЗ 

 

Тема 6. Кадрова служба та кадрове діловодство. (2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

 

План  

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

керівництва на кадрову політику.  

2. Особливості кадрової політики в умовах ринкової системи 

господарювання. 



3. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.  

4.Оперативний план роботи з персоналом.  

5. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу навчального 

закладу.  Кваліфікація. Професія. Спеціальність.   

6. Стратегія управління персоналом та кадрової політики.  

7.Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу  навчального 

закладу. Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних 

кадрових документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової 

політики. Вплив стилів керівництва на кадрову політику.  

8.Нормативно-правова база забезпечення менеджменту персоналу: правила 

внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про 

структурні підрозділи організації, посадові інструкції; науково-методичне 

забезпечення менеджменту персоналу, інформаційне забезпечення 

менеджменту персоналу 

 

ІІ. Практична частина: Основні кадрові документи. Робота в малих групах. 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

Питання для повторення матеріалу 
1 Специфічна особливість менеджменту персоналу порівняно з іншими 

видами менеджменту. 

2 Основні закони, що охоплює трудове законодавство України. 

3 Завдання, для вирішення яких використовується «Класифікатор професій 

ДК 003-95». 

4 Органи, які здійснюють контроль за додержанням законодавства про 

працю. 

5 Основний зміст правил внутрішнього трудового розпорядку як 

нормативно-правового документа менеджменту персоналу. 

6 Основний зміст колективного договору як нормативно-правового 

документа менеджменту персоналу. 

7 Сфера регламентації положень про структурні підрозділи організації та 

посадових інструкцій. 

8 Сутність науково-методичного забезпечення менеджменту персоналу. 

9 Групи документів науково-методичного забезпечення менеджменту 

персоналу. 

10 Призначення та зміст довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. 

11 Призначення та зміст кваліфікаційної характеристики професії 

працівника. 

12 Сутність та основне призначення міжгалузевих норм та нормативів. 

13 Сутність та основне призначення Конвенції та рекомендацій Міжнародної 

організації праці (МОП). 

14 Сутність та сфера застосування відомчих технологічних розробок, 

інструкцій, правил виконання певних процесів і процедур. 

15 Сутність та сфера застосування єдиної технології обслуговування 



незайнятого населення в центрах зайнятості України. 

16 Зміст групи документів, які розробляються й затверджуються 

керівництвом організації для внутрішнього використання. 

17 Сутність поняття інформаційного забезпечення менеджменту персоналу. 

18 Сутність інформаційної системи менеджменту персоналу. 

 

 

Тема 7. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. (2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

 

План  

1. Філософія відбору персоналу в різних країнах: порівняльна 

характеристика.  

2. Організація процесу відбору претендентів на вакантну посаду.  

3. Принципи підбору та розстановки персоналу.  

4. Сутність соціалізації персоналу.  

5. Організація управління профорієнтацією та адаптацією персоналу.  

6. Сутність і завдання організації праці.  

7. Наукова організація праці: сутність та принципи.  

8. Управлінська праця: особливості та специфіка.  

9. Сучасні автоматизовані інформаційні технології управління персоналом.  

10. Кадровий резерв.  

11. Управління кадровим резервом.  

12. Компетентність працівника. Види компетенцій.  

13. Професійна компетентність і професійна придатність.  

14. Методи збирання соціальної інформації.  

 

ІІ. Практична частина: Складання оголошення про вакантну посаду, резюме. 

 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

Питання для повторення матеріалу 
1 Поняття професійного розвитку. 

2 Сутність поняття інвестицій в людський капітал. 

3 Сутність навчання персоналу та його основні завдання. 

4 Елементи професійного розвитку як безперервного комплексного 

процесу. 

5 Завдання управління з питань безперервного професійного розвитку. 

6 Проблеми, вирішенню яких присвячено управління персоналом. 

7 Відмінність між професійним навчанням і навчанням. 

8 Напрямки професійного розвитку персоналу. 

9 Спільне та відмінне у поняттях професійний розвиток та професійне 

навчання. 

10 Вимоги до навчання. 



11 Принципи навчання дорослих людей. 

12 Основні фактори мотивації працівників до професійного навчання. 

13 Принципи організації навчання і підвищення кваліфікації персоналу. 

14 Методи навчання, їх характеристика. 

15 Види навчання в системі професійного розвитку працівників виробничо-

технічного призначення. 

16 Сутність підготовки нових працівників. 

17 Сутність перепідготовки персоналу. 

18 Методи навчання поза робочим місцем як основної форми професійного 

розвитку керівників і спеціалістів. 

19 Сутність підвищення кваліфікації. 

20 Завдання підвищення кваліфікації. 

21 Принципи підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів. 

 

 

Кредит № 4. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ 

 

Тема 8. Компетентнісний підхід в оцінці педагогічних і керівних 

працівників. Методи оцінювання персоналу.(4 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

План  

1 Основні цілі оцінки персоналу. 

2 Поняття оцінки персоналу. 

3 Класифікація методів оцінки персоналу, їх сутність. 

4. Складові роботи з оцінки персоналу, їх сутність 

5. Суть і завдання оцінки персоналу.  

6. Методи оцінки персоналу.  

7. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу.  

8. Модель оцінки працівників та їх праці.  

9. Комплексна оцінка керівників і спеціалістів. 

 

ІІ. Практична частина:  

І. З Вашого власного професійного досвіду, визначте предметні 

(спеціалізовані за видом діяльності) компетентності педагогічних і керівних 

працівників.  

ІІ. Проранжуйте за актуальністю визначені Вами предметні компетентності 

педагогічних і керівних працівників.  

ІІІ. Порівняйте визначені Вами предметні компетентності педагогічних і 

керівних працівників з предметними компетентностями, що визначені 

проектом Тюнинг.  

ІV. Оформіть форми звітності для завдання.  

V. Презентуйте і аргументуйте позиції творчих груп.  

 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  



1У. Модульний контроль знань № 2.  

 

 

Питання для повторення матеріалу 
1.У чому полягає суть оцінки персоналу? 

2.Завдання проведення оцінки персоналу. 

3.Види інформації, що дозволяє отримати проведення оцінки персоналу. 

4.Основні функції, що виконує оцінка персоналу (самооцінка і зовнішня), їх 

сутність. 

5.Документи, що формуються за результатами оцінки персоналу. 

6.Принципи оцінки персоналу. 

7.Підходи до оцінки персоналу. 

8.Обов'язкові заходи організаційної процедури підготовки проведення 

оцінки. 

9.Технологія оцінки професійних якостей. 

10.Технологія оцінки особистих якостей. 

11.Визначення професійно-кваліфікаційного рівня працівника. 

12.Оцінка ділових якостей працівника. 

13.Оцінка складності функцій, які виконують робітники. 

14.Оцінка результатів праці робітників. 

15. Оцінка ділових і особистих якостей керівників і спеціалістів. 

16.Оцінка складності виконуваних функцій керівників і спеціалістів. 

17.Оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. 

18.Етапи оцінки якостей управлінського персоналу за цілями. 

 

 

Тема 9. Розвиток персоналу. (2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

 

План  

 1.Атестація кадрів. Етапи процесу атестації кадрів.  

2.Розстановка персоналу.  

3.Ділова кар'єра. Види кар'єри. Основні моделі кар'єри. Управління діловою 

кар’єрою персоналу. Управління службово-професійним просуванням кадрів. 

Управління кадровим резервом.  

4.Розвиток персоналу.  Компетентність працівника. Види компетенцій. 

Професійна компетентність і професійна придатність.  

5.Види навчання. Організація навчання персоналу. 

6.Соціальна структура колективу.  Планування соціального розвитку  

установи. 

7.Управління соціальним розвитком колективу. 

 

ІІ. Практична частина: Ділова кар’єра та її розвиток.  



1. Визначте основні складові (блоки) системи професійного розвитку 

персоналу НЗ. 

 2. Визначте місце оцінювання і мотивації персоналу в системі професійного 

розвитку персоналу НЗ.  

3. Побудуйте модель системної організації діяльності Вашого навчального 

закладу з професійного розвитку персоналу.  

4. Оформіть форму звітності для завдання.  

5. Презентуйте Вашу модель групі.  

 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 

Тема 10. Ефективність управління персоналом. 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

План  

1.Соціально-психологічні фактори ефективного використання потенціалу 

персоналу на безконфліктній основі.  

2.Соціально-психологічні методи управління,  

3.Стиль та методи управління підлеглими. 

4.Економічна ефективність кадрової роботи.  

5.Соціальна ефективність кадрової роботи. 

6. Економічна ефективність навчання . 

7.Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності 

сучасних навчальних закладів. 

8.Творча активність. Науково-методична активність. 

 

ІІ. Практична частина: Ділова гра "Співбесіда", "Бесіда за телефоном". 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 

 

Питання для повторення матеріалу 
 

1. Які фактори мають бути враховані при оцінці результатів праці? 

2. За допомогою яких методів можна оцінити результати праці?  

3. Які методи використовуються для оцінки ступеня задоволення робітників 

працею?  

4. Що таке витрати на персонал організації, наведіть їх класифікацію.  

5. Які економічні результати враховуються при розрахунку показників 

економічної ефективності на рівні організації?  

6. Які показники економічної ефективності діяльності організації Вам відомі? 

7. Які показники соціальної ефективності діяльності організації Вам відомі? 

8. Які соціальні результати враховуються при оцінці соціальної ефективності 

на рівні організації? 

ІІ. Практична частина: Ділова гра «Оцінка кандидата на вакантну посаду» 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 



 

Кредит № 5. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ 

 

Тема 11. Недоліки і переваги методів мотивації персоналу. (2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

План  

1.Поняття мотивації, її класифікація .  

2.Мотиваційний процес.  

3.Потреби як основа мотивації.  

4.Мотиви діяльності. 

5.Класифікація методів оцінки персоналу, їх сутність. 

6.Назвіть основні методи оцінки персоналу. 

7.Сутність методу моделювання ситуації, ситуаційного інтерв'ю, інтерв'ю та 

колективного обговорення. 

 

ІІ. Практична частина:  

1.Обрати метод мотивації персоналу, який найчастіше використовуєте у 

своїй практичній діяльності.  

2. Визначити відповідно до обраного методу, мотиватори та передбачити 

наслідки мотивації. 

 3. Визначте переваги та недоліки вибраного методу для мотивації 

педагогічного персоналу.  

4. Оформити форми звітності для завдання.  

5. Презентувати і аргументувати позиції творчих груп.  

 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

Питання для повторення матеріалу 
 

1.Сутність якісних, кількісних і комбінованих методів оцінки персоналу. 

2.Документи, що формуються за результатами оцінки персоналу. 

3.Принципи оцінки персоналу. 

4.Підходи до оцінки персоналу. 

5.Обов'язкові заходи організаційної процедури підготовки проведення 

оцінки. 

6.Групи показників і критеріїв для оцінки персоналу. 

7.Технологія оцінки професійних якостей. 

8.Технологія оцінки особистих якостей. 

9.Формула комплексної оцінки працівника та його праці. 

10.Визначення професійно-кваліфікаційного рівня працівника. 

11.Оцінка ділових якостей працівника. 

12.Оцінка ділових і особистих якостей керівників і спеціалістів. 

13.Оцінка складності виконуваних функцій керівників і спеціалістів. 

14.Оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. 



15.Етапи оцінки якостей управлінського персоналу за цілями. 

16.Діапазони значень рейтингового коефіцієнта якості та рекомендації, що їм 

відповідають. 

 

 

Тема 12.Оцінювання і мотивація в системі  професійного розвитку  

персоналу ЗНЗ. 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

План  

1.Суть і завдання оцінки персоналу. 

2.Методи оцінки персоналу.  

3.Принципи та процедури проведення оцінки персоналу.  

4.Модель оцінки працівників та їх праці.  

5.Комплексна оцінка керівників і спеціалістів. 

6.Стимули, стимулювання. Класифікація стимулів. Функції стимулювання.  

7.Етика ділових відносин. 

8.Організаційна культура.  

9.Управління конфліктами та стресами.  

10.Безпека, умови та дисципліна персоналу 

11.Види інформації, що дозволяє отримати проведення оцінки персоналу. 

12.Основні функції, що виконує оцінка персоналу (самооцінка і зовнішня), їх 

сутність 

 

ІІ. Практична частина: Ділова гра «Мотивація трудової діяльності», 

«Типологія мотивів трудової діяльності»: 

1. Які складові типової системної організації професійного розвитку 

персоналу Ви знаєте?  

2. Які форми професійного вдосконалення персоналу Ви знаєте?  

3. На чому базуються основні вимоги до сучасного керівника навчального 

закладу?  

4. У чому полягає відмінність формуючого і підсумкового оцінювання 

персоналу?  

5. Чи важливо застосовувати системний підхід до професійного 

вдосконалення персоналу навчального закладу?  

 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

Питання для повторення матеріалу 
1 Загальна характеристика першопочаткових теорій мотивації. 

2 Загальна характеристика змістовних теорій мотивації. 

3 Сутність концепції партисипативного управління. 

4 Передумови реалізації партисипативного управління. 

5 Поняття мотивації праці, потреб та структура мотивації праці. 

6 Вплив імовірності досягнення цілей на формування трудової мотивації. 



7 Сутність поняття сили мотиву. 

8 Направленість мотивації праці «на себе» і «на інших» та її вплив на силу 

трудової мотивації. 

9 Види та групи мотивів праці. 

10 Поняття мотивації та стимулювання праці, їх спільне та відмінне. 

11 Сутність матеріальної мотивації. 

12 Спрямування формування мотиваційного механізму. 

13 Принципи базування системи винагород. 

14 Основні фактори ефективного управління мотивацією. 

15 Основні підходи до вибору мотиваційної стратегії. 

16 Методи управління мотивацією. 

17 Регулятори мотивації та основні мотиватори. 

18 Умови ефективного використання мотивації праці. 

19 Умови керованого мотиваційного процесу. 

20 Сутність мотиваційного моніторингу. 

21 Ключові характеристики (показники) оцінки мотивації трудової 

діяльності в динаміці взаємозумовленості та взаємозв'язку з соціально-

економічними процесами. 

22 Принципи системи моніторингу мотивації трудової діяльності. 

 

Кредит № 6. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Тема 13. Добір способів і засобів ділового спілкування. (2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

 

План  

1.Повідомлення як спосіб спілкування. 

2.Способи впливу на людей під час спілкування.  

3.Маніпулювання та актуалізація.  

4.Моделі спілкування. 

5. Стилі спілкування. 

6. Стратегії та тактики спілкування 

ІІ. Практична частина: 

1. Розробити план ефективної стратегії спілкування керівника навчального 

закладу.  

2. Проаналізувати відповідні способи та засоби спілкування.  

3. Обговорення в творчих групах. 

4. Оформлення форми звітності для завдання.  

5. Навчальна дискусія.  

1. Визначити, за яких умов повідомлення сприяє ефективному 

спілкуванню.  

2. Ознайомитися з принципами та різновидами управлінського 

спілкування.  

3. З’ясувати, які основні ознаки мають ефективні стилі спілкування.  



4. Визначити, як проявляється моральна культура спілкування у процесі 

добору стратегії й тактики спілкування.  

5. Виявити особливості гуманістичної спрямованості спілкування 

керівника навчального закладу.  

 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

 

Тема 14. Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування. 

Мовленнєвий етикет та культура поведінки.(2 год) 

 

І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми.  

 

План  

1.Засоби спілкування.  

2.Вербальне (мовленнєве) спілкування.  

3.Невербальне (немовленнєве, несловесне) спілкування.  

4.Класифікація невербальних засобів спілкування.  

5.Культура говоріння.  

6.Культура слухання.  

7.Культура мови та мовленнєвий етикет.  

8.Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки керівника.  

 

ІІ. Практична частина: 

 

1. Здійснити аналіз культури мовленнєвого спілкування у запропонованих 

ситуаціях.  

2. Запропонувати можливі етикетні формули для відповідних ситуацій 

управлінської діяльності керівника навчального закладу.  

3. Проаналізувати співвідношення невербальних засобів і культури 

поведінки.  

4. Запропонувати систему невербальних засобів для встановлення і 

збереження контакту у практичній діяльності керівника навчального закладу.  

5. Обговорення в творчих групах.  

6. Оформлення форми звітності для завдання.  

7. Навчальна дискусія:  

1. З’ясувати, у чому полягає специфіка усного мовлення в цілому й у сфері 

службової діяльності зокрема.  

2. Визначити, у системі яких мовних засобів утілено етикет українців.  

3. З’ясувати, які форми звертання до осіб усталилися в українській 

мовленнєвій традиції.  

4. Визначити, які мовні засоби вираження етикетних норм будуть 

доречними в ситуаціях вітання; знайомства; вибачення; прохання; 

відмови.   

5. Обгрунтувати, у чому полягає мовленнєва культура особистості.  



6. Визначити, які функції виконують невербальні засоби комунікації в 

цілому й у сфері службової діяльності зокрема.  

7. Здійснити характеристику невербальних засобів спілкування.  

8. Виявити особливості оптико-кінетичної системи спілкування.  

9. З’ясувати, у чому полягають особливості проксеміки та візуального 

спілкування (контакт очей) у сфері службової діяльності.  

10. Обгрунтувати, у чому полягає вплив невербальних засобів на культуру 

спілкування керівника навчального закладу.  

 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  

 

 Рекомендована література  

Базова 

1.   3айченко О. І, Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Теорія і  практика 

управлінської діяльності районного відділу освіти. - К., 2000. - 352 с.  

2.     Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – К., 

2003. – 415 с. 

3.Мельник Л.П. Психологія управління. – К., 2002. 

 4.Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2003 р. (розд. Основи управління 

загальноосвітнім навчальним закладам). 

 5.Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2008. – 435 с.  

 6.Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - 

К.: Либідь, 2004. - 424 с.  

 7.Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. – К.: 

Либідь, 2004. – 424с. 

8.Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 

1996. - 176 с. 

9.Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х., 2005. – 176с. 

10.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – 

Х., 2004. – 204с. 

11.Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т 

ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.  

12.Окорський В. П.  Основи менеджменту: Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2009. –  400 с. 

 13. Олійник С.У. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / 

С.У. Олійник ; Нар. укр. акад., [каф. економіки підприємства]. - Х. : Вид-во 

НУА, 2013. - 375 с.  

  14. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-

Лембрик. — 2-ге вид., доповн. — К. : Академвидав, 2010. — 544 с. — (Серія 

«Альма-матер»).  

 15.Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л. 

Кара мушки. – К., 2003. – 400с. 

 16.Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: 

Знання, 2006. — 365 с. 



17. Кодекс законів України про працю. – К., 1998 

18. Закон України „Про зайнятість населення”. Том 1. – К., 1999. - С. 252-268. 

19. Закон України „Про колективні договори і угоди”. Закони України. Том 6. 

– К., 1996. - С. 5-11. 

20. Закон України „Про охорону праці”. Закони України. Том 4. – К., 1996. - 

С. 114-133. 

 

Законодавчі ті інструктивні акти: 
1. Закон України про державну службу . – К., 2000. 

2. Матеріали веб-сайту Верховної Ради України www.rada.kiev.ua . 

3. Підготовка  та підвищення кваліфікації кадрів. Збірник керівних і 

нормативних документів. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2001. – 688 с.  

4. Постанова Верховної Ради України „Про засади державної політики 

України в галузі прав людини». – 1999. – №35. 

5. Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців: Указ Президента України від 30 травня 1995 р. 

№398/95 // Вісник Державної служби України. – 1995. – №2.  

6. Типове положення про кадрову службу органу виконавчої влади: Затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серп. 1996 р.№912 // 

Вісник Державної служби України. – 1996. – №3. 

 

Допоміжна: 

    1.Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: 

Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. — 384 с. 

 2.Біла книга національної освіти України / {Алексєєнко Т.Ф., Аніщенко В.М., 

Балл Г.О.та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г.Кременя; НАПН України. — К. : Інформ. 

системи, 2010. — 342 с. 

 3.Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною 

середньою освітою в регіоні : моноrрафія / Г.В.Єльникова. - К.: ДАККО, 

1999. — 303 с. 

 4.Л.М. Стійкий розвиток: соціально-географічні аспекти (на прикладі 

України) : Монографія / Л.М. Ємець. - Х. : Факт, 2003. — 383 с. 

 5.Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні : структура, функції, 

тенденції розвитку / В.І.Луговий. — К. : МАУП, 1994. — 196 с. 

 6.Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій: Навч. посіб / За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. — К.: Вид-во А.С.К., 

2003. — 240 с. 

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 

вітчизняної освіти, науковим розробленням її законодавчої і 

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


нормативної бази, створенням концепцій розвитку загальноосвітньої, 

професійної та вищої школи, здійсненням виховного процесу в освітніх закладах 

України, інноваційним освітянським полем досліджень. 

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

післядипломної педагогічної освіти 
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Контрольні завдання до семінарських занять, 

завдання для заліків 

 

1 Сутнісна характеристика персоналу ЗНЗ. 

2 Класифікація персоналу установи. 

3 Методи управління персоналом. 

4 Модель управління персоналом. 

5 Нормативно-правова база забезпечення менеджменту персоналу. 

6 Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу. 

7 Інформаційне забезпечення менеджменту персоналу. 

8 Соціально-психологічні фактори ефективного використання потенціалу 

персоналу на безконфліктній основі. 

9 Соціально-психологічні методи управління. 

10 Стиль та методи управління підлеглими. 

11 Характеристика кадрової служби ЗНЗ. 

12 Організація кадрового діловодства. 

13 Документаційне забезпечення обліку та руху персоналу. 

14 Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб. 

15 Зміст, завдання та принципи кадрового планування. 

16 Методи визначення потреб в персоналі. 

17 Види планів з питань персоналу. 

18 Джерела залучення персоналу. 

19 Методи підбору персоналу, їх характеристика. 

20 Оптимізація чисельності персоналу. 

21 Кадровий аудит. 

22 Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним. 

23 Організація системи професійного навчання персоналу. 

24 Методи і форми професійного навчання. 

25 Види руху персоналу. 

26 Формування резерву на кар’єрне просування. 

27 Зміст управління використанням персоналу. 

28 Управління плинністю кадрів. 

29 Умови праці, їх регулювання. 

30 Організація і способи звільнення персоналу. 

31 Етика ділових відносин з персоналом. 

32 Суть, цілі і завдання оцінки персоналу. 

33 Методи оцінки персоналу. 

34 Принципи та процедури проведення оцінки персоналу. 

35 Модель оцінки працівників та їх праці. 

36 Комплексна оцінка керівників і спеціалістів. 

37 Теорії мотивації персоналу. 



38 Концепція партисипативного управління. 

39 Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу. 

40 Управління мотивацією. 

41 Організація мотивації  в ЗНЗ. 

42 Суть і функції соціального партнерства. 

43 Система регулювання соціально-трудових відносин. 

44 Колективний договір – основа соціального партнерства. 

45 Підходи до оцінки ефективності менеджменту персоналу. 

46 Характеристика ефективного менеджменту. 

47 Методики аналізу та оцінки системи управління персоналом. 

48 Методи оцінки організації управлінської праці. 

49 Поняття мотивації праці, потреб та структура мотивації праці. 

50 Направленість мотивації праці «на себе» і «на інших» та її вплив на 

силу трудової мотивації. 

51 Основні фактори ефективного управління мотивацією. 

52 Методи управління мотивацією. 

53 Умови керованого мотиваційного процесу. 

54 Сутність мотиваційного моніторингу. 

55  Характеристика особових документів, приклади. 

8    Характеристика розпорядчих, інформаційних, організаційних документів, 

приклади. 

56 Характеристика трудової книжки, особової справи. 

57 Основні закони, що охоплює трудове законодавство України. 

58 Завдання, для вирішення яких використовується «Класифікатор 

професій ДК 003-95». 

59 Основний зміст правил внутрішнього трудового розпорядку як 

нормативно-правового документа менеджменту персоналу. 

60 Основний зміст колективного договору як нормативно-правового 

документа менеджменту персоналу. 

61 Сутність науково-методичного забезпечення менеджменту персоналу. 

62 Групи документів науково-методичного забезпечення менеджменту 

персоналу. 

63 Призначення та зміст довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників. 

64 Призначення та зміст кваліфікаційної характеристики професії 

працівника. 

65 Сутність поняття інформаційного забезпечення менеджменту 

персоналу. 

66 Основні фактори мотивації працівників до професійного навчання. 

67 Характеристика ефективного менеджменту. 

68 Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним. 
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1. Використання здобутків світового менеджменту в управлінні навчальним 

закладом. 

2. Процесуальний підхід до управління навчальним закладом. 

3. Удосконалення (модернізація, оптимізація) функцій управління. 

4. Системний підхід до управління навчальним закладом. 

5. Ситуаційний підхід до управління навчальним закладом. 

6. Шляхи та засоби вдосконалення управління навчальним закладом. 

7. Формування (умови, шляхи та засоби) позитивного іміджу навчального 

закладу. 

8. Формування (умови, шляхи та засоби) позитивного іміджу сучасного 

керівника (педагога). 

9. Розвиток управлінського потенціалу керівника навчального закладу. 

10. Формування готовності майбутнього керівника до управління навчальним 

закладом. 

11. Формування культури управління навчальним закладом. 

12. Система управління розвитком навчального закладу. 

13. Концептуальні засади розвитку навчального закладу. 

14. Програмно-цільовий підхід до управління стратегічним розвитком 

навчального закладу (окремими системами). 

15. Комплексно-цільова програма як засіб реалізації стратегії розвитку 

навчального закладу (певної системи). 

16. Розроблення та реалізація програми розвитку навчального закладу. 

17. Проектування систем внутрішньошкільного управління. 

18. Аналіз як основа стратегічного розвитку навчального закладу. 

19. Моніторинг стратегічного розвитку навчального закладу. 

20. Ресурсне забезпечення програм розвитку навчального закладу. 

21. Формування готовності керівника до стратегічного управління. 

22. Управління інноваційними процесами в навчальному закладі. 

23. Формування (умови, засоби, підходи, модель) готовності педагогічного 

колективу до інноваційної діяльності. 

24. Умови ефективності інноваційної діяльності навчального закладу. 

25. Аналіз (експертиза) інноваційних процесів у навчальному закладі. 

26. Проектування інноваційної діяльності в навчальному закладі. 

27. Формування інноваційного середовища в навчальному закладі. 

28. Розвиток інноваційної компетентності (культури) керівника (педагога). 

29. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом (оптимізаційний, 

рефлексивний, діалогічний, цільовий та ін.). 

30. Сучасні інноваційні технології управління (тайм-менеджмент, паблік 

рілейшенз, коучинг та ін.). 

31. Формування (умови, засоби, підходи, модель) готовності керівника до 

діяльності у творчому середовищі. 

32. Удосконалення роботи з нормативними документами у сфері освіти. 

33. Робота керівника навчального закладу із законодавчими та нормативними 

актами системи управління охорони праці. 



34. Робота керівника навчального закладу із законодавчими та нормативними 

актами системи цивільного захисту. 

35. Використання установчих документів навчального закладу. 

36. Система роботи навчального закладу з державної реєстрації та державного 

регулювання діяльності. 

37. Система правової діяльності з купівлі, продажу, передавання, здачі в 

оренду майна навчального закладу. 

38. Система роботи керівника школи з урядовими та нормативними 

документами. 

39. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища навчального закладу як 

основа планування діяльності. 

40. Управлінська культура керівника навчального закладу. 

41. Побудова моделі навчального закладу (школи-родини, школи здоров’я, 

громадсько-активної школи тощо). 

42. Оцінювання в управлінській діяльності. 

43. Маркетингова діяльність керівника навчального закладу. 

44. Інформатизація навчального закладу як управлінська проблема. 

45. Культура прийняття управлінських рішень. 

46. Організація комунікацій у навчальному закладі. 

47. Формування організаційної структури навчального закладу. 

48. Критерії ефективності діяльності навчального закладу. 

49. Організація діяльності керівника структурного підрозділу навчального 

закладу. 

50. Організація діяльності тимчасових структур у навчальному закладі. 

51. Організація діяльності дорадчих органів навчального закладу. 

52. Аналіз ефективності управління навчальним закладом. 

53. Наукові основи управління навчальним закладом. 

54. Розвиток управлінського потенціалу керівника в умовах реформування 

освіти. 

55. Удосконалення аналітичної діяльності керівника навчального закладу. 

56. Оптимізація планово-прогностичної діяльності керівника навчального 

закладу. 

57. Модернізація організаційної діяльності керівника навчального закладу. 

58. Шляхи та засоби раціоналізації управлінської діяльності. 

59. Моделювання в системі методів управління. 

60. Шляхи підвищення якості управління навчальним закладом. 

61. Інноваційні технології в управлінні навчальним закладом. 

62. Методи управління сучасними навчально-виховними закладами. 

63. Модернізація структури управління навчальним закладом. 

64. Демократизація управління навчальним закладом. 

65. Тенденції розвитку управління навчальним закладом. 

66. Культурно-освітній простір розвитку закладу освіти. 

67. Методологічні основи обґрунтування проекту розвитку навчального 

закладу. 

68. Методологічні основи внутрішньошкільного менеджменту. 



69. Технологія програмно-цільового управління в закладах освіти. 

70. Менеджмент в управлінні школою. 

71. Проектування систем управлінської діяльності. 

72. Управління розвитком навчального закладу. 

73. Формування стратегій розвитку навчального закладу. 

74. Аналіз як основа розроблення стратегій розвитку навчального закладу. 

75. Стратегічне планування як основа розвитку навчального закладу. 

76. Система оцінки та контроль виконання стратегічного плану. 

77. Управління інноваційними процесами в навчальному закладі. 

78. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності. 

79. Формування інноваційної компетентності (культури) педагогів. 

80. Управлінські інновації в контексті модернізації освіти. 

81. Моніторинг інноваційних процесів у навчальному закладі. 

82. Упровадження інновацій у роботу навчального закладу. 

83. Система мотивації персоналу до впровадження інновацій. 

84. Контроль за інноваційною діяльністю в навчальному закладі. 

85. Умови ефективності впровадження інновацій. 

86. Управління дисциплінарними відносинами в навчальному закладі. 

87. Удосконалення технології ухвалення управлінських рішень. 

88. Удосконалення етики управлінської праці керівника навчального закладу. 

89. Управління статутною діяльністю в навчальному закладі. 

90. Організаційно-педагогічна діяльність керівника навчального закладу. 

91. Моделювання як засіб удосконалення процесу підготовки й ухвалення 

рішень. 

92. Організація взаємодії з органами громадського самоврядування в 

навчальному закладі. 

93. Оновлення професіограми керівника як менеджера сучасної освіти. 

94. Прогностичні аспекти прийняття управлінських рішень в освіті. 

95. Когнітивні механізми прийняття рішень керівником навчального закладу. 

96. Розвиток управлінської майстерності як складової професіограми керівника 

навчального закладу. 

97. Менталітет сучасного керівника навчального закладу: складові та шляхи 

становлення. 

98. Формування системного управлінського мислення керівників шкіл. 

99. Організаційно-педагогічна діяльність керівника навчального закладу в 

умовах упровадження особистісно орієнтованого навчання. 

100. Діагностико-технологічний підхід в управлінні навчально-виховним 

процесом. 

101. Управління впровадженням інноваційних технологій у навчально-

виховний процес закладу освіти. 

102. Управління навчальним процесом в умовах упровадження семестрово-

залікової системи навчання. 

103. Управління розвитком педагогічної майстерності вчителя. 

104. Управління діяльністю педагогічного колективу щодо формування 

системи якості знань. 



105. Управління якістю навчання студентів засобами тестових програм в 

умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

106. Організація дистанційного навчання в системі післядипломної освіти. 

107. Управління діяльністю педагогічного колективу дошкільного 

навчального закладу щодо підготовки дитини до школи. 

108. Моніторинг якості освіти. 

109. Організація роботи школи з розвитку педагогічної творчості педагогів 

та учнів. 

110. Контроль за якістю навчально-виховного процесу. 

111. Вплив методичної роботи на підвищення результативності навчально-

виховного процесу. 

112. Вплив методичної роботи на розвиток професійної компетентності 

педагога. 

113. Управління розвитком творчої діяльності педагогічного колективу. 

114. Контроль за якістю роботи вчителя. 

115. Методична робота в сучасному навчальному закладі. 

116. Управління розвитком адаптивної школи. 

117. Особистісно орієнтований підхід в управлінні закладами освіти. 

118. Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної 

системи навчання. 

119. Організація співпраці педагогів, учнів, батьків в умовах упровадження 

освітніх технологій у навчально-виховний процес закладу освіти. 

120. Управління впровадженням профільного навчання в систему роботи 

загальноосвітнього навчального закладу. 

121. Організація діяльності педагогічного колективу в умовах 

упровадження здоров’язберігальних технологій у навчально-виховний 

процес закладу освіти. 

122. Організація роботи школи в умовах диференційованого навчання. 

123. Управління освітнім процесом в адаптивній школі. 

124. Гендерні аспекти в управлінні навчальним закладом. 

125. Організація науково-дослідницької діяльності педагогів. 

126. Організація науково-дослідницької роботи з учнями. 

127. Управління якістю навчання. 

128. Моніторинг якості знань учнів як управлінська проблема. 

129. Організація навчання студентів на основі телекомунікаційних 

технологій. 

130. Організація самоосвітньої діяльності педагогів. 

131. Формування творчої компетентності педагога. 

132. Управління процесом саморозвитку педагога. 

133. Управління процесом самоосвіти педагогічних працівників. 

134. Управління розвитком професійної компетентності педагога. 

135. Управління професійно-особистісним розвитком педагогів. 

136. Технологія педагогічного експерименту в закладах освіти. 

137. Упровадження педагогічної підтримки школярів у навчально-виховний 

процес. 



138. Управління системою роботи навчального закладу з громадянського 

виховання. 

139. Моделювання виховної системи освітньої установи. 

140. Моніторинг виховної діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу як управлінська проблема. 

141. Управління якістю роботи класних керівників (кураторів, наставників, 

вихователів). 

142. Управління розвитком педагогічної майстерності вихователя. 

143. Система роботи школи з батьками дітей, схильних до девіантної 

поведінки. 

144. Система роботи школи з учнями, схильними до правопорушень. 

145. Управління системою превентивного виховання в загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

146. Система роботи навчального закладу з обдарованими дітьми. 

147. Особливості роботи з обдарованими дітьми в гімназіях (ліцеях, 

колегіумах). 

148. Управління системою роботи з батьками обдарованих дітей у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

149. Особливості організації науково-методичної роботи в ліцеї (гімназії, 

колегіумі, спеціалізованій школі). 

150. Управління системою виховної роботи в медичному коледжі щодо 

формування здорового способу життя. 

151. Експертиза освітнього середовища. 

152. Управління розвитком освітнього середовища ЗНЗ. 

153. Управління розвитком виховної системи навчального закладу. 

154. Управління діяльністю педагогічного колективу з удосконалення 

виховної системи школи. 

155. Особливості управління навчально-виховним процесом у 

спеціалізованій школі. 

156. Особливості організації управління у вечірніх школах. 

157. Організація науково-дослідницької роботи в гімназії (ліцеї, колегіумі). 

158. Упровадження системи національного виховання в практику роботи 

ЗНЗ (ДНЗ). 

159. Управління системою фізичного (екологічного, валеологічного) 

виховання в навчальному закладі. 

160. Управління системою цивільного захисту в загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

161. Акмеологічний підхід до управління навчальним закладом. 

162. Використання акмеологічних технологій в управлінні розвитком 

педагогічної майстерності вчителів. 

163. Управління процесом формування акмеологічної позиції вчителя. 

164. Розвиток акмеологічної культури педагога як управлінська проблема. 

165. Управління розвитком професіоналізму педагогів. 

166. Управління особистісно-професійним розвитком педагогів 

дошкільного навчального закладу. 



167. Створення умов для самореалізації педагогів у професійній діяльності 

як управлінська проблема. 

168. Розвиток готовності педагогів до самовдосконалення як управлінська 

проблема. 

169. Формування (розвиток) психолого-педагогічної компетентності 

класного керівника як управлінська проблема. 

170. Стратегічне планування діяльності дошкільного навчального закладу. 

171. Управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального 

закладу. 

172. Управління розвитком педагогічної культури класних керівників. 

173. Управління розвитком інформаційної компетентності учасників 

навчально-виховного процесу. 

174. Управління розвитком інформаційної культури педагогів. 

175. Упровадження системи інформаційного забезпечення управління 

навчальним закладом. 

176. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю 

педагогів навчального закладу. 

177. Управління розвитком педагогічної творчості педагогів дошкільного 

навчального закладу. 

178. Рефлексивний підхід до управління виховною діяльністю в 

навчальному закладі. 

179. Удосконалення педагогічної майстерності викладача вищого 

навчального закладу як управлінська проблема. 

180. Система підготовки до управління навчальним закладом. 

181. Діагностика рівня навчально-виховної роботи в закладах освіти. 

182. Критерії оцінки прийняття управлінських рішень з питань фінансово-

економічної діяльності. 

183. Технології визначення кошторису діяльності навчального закладу. 

184. Маркетинг в освітній діяльності. 

185. Удосконалення управління фінансово-економічною діяльністю в 

навчальних закладах. 

186. Система розвитку творчої ініціативи та трудової активності 

працівників навчальних закладів. 

187. Система мотивації персоналу. 

188. Удосконалення структури персоналу в навчальному закладі. 

189. Організація самоосвітньої діяльності педагогічного колективу. 

190. Ідентифікація та документування робіт. 

191. Управління змістом робіт у навчальному закладі. 

192. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління 

навчальним закладом. 

193. Управління інформаційними зв’язками в навчальному закладі. 

194. Управління зв’язками з громадськістю. 

195. Психологічні аспекти управління трудовим колективом. 

196. Управління конфліктами в педагогічному колективі. 



197. Вплив стилю керівництва на соціально-психологічний клімат 

педагогічного колективу. 

198. Стиль взаємодії керівника та підлеглих у закладах освіти як 

управлінська проблема. 

199. Урахування особистісного фактору в роботі керівника закладу освіти. 

200. Управління розвитком психологічних якостей керівника навчального 

закладу. 

201. Теорії лідерства та стилі управління закладом освіти. 

202. Авторитет керівника навчального закладу та його вплив на 

педагогічний колектив. 

203. Саморозвиток особистості керівника закладу освіти та його механізми. 

204. Стреси та керування емоційними станами в роботі керівника 

навчального закладу. 

205. Конфлікт взаємин керівників, педагогів і учнів школи. 

206. Типові конфлікти в системі «адміністрація – учитель» і шляхи їх 

розв’язання. 

207. Формування психологічного клімату в шкільному колективі. 

208. Психологічний аналіз ефективності основних стилів керівництва. 

209. Соціально-психологічний портрет лідера вчительського колективу. 

210. Мотивація педагогічної творчості. 

211. Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності. 

212. Система забезпечення фахової діяльності персоналу навчального 

закладу. 

213. Система управління охороною праці. 

214. Управління системою захисту персоналу й об’єкту господарювання від 

вірогідного пошкодження. 

215. Організація роботи адміністрації школи з проектування навчального 

плану. 

216. Технологія діагностики якості освіти. 

217. Сучасні технології планування роботи навчального закладу. 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗНЗ” 

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.  

 

 

Назва теми К-сть год. 

Кредит № 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЯК 

СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту 

організацій 

11 

Тема 2.Формування колективу організації. 11 

Кредит № 2. КАДРИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ  



Тема 3. Кадрова політика та стратегія  управління персоналом 

ЗНЗ. 

Тема 4. Організація діяльності  та функції служб персоналу ЗНЗ. 

6 

Тема 5. Поняття про лідерство та управління. 11 

Кредит № 3. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ДЛЯ 

КЕРІВНИКА ЗНЗ 

 

Тема 6. Кадрова служба та кадрове діловодство 11 

Тема 7. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу 6 

Кредит № 4. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

ЗНЗ 

 

Тема 8. Методи оцінювання персоналу. 9 

Тема 9. Розвиток персоналу 6 

Тема 10. Ефективність управління персоналом. 6 

Кредит № 5. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ  

Тема 11. Методи мотивації персоналу ЗНЗ. 6 

Тема 12.Оцінювання і мотивація у системі  професійного 

розвитку  персоналу ЗНЗ. 

11 

Кредит № 6. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ  

Тема 13. Добір способів і засобів ділового спілкування 6 

Тема 14. Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування. 

Мовленнєвий етикет та культура поведінки. 

11 

Разом 120 

 

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. 

 

2. ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА  

 

Завдання для самостійної роботи  

Навчальна програма з дисципліни ”Теорія та практика управління 

персоналом ЗНЗ ” передбачає самостійне вивчення студентами таких 

теоретичних питань: 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту 

організацій(11год) 

1.Основний зміст правил внутрішнього трудового розпорядку як 

нормативно-правового документа менеджменту персоналу. 

2.Основний зміст колективного договору як нормативно-правового 

документа менеджменту персоналу. 



3.Призначення та зміст довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. 

4.Завдання створення соціально-психологічних служб та напрямки їх роботи. 

5.Класифікація та зміст соціально-психологічних методів управління. 

 

Тема 2.Формування колективу навчального закладу(11 год) 

1.Соціальні групи. 

2.Поняття і основні ознаки колективу. 

3.Види колективів.  

4. Психологічні характеристики коллективу.   

5. Етапи розвитку коллективу.  

6. Принципи створення ефективної команди.  

7.Колективне управління та його форми.  

8. Специфіка жіночих колективів. 

9. Колективне управління та його форми. 

10. Психологічна сумісність працівників в колективі. 

11.Формування корпоративної культури: цінності і традиції коллективу. 

 

Тема 3. Кадрова політика та стратегія  управління персоналом ЗНЗ 

(6год) 

1.З’ясувати особливості процесу прийняття на роботу.  

2.Визначити особливість трудового контракту як особливого виду трудового 

договору.  

3.Які основні відмінності скороченого робочого часу та неповного робочого 

часу?  

4.Які види відпусток закріплені з трудовому законодавстві?  

 

Тема 4. Організація діяльності  та функції служб персоналу ЗНЗ (11 год) 

19 Поняття кадрової служби в навчальному закладі. 

20 Умови ефективності роботи кадрової служби ЗНЗ. 

21 Типова організаційна структура кадрової служби  ЗНЗ. 

22 Поняття кадрового діловодства. 

23 Основні напрямки організації кадрового діловодства. 

24 Вимоги до організації праці співробітників служб персоналу. 

25 Особливості кадрової документації. 

26 Групи документів за функціями управління кадрами. 

27 Характеристика особистих документів, приклади. 

28 Характеристика особових документів, приклади. 

29 Характеристика облікових документів, їх класифікація, приклади. 

30 Характеристика розпорядчих, інформаційних, організаційних документів, 

приклади. 

31 Стадії типової технологічної обробки кадрової документації. 

32 Загальна характеристика документаційного обліку персоналу. 

33 Характеристика трудової книжки. 

34 Характеристика особової справи. 



35 Характеристика особової картки. 

36 Характеристика штатів та алфавітної книги. 

 

Тема 5. Поняття про лідерство та управління(11год) 

1.Сутність та характеристики активної та пасивної людини. 

2.Поняття стилю роботи керівника. 

3.Характерні ознаки, основний метод впливу на підлеглих, ставлення до 

підлеглих, доцільність використання адміністративного стилю управління 

для вирішення конкретних завдань. 

4.Характерні ознаки, основний метод впливу на підлеглих, ставлення до 

підлеглих, доцільність використання демократичного стилю управління для 

вирішення конкретних завдань.  

5.Характерні ознаки, основний метод впливу на підлеглих, ставлення до 

підлеглих, доцільність використання ліберального стилю управління для 

вирішення конкретних завдань. Визначення понять ефективність, 

результативність та продуктивність, їх спільне та відмінне. 

6.Основні риси, що мають бути властиві лідерові в сучасному навчальному 

закладі. 

7.Якісні показники оцінки ефективності управління персоналом ЗНЗ. 

 

Кредит № 3. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗНЗ 

Тема 6. Кадрова служба та кадрове діловодство (11 год) 

1.Основні методи відбору персоналу: аналіз анкетних даних, тестування,  

випробування, експертиза, моделювання, співбесіда. 

2.Характеристика особових документів, приклади. 

3.Характеристика облікових документів, їх класифікація, приклади. 

4.Характеристика розпорядчих, інформаційних, організаційних документів, 

приклади. 

5.Характеристика особової справи. 

6.Ефективність роботи колективу та фактори впливу на неї. 

7.Основні передумови підвищення ефективності використання персоналу. 

8.Основні характеристики трудового потенціалу працівника. 

9.Сутність науки ергономіки. 

 

Тема 7. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу ( 6 год) 

22 Поняття професійного розвитку. 

23 Сутність поняття інвестицій в людський капітал. 

24 Сутність навчання персоналу та його основні завдання. 

25 Елементи професійного розвитку як безперервного комплексного 

процесу. 

26 Завдання управління з питань безперервного професійного розвитку. 

27 Проблеми, вирішенню яких присвячено управління персоналом. 

28 Відмінність між професійним навчанням і навчанням. 

29 Напрямки професійного розвитку персоналу. 

30 Спільне та відмінне у поняттях професійний розвиток та професійне 



навчання. 

31 Вимоги до навчання. 

32 Принципи навчання дорослих людей. 

33 Основні фактори мотивації працівників до професійного навчання. 

34 Принципи організації навчання і підвищення кваліфікації персоналу. 

35 Методи навчання, їх характеристика. 

36 Види навчання в системі професійного розвитку працівників виробничо-

технічного призначення. 

37 Сутність підготовки нових працівників. 

38 Сутність перепідготовки персоналу. 

39 Методи навчання поза робочим місцем як основної форми професійного 

розвитку керівників і спеціалістів. 

40 Сутність підвищення кваліфікації. 

41 Завдання підвищення кваліфікації. 

42 Принципи підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів. 

22 З’ясувати особливості процесу прийняття на роботу.  

23 Визначити особливість трудового контракту як особливого виду 

трудового договору.  

24 Які основні відмінності скороченого робочого часу та неповного робочого 

часу?  

25 Які види відпусток закріплені з трудовому законодавстві?  

 

Кредит № 4. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ 

 

Тема 8. Методи оцінювання персоналу ( 9 год) 

 

1.У чому полягає суть оцінки персоналу? 

2.Завдання проведення оцінки персоналу. 

3.Види інформації, що дозволяє отримати проведення оцінки персоналу. 

4.Основні функції, що виконує оцінка персоналу (самооцінка і зовнішня), їх 

сутність. 

5.Документи, що формуються за результатами оцінки персоналу. 

6.Принципи оцінки персоналу. 

7.Підходи до оцінки персоналу. 

8.Обов'язкові заходи організаційної процедури підготовки проведення 

оцінки. 

9.Технологія оцінки професійних якостей. 

10.Технологія оцінки особистих якостей. 

11.Визначення професійно-кваліфікаційного рівня працівника. 

12.Оцінка ділових якостей працівника. 

13.Оцінка складності функцій, які виконують робітники. 

14.Оцінка результатів праці працівників закладу. 

15. Оцінка ділових і особистих якостей керівників і спеціалістів. 

16.Оцінка складності виконуваних функцій керівників і спеціалістів. 

17.Оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. 



18.Етапи оцінки якостей управлінського персоналу за цілями. 

19. Які методи оцінювання персоналу навчального закладу Вам відомі. 

20. Проаналізуйте, застосування яких методів оцінювання персоналу 

навчального закладу є найбільш доцільним?  

 

Тема 9. Розвиток персоналу ( 6год) 

1.Спільне та відмінне у поняттях професійний розвиток та професійне 

навчання. 

2.Основні фактори мотивації працівників до професійного навчання. 

3.Поняття професійного розвитку. 

4.Поняття етики та ділової етики. 

5.Види моралі в трудових колективах. 

6.Заходи сучасного менеджменту для забезпечення ділових етичних 

відносин. 

7.Чим відрізняється результатний підхід до навчання від процесного.  

8.Чим відрізняються загальні компетентності від предметних?  

9.Компетенція і компетентність: у чому різниця?  

 

Тема 10. Ефективність управління персоналом (6 год) 

1. Які фактори мають бути враховані при оцінці результатів праці? 

2. За допомогою яких методів можна оцінити результати праці?  

3. Які методи використовуються для оцінки ступеня задоволення 

педагогічних працівників своєю роботою?  

4. Що таке витрати на персонал установи , наведіть їх класифікацію.  

5. Які економічні результати враховуються при розрахунку показників 

економічної ефективності на рівні школи?  

6. Які показники економічної ефективності діяльності організації Вам відомі?  

7. Які показники соціальної ефективності діяльності  навчальної установи 

Вам відомі?  

8. Які соціальні результати враховуються при оцінці соціальної ефективності 

на рівні школи? 

 

Кредит № 5. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЗНЗ 

 

Тема 11. Методи мотивації персоналу ЗНЗ (6  год) 

 

1.Сутність якісних, кількісних і комбінованих методів оцінки персоналу. 

2.Документи, що формуються за результатами оцінки персоналу. 

3.Принципи оцінки персоналу. 

4.Підходи до оцінки персоналу. 

5.Обов'язкові заходи організаційної процедури підготовки проведення 

оцінки. 

6.Групи показників і критеріїв для оцінки персоналу. 

7.Технологія оцінки професійних якостей. 

8.Технологія оцінки особистих якостей. 



9.Формула комплексної оцінки працівника та його праці. 

10.Визначення професійно-кваліфікаційного рівня працівника. 

11.Оцінка ділових якостей працівника. 

12.Оцінка ділових і особистих якостей керівників і спеціалістів. 

13.Оцінка складності виконуваних функцій керівників і спеціалістів. 

14.Оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. 

15.Етапи оцінки якостей управлінського персоналу за цілями. 

16.Діапазони значень рейтингового коефіцієнта якості та рекомендації, що їм 

відповідають. 

 

Тема 12.Оцінювання і мотивація у системі  професійного розвитку  

персоналу ЗНЗ (11 год) 

 

1. Які складові типової системної організації професійного розвитку 

персоналу Ви знаєте?  

2. Які форми професійного вдосконалення персоналу Ви знаєте?  

3. На чому базуються основні вимоги до сучасного керівника навчального 

закладу?  

4. У чому полягає відмінність формуючого і підсумкового оцінювання 

персоналу?  

5. Чи важливо застосовувати системний підхід до професійного 

вдосконалення персоналу навчального закладу?  

 

Кредит 6. Етика ділового спілкування керівника НЗ  

 

Тема 13. Добір способів і засобів ділового спілкування (6 год.)  

1. Визначити, за яких умов повідомлення сприяє ефективному спілкуванню.  

2. Ознайомитися з принципами та різновидами управлінського спілкування.  

3. З’ясувати, які основні ознаки мають ефективні стилі спілкування.  

4. Визначити, як проявляється моральна культура спілкування у процесі 

добору стратегії й тактики спілкування.  

5. Виявити особливості гуманістичної спрямованості спілкування керівника 

навчального закладу.  

 

Тема 14. Вербальні та невербальні засоби ділового спілкування, 

мовленнєвий етикет та культура поведінки (11 год.)  

 

1. З’ясувати, у чому полягає специфіка усного мовлення в цілому й у сфері 

службової діяльності зокрема.  

2. Визначити, у системі яких мовних засобів утілено етикет українців.  

3. З’ясувати, які форми звертання до осіб усталилися в українській 

мовленнєвій традиції.  

4. Визначити, які мовні засоби вираження етикетних норм будуть доречними 

в ситуаціях вітання; знайомства; вибачення; прохання; відмови.   

5. Обгрунтувати, у чому полягає мовленнєва культура особистості.  



6. Визначити, які функції виконують невербальні засоби комунікації в цілому 

й у сфері службової діяльності зокрема.  

7. Здійснити характеристику невербальних засобів спілкування.  

8. Виявити особливості оптико-кінетичної системи спілкування.  

9. З’ясувати, у чому полягають особливості проксеміки та візуального 

спілкування (контакт очей) у сфері службової діяльності.  

10. Обгрунтувати, у чому полягає вплив невербальних засобів на культуру 

спілкування керівника навчального закладу.  

 

 

3. ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА  
 

Рекомендації та завдання   до виконання самостійної роботи для 

студентів 

 

1.Завдання. Протягом 10–15 хвилин напишіть невелике есе на  одну із тем: 

“Сенс життя — у чому він полягає?”. 

 «Моя стратегія й тактика спілкування з колегами». 

 «Компетенція і компетентність: у чому різниця?» 

 «Цінності і традиції колективу». 

 

Есе  

Есе — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну ком- позицію і 

висвітлює індивідуальні думки та висловлювання щодо конкретного питання, 

має за мету вичерпно витлумачити тему. Есе виражає суб’єктивну думку про 

проблему, тому містить індивідуальні судження студентів, їх аргументи, 

докази, а також власні умовисновки про предмет міркування (тобто про ту 

проблему, що висвітлюється в есе). У процесі написання есе в студентів 

формується досвід наукової постановки проблеми, збирання інформаційного 

(фактологічного) матеріалу для обґрунтування висловлених думок. 

Накопичується досвід вивчення та критичного аналізу наукової літератури з 

метою здійснення власних умовисновків щодо означеної проблеми.  

 

2. Складання  та захист комп’ютерної презентації за теоретичним 

матеріалом           однієї з  лекційних тем дисципліни.   

 

3. Індивідуальне  науково-дослідне завдання № 1.  

Складові ІНДЗ  

Мета роботи: формування вмінь та навичок самостійного опрацювання теми 

за загальним напрямком "менеджмент персоналу", а також систематизація, 

закріплення та розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни.  

Об’єкт дослідження: окремі питання управління персоналом в окремому 

ЗНЗ. Стиль викладення роботи – аналітично-дослідницький.  

Загальне завдання: Треба провести детальне дослідження обманної теми за 

наступним планом робіт: 



 1. Проаналізувати сучасну наукову, методичну та практичну літературу за 

напрямом дослідження;  

2. Підібрати матеріал, що розкриває актуальність та необхідність вивчення 

обраної теми;  

3. Відобразити у вигляді блок-схем основні теоретичні положення теми;  

4. "Утеплити" наведені знання за темою прикладами з сучасної української 

практики управління;  

5. Провести порівняння підходів до аналізу та вирішення проблем управління 

персоналом у обраному аспекті в Україні та закордоном (бажано обрати 

декілька країн, серед яких повинні бути країни ЄС, Росія, Білорусь, США).  

6. Навести дані аналітичних оглядів та думки визнаних експертів за обраним 

напрямом досліджень.  

7. Результати проведеної роботи оформити як презентацію в Microsoft 

PowerPoint або Adobe Captivate. Загальний обсяг презентації не обмежений, 

мінімальна кількість слайдів – 14. Останній слайд повинен містити відомості 

щодо використаної літератури, її вихідні дані та інтернет-посилання. В ході 

викладання матеріал слід робити посилання на використані літературні та 

інформаційно-довідкові джерела.  

8. Підготувати усну доповідь на 10 хвилин за результатами роботи. 

 9. Презентації робіт здати викладачу на перевірку за тиждень до дати 

захисту згідно робочого плану.  Оформлення звіту з ІНДЗ. Звіт з виконання 

ІНДЗ містить матеріали презентації в Microsoft PowerPoint або Adobe 

Captivate та подається на перевірку та захист в електронній та роздрукованій 

формах.  

Звіт, як і презентація повинні мати наступну структуру: 

 1. Титульна сторінка. Повинна містити назву університету; назву кафедри; 

назву навчальної дисципліни; тему ІНДЗ; прізвище, ініціали студента, курс, 

номер академічної групи; дату подання ІНДЗ викладачеві на перевірку (день, 

місяць, рік).  

2. Зміст. Повинен відтворювати назви розділів, параграфів тощо, які 

розкривають тему ІНДЗ.  

3. Вступ. У "Вступі" студентом розкривається мета роботи, актуальність 

обраної теми. 

4. Основна частина. Передбачає виклад основного матеріалу дослідження, 

структурованого за розділами.  

5. Висновки. Містять висновки щодо практичного використання результатів 

дослідження.  

6. Список літератури. У кінці ІНДЗ надається повний список використаних 

джерел, який необхідно скласти в певному порядку (законодавчі та 

нормативні акти, статистичні довідники, загальна та спеціальна література за 

алфавітом). Підготовка якісних індивідуальних навчально - дослідних 

завдань є обов'язковою умовою отримання студентом позитивної підсумкової 

оцінки з даної навчальної дисципліни.  

Теми індивідуального навчально-дослідного завдання студента  
1. Особливості управління зайнятістю в умовах кризи ринку праці.  



3. Ділова оцінка персоналу.  

4. Методи і моделі мотивації різних груп трудового колективу.  

5. Формування системи моніторингу персоналу господарюючого суб'єкта.  

6. Стилі і методи  управління ЗНЗ.  

7. Лідерство й управлінські уміння. 

8. Конкурс як технологія залучення персоналу. 

9. Внутрішньофірмове навчання як технологія розвитку кадрового 

потенціалу установи.  

10. Формальні і неформальні групи трудового колективу.  

11. Стрессменеджмент і його місце в системі управління персоналом ЗНЗ.  

12. Персонал як невичерпний ресурс.  

13. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.  

14. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.  

15. Кадрова служба та кадрове діловодство в Україні та шляхи їх 

трансформації.  

16. Оцінювання персоналу. 

17. Соціальне партнерство в навчальному закладі.  

18. Ефективність менеджменту персоналу.  

19. Лідер та управлінець: чи це одне й те саме?  

20. Формування колективу організації.  

21. Державні гарантії та трудове законодавство європейських країн: 

порівняльний аналіз.  

 

4.Конспект першоджерела та захист з обраної тематики за 

запропонованим переліком 

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.  

Список літератури для конспектування ( розділ до однієї з тем 

самостійної роботи): 

1.Крижко В.В, Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. – К., 1998. 



2.Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2003 р. (розд. Основи управління 

загальноосвітнім навчальним закладам). 

3.Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - К.: 

Либідь, 2004. - 424 с.  

4.Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х., 2005. – 176с. 

5.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х., 

2004. – 204с. 

6.Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т 

ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.  

7.Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л. Кара 

мушки. – К., 2003. – 400с. 

8.Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: Знання, 

2006. — 365 с. 

9. Кодекс законів України про працю. – К., 1998 

10. Закон України „Про колективні договори і угоди”. Закони України. Том 6. 

– К., 1996. - С. 5-11. - Основний зміст колективного договору як нормативно-

правового документа менеджменту персоналу. 

11.Вікторов В.Г. Технології управлінського рішення в освіті // Нова 

парадигма: Журнал наукових праць. – Вип.. 45. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2005. – С.115-127. 

12.Джерелейко С.Д. Використання активних методів навчання у підготовці 

майбутнього управлінця // Менеджер. – 2006. – №4. – С.188-191.  

13. Діуліна В. Теоретично-методичні засади творчого розвитку сучасного 

управлінця // Менеджер. – 2006. – №4. – С.171-174. 

14.Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: 

Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. – К.: 

«Кондор», – 2006. – 308 с. 

15.Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 248 с. 

16.Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2008. – 435 с. 

17.Управління персоналом: Навч. посіб / М.Д. Виноградський, С.В. Белаєва, 

А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

– 504 с. 

18.Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.  

19.Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навч.-метод. 

посіб. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.  

 

 

5.Написання та захист реферату з обраної тематики за запропонованим 

переліком (20 балів): 

 

Реферат — це доповідь на певну тему, що включає огляд наукових та інших 

джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи; стислий виклад у 



письмовому (друкованому) вигляді змісту наукової праці, літератури з теми. 

Реферат засвідчує ерудицію дослідника, його вміння самостійно аналізувати, 

систематизувати, класифікувати та узагальнювати суттєву наукову 

інформацію. Тему реферату може запропонувати викладач або сам студент, 

за погодженням з викладачем. Обсяг реферату — 10–15 друкованих сторінок.  

Основні вимоги до реферату:  

• повнота відображення змісту статті чи кількох праць за темою; 

 • відповідність основних тез і положень, виділених референтом, змістові 

статті;  

• відповідність висновків автора поставленим завданням.  

Етапи реферування  

Перший — опрацювання наукової статті. Насамперед слід її уважно 

прочитати, виділяючи ключові моменти та принципові положення, вказати 

автора, назви праці, періодичного видання або наукового збірника, де 

міститься стаття, номер або том; рік видання та відповідні сторінки.  

Другий — аналітичний (складання плану реферування статті за основними 

змістовими блоками). План повинен включати всі складові статті: вступ, 

постановку проблеми, засоби реалізації, саме дослідження, висновки. На 

цьому етапі формується чітке уявлення про схему праці.  

Третій — синтезуючий, на якому наповнюється складений на по- передньому 

етапі план характерними методиками та аргументацією.  

Тематика рефератів 

1.Нормативно-правова база управління персоналом ЗНЗ. 

2.Науково-методичне забезпечення управління персоналом ЗНЗ. 

3.Інформаційна база управління персоналом ЗНЗ. 

4.Особисті якості керівника як передумова ефективного управління 

персоналом ЗНЗ.  

5.Потреби та ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі 

мотивації трудової поведінки. 

6.Комунікації в управлінні персоналом. 

7.Типи та причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією. 

8.Стресові фактори й управління ними. 

9.Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності 

ЗНЗ. 

10.Створення умов для ефективної діяльності персоналу. 

11.Адміністративні, економічні, правові та соціально-психологічні методи 

управління персоналом. 

12.Регламентування діяльності посадових осіб ЗНЗ. 

13.Правила поведінки й дисциплінарні процедури. 

14.Державне регулювання умов праці. Закон України «Про охорону праці». 

15.Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники 

його розвитку. 

16.Соціальне партнерство: сутність, значення, форми. 

17.Сторони й суб’єкти соціального партнерства. 

18.Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів. 



19.Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору. 

20.Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання. 

21.Соціально-психологічні фактори ефективного використання потенціалу 

персоналу на безконфліктній основі.  

22.Зміст, завдання та принципи кадрового планування. 

23.Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним. 

24.Організація системи професійного навчання персоналу. 

25.Методи і форми професійного навчання. 

26.Етика ділових відносин з персоналом. 

27.Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу. 

28.Сучасні напрямки розвитку управління персоналом. 

29.Моделі кар’єри. 

30.Управління кар’єрою. 

31.Сутність та причини ділових та міжособистісних конфліктів. 

32.Основи теорії лідерства. 

33.Ефективність роботи колективу та фактори впливу на неї. 

34.Основні характеристики трудового потенціалу працівника. 

35.Призначення та зміст довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. 

36.Основний зміст правил внутрішнього трудового розпорядку як 

нормативно-правового документа менеджменту персоналу. 

37.Призначення та зміст довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. 

38.Характерні ознаки, основний метод впливу на підлеглих, ставлення до 

підлеглих, доцільність використання адміністративного стилю управління 

для вирішення конкретних завдань. 

39.Характерні ознаки, основний метод впливу на підлеглих, ставлення до 

підлеглих, доцільність використання демократичного стилю управління для 

вирішення конкретних завдань.  

40.Характерні ознаки, основний метод впливу на підлеглих, ставлення до 

підлеглих, доцільність використання ліберального стилю управління для 

вирішення конкретних завдань.  

41.Визначення понять ефективність, результативність та продуктивність, їх 

спільне та відмінне. 

42.Основні методи відбору персоналу: аналіз анкетних даних, тестування,  

випробування, експертиза, моделювання, співбесіда. 

43.Характеристика облікових документів, їх класифікація, приклади. 

44.Характеристика розпорядчих, інформаційних, організаційних документів, 

приклади. 

 

 

Список рекомендованої літератури 

                 Базова 

1.   3айченко О. І, Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Теорія і  практика 

управлінської діяльності районного відділу освіти. - К., 2000. - 352 с.  



2.     Закон України «Про освіту» (Освіта №55-56, 2017). 

3.     Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – К., 

2003. – 415 с. 

4.Крижко В.В, Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. – К., 198. 

5.Мельник Л.П. Психологія управління. – К., 2002. 

6.Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2003 р. (розд. Основи управління 

загальноосвітнім навчальним закладам). 

7.Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2008. – 435 с.  

8.Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - К.: 

Либідь, 2004. - 424 с.  

 9.Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. – К.: 

Либідь, 2004. – 424с. 

10.Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 

1996. - 176 с. 

11.Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х., 2005. – 176с. 

12.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – 

Х., 2004. – 204с. 

13.Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т 

ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.  

14.Окорський В. П.  Основи менеджменту: Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2009. –  400 с. 

15. Олійник С.У. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / 

С.У. Олійник ; Нар. укр. акад., [каф. економіки підприємства]. - Х. : Вид-во 

НУА, 2013. - 375 с.  

16. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-

Лембрик. — 2-ге вид., доповн. — К. : Академвидав, 2010. — 544 с. — (Серія 

«Альма-матер»).  

17.Освітній менеджмент: Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л. Кара 

мушки. – К., 2003. – 400с. 

18.Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: Знання, 

2006. — 365 с. 

19. Кодекс законів України про працю. – К., 1998 

20. Закон України „Про зайнятість населення”. Том 1. – К., 1999. - С. 252-268. 

21. Закон України „Про колективні договори і угоди”. Закони України. Том 6. 

– К., 1996. - С. 5-11. 

22. Закон України „Про охорону праці”. Закони України. Том 4. – К., 1996. - 

С. 114-133. 

Допоміжна: 

1.Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти:   

Монографія. — Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. — 384 с. 

2.Біла книга національної освіти України / {Алексєєнко Т.Ф., Аніщенко В.М., 

Балл Г.О.та ін.]; за заг. ред. акад. В.Г.Кременя; НАПН України. — К. : Інформ. 

системи, 2010. — 342 с. 



3.Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною 

середньою освітою в регіоні : моноrрафія / Г.В.Єльникова. - К.: ДАККО, 

1999. — 303 с. 

4. Ємець Л.М. Стійкий розвиток: соціально-географічні аспекти (на 

прикладі України) : Монографія / Л.М. Ємець. - Х. : Факт, 2003. — 383 с. 

 5.Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні : структура, функції, 

тенденції розвитку / В.І.Луговий. — К. : МАУП, 1994. — 196 с. 

6.Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій: Навч. посіб / За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. — К.: Вид-во А.С.К., 

2003. — 240 с. 

15. 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 

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

післядипломної педагогічної освіти 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗНЗ» 

 

Адміністративна школа управління (класична теорія організації) - 

система поглядів на менеджмент, що опрацьовували підходи до 

удосконалення управління організацією в цілому (А. Файоль, М. Вебер, Л. 

Урвік, Ч. Бернард). 

Адміністрування – поняття, що поширюється на управління 

державними установами або для позначення процесів керування діяльністю 

апарата управління підприємства. 

Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень - методи, 

що встановлюють аналітичні (функціональні) залежності між умовами 

вирішення задачі (факторами) та її результатами (прийнятим рішенням). 

Базові параметри робіт (за Р. Хекманом): 1) сполучення навичок – 

ступінь, у якому робота вимагає варіювання різних дій для використання 

різних навичок та здібностей; 2) визначеність – ступінь, у якому робота 

вимагає завершеності або ідентифікації окремих частин; 3) значущість – 

ступінь, у якому робота впливає на діяльність інших співробітників 

організації; 4) самостійність (автономність) – ступінь, у якому робота 

забезпечує незалежність працівника у встановленні графіку роботи та 

процедур її виконання; 5) зворотній зв’язок – ступінь, у якому робота 

вимагає отримання чіткої інформації про ефективність її виконання. 

     Вертикальний поділ праці – відокремлення роботи з координації дій 

від самих дій, що координуються. 

     Влада - можливість впливати на поведінку інших 

людей. 

    Вплив - поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку іншої. 

        Глобальна мета – це уявлення про суспільне призначення організації. 

       Глобальні фактори - умови та тенденції, які утворюються у 

макросередовищі організації. 



Гнучкість - здатність організації перерозподіляти ресурси з одного 

виду діяльності на інший з метою випуску нового продукту на запити 

споживачів. 

Делегування повноважень – процес передачі керівником частини 

своєї роботи та необхідних для її виконання повноважень підлеглому, який 

приймає на себе відповідальність за її виконання. 

Довгострокові плани – плани, розраховані на перспективу 3-5 років і 

враховують зміни у зовнішньому середовищі організації та її вчасну реакцію 

на них. 

Завдання – плани, що мають чіткі, однозначні, конкретно визначені 

цілі, які не можна тлумачити двозначно. 

Задачі організації – це заяви організації про те, як, за допомогою чого 

вона збирається виконувати свою місію. 

Задоволеність - рівень задоволення організацією потреб своїх 

працівників. 

Змістовність роботи –відносний ступінь впливу працівника на 

роботу або на її середовище: самостійність в плануванні та виконанні роботи, 

самостійність у визначенні ритму роботи, участь у прийнятті рішень тощо. 

Зовнішній аналіз – процес оцінки зовнішніх щодо організації 

факторів. 

Ефективність - наслідок того, що вірно (правильно) створюються 

потрібні речі 

Ефективність –оптимальне співвідношення (сполучення) 

виробництва, якості, результативності, гнучкості, задоволеності, 

конкурентноздатності та розвитку організації. 

Ефективність групова - рівень виконання завдань групами 

працівників або підрозділами організації. 

Ефективність індивідуальна - рівень виконання завдань 

конкретними працівниками або членами організації. 



Ефективність організаційна - рівень виконання завдань 

організацією. 

Ефективність організації – співвідношення “виходів” до введених 

факторів. 

Керування – поняття, що поширюється на мистецтво тієї або іншої 

особи (менеджера) впливати на поведінку і мотиви діяльності підлеглих з 

метою досягнення цілей організації. 

Кількісні методи обґрунтування управлінських рішень (методи 

дослідження операцій) – методи, що застосовуються за умов, коли фактори, 

які впливають на вибір рішення, можна кількісно визначити та оцінити. 

Комунікації – процес обміну інформацією (фактами, ідеями, 

поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами. 

Композиційний підхід до ефективності управління - ґрунтується на 

визначенні ступеню впливу управлінської праці на результати діяльності 

організації в цілому. 

Конкурентноздатність - становище організації в галузі, її здатність 

конкурувати у боротьбі за споживача. 

Координація робіт –процес узгодження дій усіх підсистем організації 

для досягнення її цілей. 

       Лідерство – здатність чинити вплив на окремі особи та групи осіб в 

процесі спрямування їх діяльності на досягнення цілей організації. 

Менеджер – людина, що займає постійну керуючу посаду, наділена 

повноваженнями і приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності 

організації. 

Менеджмент – поняття, яке використовується переважно для 

характеристики процесів управління господарськими організаціями 

(підприємствами). 

Менеджмент (у широкому розумінні) – уміння досягати поставлених 

цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. 



Менеджмент (у вузькому розумінні) –це процес планування, 

організації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для 

результативного та ефективного досягнення цілей організації. 

Мета – кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний 

момент у майбутньому. 

Мета планування - створення системи планових документів, що 

визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення тривалого 

існування організації. 

Метод "дерева рішень" – метод обґрунтування управлінських 

рішень, що застосовується у ситуаціях, коли результати одного рішення 

впливають на подальші рішення, тобто для прийняття послідовних рішень. 

Методи математичного програмування – методи вирішення 

екстремальних задач з кількома змінними. 

Метод платіжної матриці – метод оцінки кожної альтернативи як 

функції різних можливих результатів реалізації цієї альтернативи. 

Методи теорії ігор – методи, що використовуються для 

обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності ситуації, яка є 

наслідком свідомих дій розумного супротивника. 

Методи теорії статистичних рішень – методи, що 

використовуються для обґрунтування управлінських рішень в умовах 

невизначеності ситуації, яка є наслідком дії об'єктивних обставин, що 

невідомі або носять випадковий характер. 

Місія організації – це уявлення про призначення організації з точки 

зору самої організації. 

Мистецтво управління - вміння менеджера-практика пристосувати 

досягнення науки управління до особливостей власного характеру, 

особливостей підлеглих, особливостей відповідної сфери бізнесу. 

Мотиваційні фактори – фактори, які спонукають людину до 

високопродуктивної праці і викликають задоволення від роботи. 



Мотивація (у широкому розумінні) – процес спонукання працівників 

до діяльності для досягнення цілей організації. 

Надання стратегії конкретної форми - це впровадження стратегії, 

перетворення стратегії у конкретні дії організації. 

Невербальна комунікація – обмін інформацією, який здійснюється 

без використання слів (натомість застосовуються різні символи). 

Ознаки діяльності менеджера: 1) керування роботою одного або 

кількох співробітників організації; 2) управління частиною або всією 

організацією; 3) наявність певних повноважень та прийняття в межах цих 

повноважень рішень, що матимуть наслідки для інших співробітників 

організації. 

Оперативні плани – плани, у яких стратегія деталізується у 

розрахованих на короткий термін рішеннях щодо змісту, виконавців та 

способів виконання певних дій. 

Організація – функція управління, в межах якої здійснюється поділ 

робіт між окремими працівниками та їх групами і узгодження їх діяльності. 

або забороняти певні дії підлеглим лінійних керівників. 

Організаційна культура – комплекс цінностей, пріоритетів, 

неписаних правил, що впливають на ведення справ організацією та в 

організації. 

Основна задача теорії ігор - визначення стратегії, застосування якої 

гарантує кожному гравцю оптимальний виграш, тобто стратегію, відхилення 

від якої здатне тільки зменшити виграш. 

Очікуваний ефект - це сума можливих результатів реалізації 

альтернативи за різних ситуацій, помножених на імовірність настання кожної 

з них. 

Повідомлення - закодована за допомогою будь-яких символів 

інформація, призначена для передачі. 

 

 



Повноваження - формально санкціоноване право впливати на 

поведінку підлеглих. 

Політика – загальне керівництво для дій та прийняття рішень, 

своєрідний “кодекс законів організації”, який визначає, у якому напрямку 

слід діяти. 

Потреба – особливий стан психіки індивіда, відчуття нестачі (браку) 

чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми 

умовами. 

Потреби в належності - потреби об’єднуватися з іншими людьми 

(належність до фірми, робочої групи, спортивної команди тощо). 

Потреби в повазі - потреби в задоволенні самолюбства людини 

(усвідомлення особистих досягнень, компетенції, визнання іншими людьми). 

Потреби в самореалізації - потреби в реалізації своїх потенційних 

можливостей, в зростанні як особистості. 

Потреби в успіху - потреби в перевищенні встановлених стандартів 

діяльності. 

Потреби у владі - потреби впливати на поведінку інших людей. 

Потреби фізіологічні – потреби, пов’язані із забезпеченням 

фізичного виживання людини (потреби в їжі, житлі, родині тощо). 

Правила – опис змісту дій, які вимагаються від виконавця. Це 

найбільш вузька форма планів, що повторюються. Сутність будь-якого 

правила полягає у тому, що воно вказує: слід чи не слід виконувати певні дії. 

Програми – плани, які охоплюють достатньо велику кількість дій, які 

не повторюються у майбутньому. 

Проекти – плани, які за своєю сутністю схожі на програми, але 

відрізняються від них за своєю широтою та складністю. Звичайно, проекти є 

складовою частиною більш широкої програми. 

Процесний підхід до управління - система поглядів на менеджмент, 

що розглядає управління як серію взаємопов’язаних дій (функцій 

управління), які реалізуються у певній послідовності. 



Результативність управління - цільова спрямованість системи 

управління організацією на створення потрібних, корисних речей, здатних 

задовольняти певні потреби, забезпечити досягнення кінцевих результатів, 

адекватних поставленим цілям. 

Розвиток – спосіб забезпечення ефективності, що полягає в 

інвестуванні коштів у задоволення майбутнього попиту зовнішнього 

середовища. 

Ролі менеджера в організації: 1) головний керівник – символічний 

голова, в обов’язки якого входить виконання звичайних дій керівника 

(прийом відвідувачів, участь у церемоніях тощо); 2) лідер – керівник, що 

відповідає за наймання, навчання та мотивацію працівників; 3) пов’язуюча 

ланка – керівник, що забезпечує зовнішні контакти (листування, участь в 

нарадах на стороні тощо); 4) той, хто приймає інформацію – керівник, що 

розшукує і отримує різну інформацію (обробка пошти, особисті контакти, 

поїздки тощо); 5) той, хто розподіляє інформацію – керівник, що передає 

отриману інформацію членам організації; 6) представник – керівник, що 

передає інформацію для зовнішніх контактів організації, діє як експерт; 7) 

підприємець – керівник, що шукає можливості для удосконалень, ініціює 

нове, забезпечує його реалізацію; 8) той, хто усуває порушення –забезпечує 

коригування курсу дій у випадку виникнення відхилень від планів; 9) той, 

хто розподіляє ресурси – керівник, що розподіляє в межах своєї компетенції 

ресурси організації (розробка бюджетів); 10) той, хто проводить 

переговори – керівник, що представляє організацію на зовнішніх 

переговорах. 

Синергія – це ефект цілісності, можливість отримання додаткового 

ефекту за рахунок інтеграції всіх можливостей організації. Синергічний 

ефект виникає як результат інтегрованої реалізації всіх елементів стратегії. 

Системний підхід до управління - система поглядів на менеджмент, 

що розглядають організацію як систему у єдності частин, з яких вона 

складається, та зв’язків з її зовнішнім середовищем. 



Системний підхід до визначення ефективності – погляд на 

ефективність діяльності організації, що передбачає визначення основних 

елементів в організації (входи – процес – виходи) і необхідність її адаптації 

до умов системи більш високого рівня, частиною якої вона є (зовнішнього 

середовища). 

Ситуаційний підхід до управління - система поглядів на 

менеджмент, що одночасно визнає подібність загальних процесів управління 

та специфічність прийомів управління, вибір яких залежить від конкретної 

ситуації. 

Спонукання – потреба, усвідомлена з точки зору необхідності 

здійснення конкретних цілеспрямованих дій. 

Стиль між особових комунікацій – манера поведінки особи в 

процесі обміну інформацією. 

 Стиль керування – манера поведінки керівника щодо підлеглих, через 

яку здійснюється вплив на працівників організації. 

Стратегічні плани – плани, які визначають головні цілі організації, 

стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення цих 

цілей. 

Стратегія – генеральна довгострокова програма дій та порядок 

розподілу пріоритетів та ресурсів організації для досягнення її цілей. 

Стратегія диференціації спрямована на надання товарам або 

послугам якостей, більш привабливих для споживачів проти продукції 

конкурентів. 

Сутність мотивації - створення умов, що дозволяють працівникам 

відчувати, що вони можуть задовольнити свої потреби такою поведінкою, яка 

забезпечує досягнення цілей організації. 

Сфера стратегії – засоби адаптації організації до свого зовнішнього 

середовища. 



Схема організаційної структури управління - відображення 

структурних взаємозв’язків основних рівнів та підрозділів організації, їх 

підпорядкованості. 

Технологія (у широкому розумінні) –процес конверсії (перетворення) 

входів в організацію (людських, фінансових, фізичних та інформаційних 

ресурсів) у виходи з організації (продукція, послуги, прибутки/збитки). 

Управління – найбільш загальне поняття, що поширюється на велике 

коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів(технічні системи, господарські 

системи, суспільні системи, державні системи тощо). 

Функціональний підхід до оцінки ефективності управління - погляд 

на ефективність управління з точки зору організації праці та функціонування 

управлінського персоналу, тобто результатів та витрат самої управлінської 

системи. 

Цільовий підхід до визначення ефективності – погляд на 

ефективність діяльності організації з точки зору досягнення мети як критерію 

для оцінки ефективності. 

Цільовий підхід до оцінки ефективності управління - ґрунтується на 

посиланні, що головною метою діяльності будь-якої системи управління є 

досягнення організацією встановлених цілей найбільш доцільним способом. 

Відповідно до цього підходу ефективність управління вимірюється ступенем 

досягнення організацією показників, що характеризують головні цілі її 

діяльності. 

Цикл менеджменту – процес виконання функцій менеджменту у 

певній послідовності (планування – організація – мотивація – контроль). 

Школа людських відносин - система поглядів на менеджмент, що 

досліджували переважно проблеми індивідуальної психології працівників 

організації. 

Школа науки управління (кількісний підхід) - система поглядів на 

менеджмент, що розглядали управління як систему математичних моделей та 

процесів. В центрі уваги цієї школи знаходиться математична модель, за 



допомогою якої управлінську проблему можна відобразити (передати) у 

вигляді основних її цілей та взаємозв’язків. 

Школа наукового управління – система поглядів на менеджмент, що 

спрямовані на дослідження проблем підвищення продуктивності праці 

робітників (безпосередніх виконавців) шляхом удосконалення операцій 

ручної праці (Френсіс Тейлор, Френк та Ліліан Гілбрет, Генрі Форд, Генрі 

Гант). 

Школа організаційної поведінки - система поглядів на менеджмент, 

що концентрували увагу на вивченні типів групової поведінки, на розумінні 

організації як складного соціального організму, який знаходиться під 

впливом певних уявлень, звичок, конфліктів, культурного оточення тощо. 

Якісні методи обґрунтування управлінських рішень – методи, що 

використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття 

рішення, не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не 

піддаються кількісному вимірюванню. 

Якість – задоволення запитів споживачів стосовно функціонування 

виробів чи надання послуг. 

Якості, що необхідні успішному менеджеру: 1) технічні здібності - 

здатність кваліфіковано, професійно, зі знанням справи виконувати роботу на 

своїй ділянці, технічні прийоми конкретної діяльності; 2) аналітичні 

здібності - здатність ідентифікувати ключові фактори тієї або іншої ситуації, 

визначати як вони взаємодіють і які з них вимагають найбільшої уваги; 3) 

діагностичні здібності - здатність ставити діагноз проблем організації, 

тобто визначати їх симптоми та причини виникнення; 4) здатність 

взаємодіяти з людьми - здатність налагоджувати сприятливі стосунки із 

співробітниками організації); 5) концептуальні здібності - здатність 

усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки в організації, координувати 

діяльність окремих частин організації для досягнення поставлених цілей 

найбільш продуктивним способом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


