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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Управління закладами 

освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення магістрів зі стратегією та 

тактикою управління ЗО, оволодіння прикладними інструментами управлінської діяльності 

менеджера освіти; вироблення практичних умінь та навичок аналізувати управлінські 

ситуації, проектувати і здійснювати самоуправління та управління закладом освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Сучасні моделі початкової школи», «Актуальні проблеми 

педагогіки початкової освіти», «Управління проєктами та інтелектуальна власність». 

Метою дисципліни є підготовка висококваліфікованих і професійних керівників у сфері 

освіти та виробничого навчання, формування та розвиток у них загальних і професійних 

компетентностей у галузі управління освітніми організаціями, здобуття системи знань, вмінь 

і навичок спрямованих на координацію зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу 

щодо оптимального функціонування навчального закладу та забезпечення якісно нових 

освітніх результатів. 

Ключові слова: управління, заклад загальної освіти, навчальний заклад, початкова 

школа, малокомплектна школа. 

 
 

Abstract 

The program of study of the normative educational discipline "Educational Institution 

Management" is compiled in accordance with the educational and professional program for training 

masters in specialty 013 Primary education according to the educational and professional program 

"Primary Education". 

The subject of the study of the academic discipline is to acquaint the masters with the strategy 

and tactics of management of the educational institution, to master the applied tools of the 

managerial activity of the education manager; development of practical abilities and skills to 

analyze management situations, design and implement self-management and management of an 

educational institution. 

Interdisciplinary connections: "Modern models of primary school", "Actual problems of 

primary education pedagogy", "Project management and intellectual property". 

The purpose of the discipline is the training of highly qualified and professional managers in 

the field of education and industrial training, the formation and development of their general and 

professional competencies in the field of management of educational organizations, the acquisition 

of a system of knowledge, skills and abilities aimed at coordinating the efforts of all participants in 

the educational process for optimal functioning educational institution and ensuring qualitatively 

new educational results. 

Key words: management, general education institution, educational institution, primary 

school, small school. 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Управління закладами 

освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення магістрів зі стратегією та 

тактикою управління ЗО, оволодіння прикладними інструментами управлінської діяльності 

менеджера освіти; вироблення практичних умінь та навичок аналізувати управлінські 

ситуації, проектувати і здійснювати самоуправління та управління закладом освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Сучасні моделі початкової школи», «Актуальні 

проблеми педагогіки початкової освіти», «Управління проєктами та інтелектуальна 

власність». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 Мета: підготовка висококваліфікованих і професійних керівників у сфері освіти та 

виробничого навчання, формування та розвиток у них загальних і професійних 

компетентностей у галузі управління освітніми організаціями, здобуття системи знань, вмінь 

і навичок спрямованих на координацію зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу 

щодо оптимального функціонування навчального закладу та забезпечення якісно нових 

освітніх результатів. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення магістрів зі 

стратегією та тактикою управління ЗО, оволодіння прикладними інструментами 

управлінської діяльності менеджера освіти; вироблення практичних умінь та навичок 

аналізувати управлінські ситуації, проектувати і здійснювати самоуправління та управління 

закладом освіти. У процесі вивчення дисципліни магістри знайомляться з вітчизняним та 

зарубіжним досвідом менеджменту освіти, розглядають принципи, функції, інструменти 

менеджменту освіти. Також мають можливість набути важливих навичок прийняття 

управлінських рішень, розвинути вміння використовувати сучасні механізми, засвоїти 

основи управлінської та організаційної культури. На основі створення власної технології 

самоменеджменту успішно побудувати професійну кар’єру. 

Програмні результати навчання: 

ПР-01. Критично осмислювати та інтегрувати знання про концептуальні засади, цілі, 

завдання, принципи функціонування початкової освіти в Україні у перебігу розв’язання 

складних задач у широких мультидисциплінарних контекстах. 

ПР-02. Спілкуватися академічною українською та іноземною мовами в усній та 

письмовій формах, використовувати комунікативні стратегії, формувати в учнів здатність до 

взаєморозуміння, міжособистісної взаємодії. 

ПР-03. Застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей початкової 

школи в стандартних, нестандартних та невизначених ситуаціях. 

ПР-05. Організовувати та управляти робочими та освітніми процесами у складних, 

непередбачуваних умовах, що потребують нових стратегічних підходів, налагоджувати 

співпрацю з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси. 

ПР- 08. Відповідати критеріям академічної доброчесності у власній науково-пошуковій 

діяльності в галузі початкової освіти. 

ПР- 09. Планувати, організовувати і здійснювати наукові (експериментальні) 

дослідження у сфері початкової освіти; аналізувати, узагальнювати й презентувати 

результати дослідження; доводити власну наукову позицію. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
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ЗК-3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-4. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК-5. Здатність працювати автономно. 

ІІ. Фахові: 

СК-1. Здатність усвідомлювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи 

функціонування системи освіти, усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і 

систем у глобальному світі. 

СК-2. Здатність спілкуватися академічною українською та іноземною мовами в усній 

та письмовій формах, використовувати різні стратегії комунікації, формувати спільноту 

учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною. 

СК-3. Здатність застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей 

початкової школи в стандартних, нестандартних та невизначених ситуаціях. 

СК-5. Здатність організовувати та управляти робочими та освітніми процесами в 

початковій освіті, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних 

підходів, співпраці з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси. 

ФК-6. Здатність моделювати, проєктувати та реалізовувати науково-експериментальну 

діяльність в системі початкової освіти в широких мультидисциплінарних контекстах, нових 

або незнайомих середовищах за наявності неповної чи обмеженої інформації.  

ФК-8. Здатність розробляти, реалізовувати та контролювати ефективність 

дослідницьких та інноваційних проєктів у сфері початкової освіти. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти 
Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління 
Тема 3. Система управління закладом освіти: основні поняття 
Тема 4. Загальні основи управління школою 
Тема 5. Державне управління системою початкової освіти 
Тема 6. Основні функції управління 
Тема 7. Організація методичної роботи 
Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним досвідом 
Тема 9. Управління малокомплектними початковими школами 
Тема 10. Діловодство в початковій школі 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик : навч.посіб. для 

ВНЗ. Київ, 2008. 316 с. 

2. Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом: учебник / Ю.С. 

Васильев, В. В. Глухов, М. П. Федоров ; под ред. В. В. Глухова. СПб. :Лань, 2004. 608 с 

3. Егоршин А.Л. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие. 

Н. Новгород: НИМБ, 2001. 624 с. 

4. Каленюк І.С. Економіка освіти: навчальний посібник. Київ: 2005. 316 с. 

5. Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти: навчальний посібник. Київ:Знання 

України, 2008. 331 с. 

6. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг освіти: навчально- методичний посібник. Київ: 

Освіта України, 2006. 144 с. 

7. Управління загальноосвітньою школою в сучасних умовах / за ред. І. Л.Лікарчука. 

Київ: Вид. О. М. Ешке, 2003. 312 с. 

8. Управління шкільним бюджетом: навчальний посібник / В. Громовий, О.Ковальчук, 

Т. Оленич, Л. Паращенко, Ю. Шукевич; за заг. ред. С.Калашнікової. Київ: ДП «НВЦ 

«Пріоритети», 2012.- 243 с. 
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9. Управління початковою школою : навч. посіб. / Ольга Валеріївна Лебідь. –   

2015. – 311 с. 

10. Управління навчальним закладом : Підручник для магістрантів педагогічних 

університетів / С.Г. Немченко, О.Б. Голік, О.А. Кри вильова, О.В. Лебідь. Донецьк : 

ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 516 c. 

11. Черновол-Ткаченко Р. І. Техніка управлінської діяльності. Xарків : Вид.група 

«Основа», 2013. 272 с. 

Допоміжна 

1. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, методів управлінської діяльності директора 
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О.С. Степасюк, О.П. Гогуля та ін. Київ: НУБіП України, 2010. 536 с. 

3. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навчальний посібник Київ Знання 

2006. 365с. 
Інформаційні ресурси 

1. МОН України. URL : http://www.mon.gov.ua. 
2. Нормативно-правове і програмно-методичне забезпечення організації навчального 

процесу в ЗНЗ України. URL : http://www.znz.edu-ua.net. 
3. Освіта. URL : www. http://www.osvita.org.ua 
4. Офіційний сайт TІМSS. URL : www. http://timss.bc.edu/ 
5. Офіційний сайт Центру моніторингу столичної освіти. URL 

:http://www.monitoring.in.ua 
6. Український центр оцінювання якості освіти URL 

:http://www.testportal.gov.ua/index.php/ text/stati stik/ 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ІНДЗ, мультимедійні 

презентації, тестування, контрольні роботи. 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.znz.edu-ua.net/
http://www/
http://www.osvita.org.ua/
http://www/
http://timss.bc.edu/
http://www.monitoring.in.ua/
http://www.testportal.gov.ua/index.php/
http://www.testportal.gov.ua/index.php/

	Анотація
	Abstract
	ВСТУП
	1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
	Програмні результати навчання:
	І. Загальнопредметні:
	ІІ. Фахові:
	3. Рекомендована література Базова
	Допоміжна
	Інформаційні ресурси
	4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

