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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни  

за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

 

 українська 

Загальний обсяг кредитів / годин  5 / 150 

Курс  1 

Семестр  1 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

 4 

Обсяг кредитів  5 

Обсяг годин, в тому числі:  150 

Аудиторні  20 

Модульний контроль  10 

Семестровий контроль  30 

Самостійна робота  90 

Форма семестрового контролю  іспит 

 Змістов

ий 

модуль 

1. 

Теорія 

управлі

ння 

Змістовий 

модуль 2. 

Технології 

управління 

командами в 

ЗО 

Змістовий 

модуль 3. 
Планування 

діяльності 

ЗО 

Змістовий 

модуль 4. 

Педагогічна 

рада як 

колгіальний 

орган ЗО 

 

Всього 

Обсяг кредитів 1 1 2 1 5 

Обсяг годин, в тому числі: 30 30 60 30 150 

Аудиторні 

(лекція/практичне/семінар) 

4 

(2/0/2) 

4(2/2/0) 8(2/4/2) 4(2/2/0) 20 

(8/8/4) 

Модульний контроль 2 2 4 2 10 

Семестровий контроль 5 5 15 5 30 

Самостійна робота 19 19 33 19 90 

Змістовий модуль 1. Теорія управління 

Загальний обсяг кредитів / годин 1/30 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість модулів з розподілом: 1 

Обсяг кредитів 1 

Обсяг годин, в тому числі: 30 

Аудиторні 

(лекція/практичне/семінар) 

4 (2/0/2 

Модульний контроль 2 

Семестровий контроль 5 

Самостійна робота 19 

Форма семестрового контролю – 



 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Технології управління командами в закладі освіти 

Загальний обсяг кредитів / годин 1/30 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість  модулів з розподілом: 1 

Обсяг кредитів 1 

Обсяг годин, в тому числі: 30 

Аудиторні (лекція/ 

практичне/ семінар) 

4(2/2/0) 

Модульний контроль 2 

Семестровий контроль 5 

Самостійна робота 19 

Форма семестрового контролю – 

Змістовий модуль 3. Планування діяльності закладу освіти 

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість  модулів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

Аудиторні (лекція/ 

практичне/ семінар) 

8(2/4/2) 

Модульний контроль 4 

Семестровий контроль 15 

Самостійна робота 33 

Форма семестрового контролю – 

Змістовий модуль 4. Педагогічна рада як колегіальний орган закладу освіти 

Загальний обсяг кредитів / годин 1/30 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість  модулів з розподілом: 1 

Обсяг кредитів 1 

Обсяг годин, в тому числі: 30 

Аудиторні (лекція/ 

практичне/ семінар) 

4(2/2/0) 

Модульний контроль 2 

Семестровий контроль 5 

Самостійна робота 19 

Форма семестрового контролю іспит 

 



 

 

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення дисципліни «Освітній менеджмент» передбачає розв’язання низки завдань 

професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, а саме: організація ефективного управління 

закладом освіти; обґрунтування теоретичних основ управління командами в закладі освіти, 

особливостей застосування функцій управління в сучасній практиці; технологій управлінської 

діяльності організації освітнього процесу в умовах Нової української школи. 

Мета викладання дисципліни «Освітній менеджмент» – забезпечення поглибленої 

теоретичної підготовки фахівця-управлінця щодо розуміння теоретичних основ управління, 

сутності освітнього менеджменту, використання технологій управління в практичній діяльності 

керівника розвиток професійної компетентності в галузі управління освітою 

Завдання вивчення дисципліни – застосовувати теоретичні знання для практичного 

застосування теорії управління в умовах реформування освіти з використанням управлінських 

технологій щодо забезпечення ефективної діяльності 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

менеджменту освіти або у процесі навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеності 

умов і вимог 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління закладом освіти. 

СК7 Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість 

СК10 Здатність до управління організацією та її розвитком 

СК(У) 11. Здатність до розвитку цифрової компетентності та 

медіаграмотності менеджерів закладів освіти 

 



 

 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Програмні результати навчання дисципліни «Освітній менеджмент» надані в нижче 

наведеній таблиці. 

 
РН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних умовах. 

РН2 Ідентифікувати проблеми в організації (закладі освіти) та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

РН3 Проєктувати ефективні системи управління організаціями (закладом освіти). 

РН5 Планувати діяльність організації (закладу освіти) в стратегічному та тактичномурозрізах 

РН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність 

РН7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті 

РН9 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач 

РН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач 

РН(У)14. Вміти добирати та використовувати сучасні цифрові інструменти та освітні технології 

при здійсненні дистанційного навчання. 
 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

заочна форма 

Усього 

 

у тому числі 

л сем пр мк ск ср 

Змістовий модуль 1. 

Теорія управління 

Тема 1.1. Сутність поняття «організація» й етапи 

розвитку організації 

11 2     9 

Тема 1.2. Функції та методи менеджменту як види 

управлінської діяльності 

19  2  2 5 10 

Усього за змістовим модулем 1 30 2 2  2 5 19 

Змістовий модуль 2. 

Технології управління командами в закладі освіти 

Тема 2.1 Особливості формування груп і команд 11 2    

 
 9 

Тема 2.2. Розвиток та управління командами 19   2 2 5 10 

Усього за змістовим модулем 2: 30 2  2 2 5 19 

Змістовий модуль 3. Планування діяльності закладу освіти 

 



 

 

 

 

Тема 3.1. Теоретичні основи планування 

діяльності закладу освіти 

21 2 2  2 5 10 

Тема 3.2. . Моніторинг виконання поставлених цілей 

і завдань 

18   2  5 11 

Тема 3.3. Система планування діяльності закладу 

освіти: стратегія розвитку та річне планування 

21   2 2 5 12 

Усього за змістовим модулем 3 60 2 2 4 4 15 33 

Змістовий модуль 4. Педагогічна рада як колегіальний орган закладу освіти 

Тема 4.1. Діяльність педагогічної ради як 

колегіального органу управління закладом освіти 

13 2   2  9 

Тема 4.2. Процедура розробки та схвалення 

локальних документів у закладі освіти 

17   2  5 10 

Усього за змістовим модулем 4: 30 2  2 2 5 19 

Усього годин 150 8 4 8 10 30 90 

Семестровий контроль іспит 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. 

ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ 

Тема 1.1. Сутність поняття «організація» й етапи розвитку організації 

Лекція 1. (2 год.) 

Сутність поняття «організація».  

Принципи організації: принцип ланцюгового зв’язку; принцип інгресії; принцип підбору; 

принцип рухомої рівноваги; принцип слабкої ланки. Групування принципів. Етапи 

розвитку організації; зародження, зростання, зрілості, старіння. Збереження рівноваги 

організації та її цілісності 

Нова парадигма управління. Нові підходи до управління фірмами та організаціями 

спрямовані на управлінські впливи, на інноваційні процеси, на комунікації, маркетинг, на 

менеджмент знань 

Основні поняття теми: організація; принципи; розвиток організації; управління; 

парадигма управління; управлінські впливи. 

 

Тема 1.2. Функції та методи менеджменту як види управлінської діяльності 
Семінарське заняття 1. (2 год) 

Питання для обговорення 

1. Соціальна спільнота, соціум, соціальна система, соціальна організація 

2. Формальна організація, неформальна організація 

3.  Механізми регулювання (регулятори) 

4. Управлінське рішення, управлінська дія, управлінська діяльність 

5. Управлінська діяльність керівника закладу освіти. 

6. Функції менеджменту 



 

 

 

 

7. Методи менеджменту 

Навчальна дискусія 

 

Змістовий модуль 2. 

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

Тема 2.1. Особливості формування команд 

Лекція 2. (2 год.) 

Групи та команди в організаціях. Формування груп і команд у організації. Етапи процесу 

формування команди, роль та форми роботи керівника у кожному з них. Визначення цілей, 

завдань та напрямів діяльності команд. Вимоги до компетентності учасників команд, методика 

відбору кадрів в команди, ролі учасників команд. Регламентація діяльності команди, 

формування норм/правил колективної роботи. Форми організації спільної діяльності в 

командах. Організаційні позиції та організаційна структура команди, формальне і неформальне 

лідерство. Порядок роботи команди, методи активізації роботи команди.  Процедури пошуку 

узгоджених рішень, критерії вибору методів прийняття групових (командних) рішень. 

Мотивація та стимулювання праці в команді. Теорії мотивації, змістовні та процесійні теоріїї 

мотивації, потреби команди. Структура мотиву праці. Система стимулювання праці в команді. 

Роль керівника в мотивації і стимулюванні. Критерії результативності команди як 

організаційної системи, взаємозв'язок між критеріями результативності, процес управління 

результативністю, стратегія в області управління результативністю, методика оцінювання 

результативності. Планування діяльності команди. Вибір тем, проектів або проблем, над якими 

буде працювати команда, метод пріоритезації, процес і результати планування. Процедура та 

програма діяльності команди, правила формулювання цілей та завдань перед учасниками 

команди. 

Тема 2.2. Розвиток та управління командами 

Практичне заняття 1. (2 год.) 

На одне із запропонованих питань підготувати відповідь, презентувати і надіслати в 

систему Moodle 

1. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в команді. 

2. Проблема групової згуртованості.  

3. Типові напруги в команді та організаційні причини їхнього прояву, умови стабільності 

соціальної системи команди.  

4. Завдання керівника щодо створення стабільності соціальної системи команди.  

5. Види організаційної поведінки керівника команди.  

6. Цілі, методи та принципи управління командою при різних моделях поведінки 

керівника, роль керівника команди, стилі керівництва, практичні рекомендації щодо 

раціоналізації управління. 

7. Підбір оптимальної моделі поведінки керівника групи та команди залежно від 

ситуації, умови переходу керівника до демократичних та партисипативних моделей поведінки, 

управлінська сітка Блейка-Моутона.  

8. Важелі управління, що дозволяють направляти команду в роботі.  

9. Суть комунікативної функції керівництва, комунікативна компетентність керівника.  

10. Стратегія поведінки і тактика спілкування в команді.  

11. Основи ділових взаємин керівника та учасників команди.  

12. Формування управлінських команд.  

13. Визначення норми керованості командою, оцінка кандидатів в управлінську команду.  



 

 

 

 

14. Основні особистіснопсихологічні якості кандидатів в управлінську команду.  

15. Стабільність управлінської команди.  

16. Критерії діяльності ефективних команд.  

17. Причини розпаду управлінської команди, вплив конфліктів і конкурентної боротьби на 

розпад команди.  

18. Роль зовнішнього середовища в ефективній діяльності команди. 

 

 

Змістовий модуль 3 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Тема 3.1. Теоретичні основи планування діяльності закладу освіти 

Лекція 3 (2 год) 
Сутність планування та його особливості в сучасних умовах.  

Принципи планування: науковості, що передбачає систему науково обґрунтованих 

завдань, змісту, методів, форм і засобів; реальності й оптимальності заходів, які б забезпечили 

рівномірний ритм роботи школи протягом року; соціальні вимоги, що передбачають 

формування в учнів потрібних суспільству моральних, правових, трудових та інших якостей; 

принципу цілеспрямованості; педагогічної доцільності; концептуальної єдності заходів у 

досягненні сформульованих цілей; єдиного спрямування. 

Сучасні методи планування.  

Класифікація видів планування. Нові підходи до планування діяльності): планування за 

результатами, стратегічне планування, проектно-цільове планування. 

Вимоги до планування: повноти складу дій (має містити в собі все необхідне і достатнє для 

досягнення мети); цілісності і скоординованості (всі взаємозв'язки мають бути визначені і 

погоджені як у змісті, так і в термінах виконання); збалансованості всіх ресурсів (кадрових, на-

уково-методичних, фінансових); контрольованості (визначається оператив-ність поетапного 

виконання завдань); урахування конкретних умов і специфіки роботи закладу;– включення в 

плани заходів, які реально можна виконати; відсутність декларативності і загальних фраз у 

визначенні завдань; відхід від надмірної деталізації, перевантаженої додатковими питаннями; 

чутливість до збоїв у виконанні; дотримання культури оформлення. 

 Основні поняття теми: планування, план, проєктно-цільове планування, стратегічне 

планування, планування за результатами, принципи планування, методи 

 

Тема 3.1. Теоретичні основи планування діяльності закладу освіти 

Семінарське заняття 2. (2 год) 

Теоретична частина 

1. Основні засади сучасних технологій оцінювання в діяльності організацій. 

2. Визначення системи показників та критеріїв оцінювання в діяльності закладу освіти.  

3. Методи збору інформації. 

4. Оформлення результатів оцінювання. Прийняття управлінських рішень. 

5. Підготовка документів до планування 

Навчальна дискусія 

 

Тема 3.3. Моніторинг виконання поставлених цілей і завдань 
Практичне заняття 2. (2 год.) 

Питання для обговорення: 
1. Сутність моніторингу й оцінки як інструменту дослідження освітніх систем 



 

 

 

 

2. Організація науково-аналітичного супроводу освітньо-методичної та управлінської 

діяльності закладу освіти 

3.Аналіз освітньої діяльності 

4.Формування освітніх проблем як обєктів моніторингу та управління 

На одне із запропонованих питань підготувати відповідь, презентувати і надіслати в 

систему Moodle 

 

Тема 3.4. Система планування діяльності закладу освіти: стратегія розвитку та річне 

планування 
Практичне заняття 3. (2 год) 

Теоретична частина 

1. Які методи Ви використовуєте у своїй практичній діяльності для підведення підсумків 

діяльності закладу освіти. 

2. Які форми планів найдоцільніше на Вашу думку застосовувати у діяльності закладу 

освіти. 

3. Які сучасні підходи Ви використовуєте під час планування діяльності структурних 

підрозділів закладу освіти 

4. Які на Вашу думку умови забезпечення ефективного планування діяльності (ЗДО/ЗЗСО) 

На одне із запропонованих питань підготувати відповідь, презентувати і надіслати в 

систему Moodle 

 

Змістовий модуль 4.  

ПЕДАГОГІЧНА РАДА ЯК КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Тема 4.1. Діяльність педагогічної ради як колегіального органу управління закладом 

освіти 
Лекція 4. (2 год.) 

Сутність та зміст діяльності педагогічної ради, її повноваження. Нормативно-правове 

забезпечення діяльності педагогічної ради. 

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти: планує роботу закладу; схвалює 

освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання; 

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи 

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; розглядає питання щодо 

вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; приймає рішення щодо 

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про 

відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; обговорює питання підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; розглядає питання впровадження в освітній процес 

найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, 

інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; ухвалює рішення щодо 

відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та 

інших учасників освітнього процесу; розглядає питання щодо відповідальності учнів 

(вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними 

своїх обов’язків; має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу 

та проведення громадської акредитації закладу; розглядає інші питання, віднесені законом 

та/або статутом закладу до її повноважень. 



 

 

 

 

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями 

керівника закладу. 

 

 Основні поняття теми: педагогічна рада, управління, колегіальний орган управління, рішення 

педагогічної ради, прийняття рішень 

 

Тема 4.2. Процедура розробки та схвалення локальних документів у закладі освіти 
Практичне заняття 4. (2 год.) 

 Питання для обговорення: 

1. Рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні. 

2. Рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, 

отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або 

провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. 

3. Рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, 

працівників закладу та інших учасників освітнього процесу. 

4. Рішення щодо ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту закладу та 

проведення громадської акредитації закладу 

На одне із запропонованих питань підготувати відповідь, презентувати і надіслати в 

систему Moodle 

 

6 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1   1 1   

Відвідування практичних 

занять 

1   1 1 2 2 1 1 

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10   1 10   

Робота на практичному 

занятті 

10   1 10 2 20 1 10 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

10 Не передбачено 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 2 50 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 



 

 

 

 
Разом   47  47  94  47 

Разом     235 

Розрахунок коефіцієнта   235 : 60 = 3.92 

 

Критерії оцінювання практичного заняття 

Максимальна кількість балів – 10 балів + 1 бал за присутність 

 

8-10 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 

5-7 бали – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок 

3-4 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

(1 бал за присутність) 

 
Форма підготовки та проведення: усна чи письмова відповідь студента/студентки під 

час аудиторного заняття. 

 

Критерії оцінювання семінарського заняття 

Максимальна кількість балів – 10 балів + 1 бал за присутність 

 

8-10 балів  – оволодіння теоретичним матеріалом  та уміння використати отримані 

знання для виконання запропонованого завдання, показані шляхи розв'язання ситуацій, 

що містять ці завдання  

5-7 балів – засвоєння теоретичного матеріалу, усвідомлене застосування знань для 

розв'язання практичних завдань, за наявності ряду помилок або неточностей, що в  

цілому дозволяє зробити висновок, що завдання виконано 

3-4 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

(1 бал за присутність) 

 
Форма підготовки та проведення: усна чи письмова відповідь студента/студентки під 

час аудиторного заняття 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Самостійна робота з кредиту передбачає виконання двох контрольних робіт, що включені 

в навантаження викладача.  

Максимальна оцінка за виконання контрольної роботи – 5 балів 

 
 

 

Теми курсу 

 

Завдання для самостійної роботи 

Максимальна 

кількість балів  

Змістовий модуль 1 

Теорія управління 

 

Контрольна робота 1. 

На основі власного досвіду описати специфіку 

змісту планування як функції менеджменту, 

5 

 

 



 

 

 

 

його види та їх взаємозв’язок. 

Контрольна робота 2 

На основі власного досвіду визначіть етапи 

контролю як функції управління закладом 

освіти 

 

 

5 

Змістовий модуль 2 

Технології 

управління 

командами в закладі 

освіти 

Контрольна робота 3 

Здійсніть регламентацію діяльності керівної 

команди в навчальному закладі (на будь-якому 

уявному прикладі) та сформулюйте для неї 

основні норми (правила) колективної роботи.  

Контрольна робота 4 

На основі власного досвіду опишить 

ефективні методи мотивації та стимулювання 

праці при командній роботі. 

 

5 

 

 

5 

Змістовий модуль 3 

Планування 

діяльності зкладу 

освіти 

Контрольна робота 5 

Розробити алгоритм підготовки стратегічного 

плану у вашому ЗО 

Контрольна робота 6 

Визначити особливості етапів планування 

діяльності закладу освіти 
 

5 

 

 

5 

Змістовий модуль 4 

Педагогічна рада як 

колегіональний 

орган закладу освіти 

Контрольна робота 7 

Розробити алгоритм підготовки педагогічної 

ради у вашому ЗО 

Контрольна робота 8 

Охарактеризувати епати виконання рішень 

педагогічної ради 

5 

 

 

5 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи 

Максимальна кількість балів – 5 балів  

 

5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками. 

4 бали – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок. 

3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків. 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль здійснюється наприкінці вивчення кожного змістового модуля у 

формі виконання контрольної роботи, що проводиться у вигляді тестування. МКР містить 25 

тестів. Максимальна оцінка – 25 балів. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201


 

 

 

 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Кількість балів Критерії оцінювання 

25 Студент дав не менше 90% правильних відповідей. В повному обсязі володіє 

матеріалом. 

24-20 Студент дав не менше 80% правильних відповідей. Достатньо повно володіє 

матеріалом. 

19-15 Студент дав не менше 70% правильних відповідей. Загалом володіє 

навчальним матеріалом. 

14-10 Студент дав не менше 60% правильних відповідей. Володіє навчальним 

матеріалом не в повному обсязі. 

9-5 Студент дав не менше 50% правильних відповідей. Частково володіє 

навчальним матеріалом. 

4-0 Студент дав не менше 40% правильних відповідей. Не володіє навчальним 

матеріалом. 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового іспиту в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Форма проведення 

семестрового контролю (тестування), зміст і структура контрольних завдань, критерії 

оцінювання визначаються рішенням кафедри управління та зазначаються у робочій програмі 

навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на першому занятті. 

Максимальна кількість балів за іспит становить 40 балів. Час виконання МКР – 60 хвилин. 

Критерії оцінювання іспиту 

Кількість балів Критерії оцінювання 

33-40 Студент дав не менше 90% правильних відповідей. В повному обсязі володіє 

матеріалом. 

29-32 Студент дав не менше 80% правильних відповідей. Достатньо повно володіє 

матеріалом. 

25-28 Студент дав не менше 70% правильних відповідей. Загалом володіє 

навчальним матеріалом. 

21-24 Студент дав не менше 60% правильних відповідей. Володіє навчальним 

матеріалом не в повному обсязі. 

17-20 Студент дав не менше 50% правильних відповідей. Частково володіє 

навчальним матеріалом. 

16-0 Студент дав не менше 40% правильних відповідей. Не володіє навчальним 

матеріалом. 



 

 

 

 

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Сутність, цілі та види менеджменту 

2.  Форми власності й типи менеджменту 

3. Генезис менеджменту й державного управління 

4. Головні принципи менеджменту та їх зміст 

5. Принципи управління виробництвом 

6. Взаємозв’язок закономірностей i принципів управлінської діяльності 

7. 3авдання підготовки менеджерів у ринкових умовах господарювання 

8. Соціально-економічна природа управлінської праці та проблеми наукової організації 

9.  Процес управлінської праці в організації 

10. Вимоги до сучасного менеджера 

11. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на етичні норми менеджерів 

12. Сучасні підходи до вивчення управлінських проблем 

13. Сучасний стан американського менеджменту 

14. Принципи японського менеджменту та їх еволюція 

15. Розвиток менеджменту в Англії 

16. Концепції сучасної науки менеджменту 

17. Корпоративна культура організації та шляхи її вдосконалення 

18. Методика проектування організації та шляхи удосконалення організаційного 

проектування (світовий досвід) 

19. Оцінка й контроль виконання стратегії 

20.  Стратегічне планування 

21. Особливості річного планування діяльності закладу освіти 

22.  Місце та роль командної форми організації діяльності людей в системі управління 

персоналом 

23. Визначення групи та команди, основні елементи груп і команд та їхня характеристика  

24. Види організаційної поведінки керівника команди  

25. Організаційні позиції та організаційна структура команди, формальне та неформальне 

лідерство  

26. Порядок роботи команди, методи активізації роботи в команді  

27. Мотивація та стимулювання праці в команді 

28. Завдання керівника щодо створення стабільності соціальної системи команди  

29. Види організаційної поведінки керівника команди 

30. Причини розпаду управлінської команди, вплив конфліктів і конкурентної боротьби на 

розпад команди  

31. Особливості стратегічного планування 

32. Оцінювання результатів досягнення мети 

33. Прогнозування діяльності закладу освіти 

34. Ресурсне забезпечення діяльності закладу освіти 

35. Розробка освітньої програми закладу освіти 

36. Аналіз зовнішнього середовища закладу освіти 

37. Оцінка й контроль виконання стратегії.  

38. Моніторинг як основна форма оцінювання. 

39. Сутність моніторингу як інструменту дослідження 

40.  Організація науково-аналітичного супроводу навчально-методичної та управлінської 

діяльності процесу оцінювання в закладі освіти 

41. Моніторинг як метод оцінювання 



 

 

 

 

42. Самоаналіз як підготовчий етап планування 

43. Громадська експертиза 

44. Визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих 

ним поза закладами освіти  

45. Рішення педагогічної ради щодо відзначення, морального та матеріального заохочення 

здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу 

46. Рішення педради щодо ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу 

47. Сутність планування та його особливості в сучасних умовах. 

48.  Принципи планування: науковості 

49. Сучасні методи планування 

50. Класифікація видів планування. 

51.  Нові підходи до планування діяльності закладу освіти 

52. Планування за результатами  

53.  Проєктно-цільове планування 

54. Вимоги до планування діяльності закладу освіти 

55. Структура річного плану 

56. Стратегічний контроль 

57. Аналіз внутрішнього середовища закладу освітм 

58. Стратегія конкурентних переваг 

59. Сутність місії організації та її роль в процесі управління 

60. Вплив факторів середовища на діяльність закладу освіти 

 

6.6 .Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

В 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок  

С 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 



 

 

 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни «Освітній менеджмент» 

Разом: 150год., лекції – 8 год., семінарські – 4 год., практичні заняття – 8 год.,  

самостійна робота – 90 год., модульний контроль – 10 год., семестровий контроль – іспит – 30 год. 

Змістові модулі Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 3 Змістовий  

модуль 4 

Назва модуля Теорія 

управління 

Технології 

управління 

командами в 

закладі освіти 

Планування діяльності закладу освіти Педагогічна рада 

як колегіальний 

орган закладу 

освіти 
Кількість балів  

за модуль 
47 балів 47 балів 94 бали 47 балів 

Лекції Лекція 1. Сутність 

поняття 

«організація» й 

етапи розвитку 

організації  

(1 бал) 

Лекція 2. 

Особливості 

формування 

груп і команд 

(1 бал) 

Лекція 3. Теоретичні основи планування 

діяльності закладу освіти  

(1 бал) 

Лекція 4. Діяльність 

педагогічної ради як 

колегіального органу 

управління закладом 

освіти (1 бал) 

Теми семінарських 

(практичних) 

занять 

Функції та 

методи 

менеджменту як 

види 

управлінської 

діяльності 
Семінарське 

 заняття 1  

(11 балів) 

Практичне 

заняття 1 

Розвиток та 

управління 

командами 

(11 балів) 

Теоретичні 

основи 

планування 

діяльності 

закладу освіти 

Семінарське 

заняття 2. 

(11 балів)  

Моніторинг 

виконання 

поставлених 

цілей ізавдань 

Практичне  

заняття 2  

(11 б) 

Система 

планування 

діяльності 

закладу освіти: 

стратегія 

розвитку та 

річне 

планування 

Практичне  

заняття 3 

(11 балів) 

Процедура розробки та 

схвалення локальних 

документів у закладі 

освіти 

Практичне заняття 4 

(11 балів) 

Самостійна робота 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 
Види поточного 

контролю 
Модульна кр.1 

(25 балів) 

Модульна кр.2 

(25 балів) 

Модульна кр.3,4 

(50 балів) 

Модульна кр.4 

(25 балів) 
Підсумковий 

контроль 
Іспит (40 балів) 

Максимальна кількість балів – 235 балів 

Розрахунок коефіцієнта 235:60  3,92 
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