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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 4/120 

Курс - 1 

Семестр - 1 

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів - 4 

Обсяг годин, в тому числі: - 120 

Аудиторні - 16 

Модульний контроль - 8 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота - 96 

Форма семестрового контролю - залік  

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Для сучасного етапу розвитку України характерними є значні соціальні, 

економічні та політичні зміни, які зумовлюють необхідність запровадження низки 

освітніх реформ. Безпосереднє втілення цих перетворень є однією з основних функцій 

керівника навчального закладу. На цьому шляху лідери освіти зустрічаються з певними 

викликами,  подолання яких потребує  управлінської компетентності. Тому в майбутніх  

керівників закладів освіти слід сформувати достатній рівень управлінської 

компетентності, оскільки це є нагальною потребою для здійснення перетворень в 

закладах середньої освіти. Це передбачає врахування  цілої системи психологічних 

факторів, які визначають успішність управлінської діяльності суб'єкта управління. 

Метою вивчення дисципліни «Психологія управління» є: засвоєння теоретичних 

знань і практичних умінь у сфері психології управління, оволодіння основними 

принципами і методами управлінської діяльності, формування навичок системної 

реалізації лідерських функцій;  формування спроможності до нормативно 

регламентованих, творчих, нестандартних, організаційних дій, які забезпечуються лише за 

умови  розвитку особистості самого керівника, його мотиваційної сфери та ціннісних 

орієнтації. 

Завдання вивчення дисципліни – розвиток управлінської компетентності 

майбутніх керівників закладів середньої освіти шляхом розкриття сутності психологічної 

теорії та ефективної практики управління, формування  здатності майбутніх фахівців у 

сфері менеджменту освіти розв’язувати складні задачі і вирішувати проблеми, що 

передбачають проведення досліджень, здійснення інновацій тощо в ситуації 

невизначеності умов і вимог; вдосконалення здатності до постійного саморозвитку, 

навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 2 Здатність до спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей 

знань / видів економічної діяльності). 

ЗК 3 Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК 4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК 2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі 

та критерії, за якими організація (заклад освіти) 

визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани. 

СК 3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту. 

СК 6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми. 

СК 10 Здатність до управління організацією (закладом освіти) 

та її розвитком. 

СК (У) 11 

 

 Здатність до розвитку цифрової компетентності та 

медіаграмотності менеджерів закладів освіти. 

 

СК(У) 12 Здатність до створення універсального освітнього 

середовища і, зокрема, для забезпечення рівного 

доступу до освіти осіб з особливими освітніми 

потребами. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Результати навчання з дисципліни «Психологія управління» надані в 

нижченаведеній таблиці. 

РН 1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних 

умовах. 

РН 3 Проектувати ефективні системи управління організаціями (закладом освіти). 

РН 4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. 

РН 6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 

РН 8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач з управління організацією (закладом освіти). 

РН 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

РН 12 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти 

з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

 

РН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу закладу освіти). 

РН(У)15 Створювати універсальне освітнє середовище, зокрема, й інклюзивне освітнє 

середовище.  

 

 

 

 



 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Заочна форма 

усього У тому числі 

л. пр. с. м.к. інд. с.р. 

Змістовий модуль 1. Управлінські здібності керівника закладу освіти 

Тема 1.1 Структура управлінських 

здібностей керівника закладу освіти, їх 

діагностика та розвиток 

30 2 - 2 2 - 24 

Разом за змістовим модулем 30 2 - 2 2 - 24 

Змістовий модуль 2. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату 

в педагогічному колективі 

Тема 2.1 Соціально-психологічний клімат  

у педагогічному колективі та його 

формування 

30 2 - 2 2 - 24 

Разом за змістовим модулем 30 2 - 2 2 - 24 

Змістовий модуль 3. Психологія прийняття управлінського рішення керівником 

закладу освіти 

Тема 3.1 Управлінське рішення керівника 

закладу освіти: психологічні особливості 

його прийняття 

30 2 2 - 2 - 24 

Разом за змістовим модулем 30 2 2 - 2 - 24 

Змістовий модуль 4. Адаптивне управління освітнім закладом: психологічний 

аспект 

Тема 4.1 Адаптивне управління закладом 

освіти: сутність та особливості здійснення  

30 2 2 - 2 - 24 

Разом за змістовим модулем 30 2 2 - 2 - 24 

Усього годин 120 8 4 4 8 - 96 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Управлінські здібності керівника закладу освіти 
Тема 1.1. Структура управлінських здібностей керівника закладу освіти, їх 

діагностика та розвиток 

Зміст, структура і функції управлінської діяльності. Психологічні компоненти 

управлінської діяльності: діагностичний, прогностичний, проектувальний, 

організаторський, комунікативний, мотиваційний, емоційно-вольовий, порівняльно-

оцінювальний, гностичний.  

Здібності та їх якісна характеристика. Комплексність вивчення управлінських 

здібностей. Психофізіологічний, психологічний та соціально-психологічний підходи до 

вивчення управлінських здібностей. Психограма керівника закладу освіти. Базові 

параметри психофізіологічної підструктури управлінських здібностей. 
Психологічна підструктура управлінських здібностей та її розвиток. Модель 

структури управлінських здібностей успішного керівника освітнього закладу. 
Характеристика підструктур моделі управлінських здібностей: психофізіологічна 
підструктура, професійна, емоційно-вольова, інтелектуальна, мотиваційна та соціально-
психологічна. Професійні здібності керівника навчального закладу та їх належність до 
певних підструктур моделі. Соціально-психологічна підструктура управлінських 
здібностей та її розвиток.  



 

 

Поняття, структура та види спілкування. Управлінське спілкування. Основні функції 

управлінського спілкування. Умови ефективної взаємодії в управлінському спілкуванні. 

Стратегії поведінки в процесі взаємодії: 1) співробітництво; 2) протидія; 3) компроміс; 

4) поступливість; 5) уникнення. Характеристика стратегій поведінки при спілкуванні за 

схемою Томаса – Кіллмана. 

 

Змістовий модуль 2. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 

педагогічному колективі 

Тема 2.1. Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі та його 

формування 
Зміст, структура і психологічні ознаки соціально-психологічного клімату 

колективу. Основні риси сприятливого соціально – психологічного клімату в колективі. 

Взаємозв’язок та взаємозумовленість емоційного, когнітивного та поведінкового 

компонентів у структурі сприятливого психологічного клімату педагогічного колективу.  

«Суб’єктивні» та «об’єктивні» ознаки сприятливого психологічного клімату. 

Фактори, які впливають на формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 

колективі. Вплив темпераменту на спілкування між членами колективу. Психологічна 

сумісність та її вплив на формування сприятливого соціально-психологічного клімату. 
 Шляхи оптимізації задоволеності міжособистісними стосунками в педагогічному 
колективі. Вплив міжособистісних стосунків у  педагогічному колективі на соціально-
психологічний клімат. 

Чинники, що зумовлюють задоволеність міжособистісними стосунками у 

педагогічному колективі. Залежність психологічного клімату та взаємин у педагогічному 

колективі від ставлення керівника до підлеглих. 

Психологія «важких» вчителів. Напрями діяльності керівника закладу освіти щодо 

оптимізації задоволеності працівників міжособистісними стосунками в колективі як 

фактора сприятливого соціально-психологічного клімату. 
 Шляхи формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 
педагогічному колективі. Організаційна культура закладу освіти та інструменти її 
формування. Зміст інструментарію, що використовується для  формування організаційної 
культури. 

 

Змістовий модуль 3. Психологія прийняття управлінського рішення керівником 

закладу освіти 

Тема 3.1. Управлінське рішення керівника закладу освіти: психологічні 

особливості його прийняття 

 Вимоги до управлінського рішення керівника закладу освіти. Чинники (об’єктивні 

та суб’єктивні), які впливають на ухвалення управлінського рішення. Підготовка і 

ухвалення управлінського рішення як психологічний процес. Психологічні підходи до 

ухвалення управлінського рішення, їх особливості. Алгоритм процесу підготовки і 

ухвалення управлінського рішення керівником закладу освіти. 

 Класифікація управлінських рішень. Колегіальний підхід до прийняття 

управлінського рішення. Переваги та недоліки колегіального підходу до прийняття 

управлінського рішення.  

Евристичні методи і прийоми розробки та ухвалення управлінських рішень: метод 

мозкового штурму, SWOT – аналіз, синектика. 

Стилі керівництва та їх прояв при прийнятті управлінського рішення керівником 

закладу освіти. Вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів на вибір стилю керівництва. 

Психологія діяльності керівника при ухваленні управлінського рішення. Делегування 

повноважень. Правила, яких необхідно дотримуватися при делегуванні повноважень. 

 

Змістовий модуль 4. Адаптивне управління освітнім закладом: психологічний аспект 



 

 

Тема 4.1. Адаптивне управління закладом освіти: сутність та особливості 

здійснення 
Основні підходи до управління освітнім закладом. Створення адаптивної системи 

управління як системи що передбачає впровадження нової етики управління – 

партнерсько-рівноправного стилю взаємин, безконфліктної управлінської взаємодії. 

Основні цілі адаптивного управління. Адаптивне управління як перехід від управління на 

основі впливу до управління на основі взаємодії. Переваги адаптивного управління перед 

управлінням традиційним. 

 Поняття і сутність конфлікту. Види конфліктів: за природою виникнення; за 

спрямуванням дії; за кількістю учасників; за ступенем виявлення; за способом 

розв’язання; за функціями. Типи конфліктів. Конфлікт цілей. Конфлікт поглядів. Конфлікт 

почуттів. Рівні конфліктів в освітній організації: внутрішньоособистісні, міжособистісні, 

внутрішньогрупові, міжгрупові, внутрішньоорганізаційні, міжорганізаційні. 

 Методи аналізу конфліктних ситуацій. Джерела конфліктів. Об’єктивні та 

суб’єктивні причини виникнення конфліктів. Динаміка організаційних конфліктів: 

періоди та етапи. Стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. Стратегії розв’язання 

конфліктних ситуацій. 

Типи педагогічних конфліктів  (за М.М. Рибалкою). Умови розв’язання 

педагогічних конфліктів. Управлінсько-комунікативна некомпетентність як джерело 

конфлікту. Діяльність керівника закладу освіти при залагодженні конфліктів.  

Мотивація діяльності педагогічних працівників як фактор успішності управління. 

Система мотивації персоналу. Основні стратегії забезпечення керівником мотивації 

діяльності працівників освітніх організацій. Коучинг як модель управління. 

 

 

Семінарські (практичні) заняття 

Семінарське заняття 1.1 

Тема: Розвиток управлінських здібностей керівника  закладу освіти. 

Мета заняття: усвідомлення необхідності розвитку управлінських здібностей 

майбутнього керівника  закладу освіти. 

 

Питання для обговорення 

1.Психологічні компоненти управлінської діяльності, основні психологічні здібності 

керівника. 

2. Психофізіологічний, психологічний та соціально-психологічний підходи до вивчення 

управлінських здібностей. 

3. Розвиток креативності мислення майбутнього керівника. 

4. Розвиток комунікативних здібностей майбутнього керівника. 

5. Основні функції управлінського спілкування. 

6. Вибір оптимальної стратегії поведінки для ефективної взаємодії в управлінському 

спілкуванні. 

 

Семінарське заняття 2.1 

Тема: Формування позитивного соціально-психологічного клімату в  педагогічному 

колективі. 

Мета заняття: розкриття сутності та особливостей формування позитивного соціально-

психологічного  клімату.  

 

Питання для обговорення 

1 Взаємозв’язок та взаємозумовленість емоційного, когнітивного та поведінкового 

компонентів соціально-психологічного клімату . 



 

 

2. Фактори, які впливають на формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату. 

3. Напрями діяльності керівника закладу освіти щодо оптимізації соціально-

психологічного клімату. 

4. Способи діагностики міжособистісних стосунків в педагогічному колективі. 

5. Аналіз розвитку емоційного інтелекту співробітників закладу освіти. 

6. Роль лідера у створенні умов для взаємодії та взаєморозуміння як основи сприятливого 

соціально-психологічного клімату. 

 

Практичне заняття 3.1 

Тема: психологічні особливості прийняття управлінських рішень. 

Мета заняття: навчитися обирати конструктивні алгоритми для прийняття управлінських 

рішень. 

 

Питання для обговорення 

1.Сутність ефективного управлінського рішення. 

2. Психологічні підходи до ухвалення управлінського рішення. 

3. Основні етапи прийняття ефективного управлінського рішення. 

4. Стиль управління та його вплив на прийняття управлінського рішення. 

5. Використання фасилітації та коучингу в процесі прийняття управлінського рішення. 

6.Психологічна діагностика готовності керівника до прийняття ефективного 

управлінського рішення 

 

Практичне завдання 

Провести дистанційну діагностику з використанням цифрового контенту. За результатами 

психологічної діагностики проаналізувати готовність  до прийняття ефективного 

управлінського рішення; розробити індивідуальну траєкторію розвитку своїх відповідних 

здібностей; підготувати проєкт самовдосконалення особистості майбутнього керівника 

закладу освіти. 

 

Практичне заняття 4.1 

Тема: сутність та особливості адаптивного управління закладом освіти. 

Мета заняття: набути навичок систематизації  та створення умов для адаптивного 

управління; розвинути  здатність до створення універсального освітнього середовища із 

забезпеченням  рівного доступу до освіти осіб з особливими освітніми потребами. 

 

Питання для обговорення 

1.В чому полягає пріоритетність адаптивного управління ? 

2.Чому адаптивні лідери можуть швидко виводити свої команди на високі рівні 

показників якості, мотивації, зростання тощо? 

3. Чому слід навчитися аби стати адаптивним лідером ? 

4.  Як створити універсальне освітнє середовище  ?  

5. Що необхідно врахувати в освітньому середовищі аби забезпечити доступу до освіти 

осіб з особливими освітніми потребами ?  

6. Чи може конфлікт завадити управлінню в адаптивному освітньому середовищі?  

7. Динаміка конфліктів. 

8. Стратегії розв’язання конфліктів. 

9. Типи педагогічних конфліктів. 

 

Практичне завдання 

За допомогою стосунків Kahoot і Padlet представити й узагальнити інформацію про 

ефективний досвід  організації й можливі виклики й небезпеки універсального освітнього 



 

 

середовища в ЗЗСО. Провести психологічну діагностику  рівня конфліктності за 

методикою К. Томаса (адаптація Н.В. Гришиної). Провести аналіз результатів, пояснити їх 

з позиції впливу на управлінську діяльність. Вирішити кейс. 

 

 

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 1 1 

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10 1 10     

Робота на практичному 

занятті 

10     1 10 1 10 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

10 робочою програмою не передбачені 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 робочою програмою не передбачено 

Разом 5 42 5 42 5 42 5 42 

          Максимальна кількість балів: 168 

          Розрахунок коефіцієнта: 1,68 = 168 : 100 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Теми курсу 

 

Завдання для самостійної роботи 

Максимальна 

кількість балів 

за 1 виконане 

завдання 

Змістовий модуль 1 

Структура 

управлінських 

здібностей керівника 

закладу освіти, їх 

діагностика та розвиток 

1. Зміст, структура і психологічні компоненти 

управління освітніми організаціями.  

2. Зміст і структура психологічної готовності 

керівників освітніх організацій до управління.  

3. Професіограма та психограма керівника 

закладу освіти. 

4. Характеристика підструктур моделі 

управлінських здібностей: психофізіологічна 

підструктура, професійна, емоційно-вольова, 

інтелектуальна, мотиваційна та соціально-

5 



 

 

психологічна. 

5.  Психологічні засоби розвитку 

психоемоційної стійкості керівника освітнього 

закладу. Інформаційна теорія П.В. Сімонова. 

6. Характеристика стратегій поведінки при 

спілкуванні за схемою Томаса – Кіллмана. 

Змістовий модуль 2 

Соціально-

психологічний клімат у 

педагогічному колективі 

та його формування 

1. Зміст та структура психологічного клімату 

навчального закладу. Види психологічного 

клімату.  

2. Фактори, що впливають на формування 

психологічного клімату у закладі освіти.  

3. Шляхи оптимізації задоволеності 

міжособистісними стосунками в педагогічному 

колективі. 

4. Психологічна сумісність та її вплив на 

формування сприятливого соціально-

психологічного клімату. 

5. Напрями діяльності керівника закладу освіти 

щодо оптимізації задоволеності працівників 

міжособистісними стосунками в колективі як 

фактор сприятливого соціально-психологічного 

клімату. 

5 

Змістовий модуль 3 

Управлінське рішення 

керівника закладу 

освіти: психологічні 

особливості його 

прийняття 

1. Зміст та основні етапи прийняття 

управлінських рішень керівниками освітніх 

організацій. 

2. Фактори, які впливають на процес прийняття 

управлінських рішень керівниками освітніх 

організацій. 

3. Вимоги до прийняття управлінських рішень 

керівниками освітніх організацій. 

4. Колегіальний підхід до прийняття 

управлінських рішень керівниками освітніх 

організацій. 

5. Структура різних стилів керівництва. 

Індивідуальний стиль керівництва. 

6. Фактори, які впливають на ефективність різних 

стилів керівництва в освітніх організаціях. 

5 

Змістовий модуль 4 

Адаптивне управління 

закладом освіти: 

сутність та особливості 

здійснення 

1. Мотивація та її значення для процесу 

управління. Характеристика основних потреб 

працівників освітніх організацій.  

2. Основні стратегії забезпечення керівником 

мотивації діяльності працівників освітніх 

організацій. 

3. Причини виникнення конфліктів у закладі 

освіти. Функції конфліктів. 

4. Структура та динаміка конфліктів у закладі 

освіти. 

5. Вимоги до критики. Майстерність бесіди. 

Розмова – покарання. Правила поведінки 

5 



 

 

керівника в конфліктній ситуації. 

Разом: 20 

 

Оцінювання самостійної здійснюється наприкінці вивчення кожного змістового 

модуля у формі перевірки 1-го виконаного завдання із наведеного переліку. Виконане 

завдання з переліку до кожного змістового модуля оцінюється в балах: від 1-го до 5-и 

балів. 

Критерії оцінювання завдання для самостійного виконання: 

Питання розкрите повністю 2 бали 

За результатами розкриття питання надані висновки 2 бали 

Наданий бібліографічний опис використаних 

літературних джерел (згідно діючих стандартів) 

1 бал 

 

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.  

Після вивчення студентами тем навчального курсу, що входять до окремої 

змістової теми, проводиться модульний контроль. Для його проведення використовуються 

варіанти модульних контрольних робіт. Зміст завдань охоплює всі питання теми, 

включаючи винесені  на самостійне вивчення.  

Складовими частинами варіанту контрольного модульного завдання є: тести, 

теоретичні питання та ситуаційна вправа. Кожна контрольна робота оцінюється 25 

балами, з  них: 10 балів – тестові завдання (1 правильна відповідь – 1 бал), 10 балів – 

теоретичні питання (90-100% відповіді на 2 теоретичні питання), 5 балів – ситуаційна 

вправа (90-100% розв’язання ситуаційної вправи).  

 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. Залік оцінюється за 

результатами модульного та поточного контролю (поточного опитування, виконання 

завдань для самостійних робіт та певних видів робіт на семінарських заняттях) протягом 

семестру.  

Ті студенти, які за результатами семестрового поточного та модульного контролю 

отримали 60 і більше балів вважаються атестованими по цій дисципліні. 

Критерії оцінювання завдань та кількість балів: 

 повний обсяг виконання завдання – 30 балів; 

 якість виконання завдань  –  35 балів;  

 якість підібраних варіантів рішення проблемного завдання – 35 балів. 

 

 

 



 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 82-89 
балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

C 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 «Психологія управління» 
Разом: 120 год., лекції – 8 год., семінарські – 4 год., практичні заняття – 4 год.,  

самостійна робота – 96 год., модульний контроль – 8 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля Управлінська 

компетентність 

керівника закладу освіти 

Управлінська діяльність 

керівника закладу освіти 

Управління людським 
капіталом 

 

Розвиток лідерського 
потенціалу 

 

Кількість балів  

за модуль 

30 балів 30 балів 30 балів 30 балів 

Лекції Структура управлінських 

здібностей керівника 

закладу освіти, їх 

діагностика та розвиток 

Соціально-психологічний 

клімат у педагогічному 

колективі та його 

формування 

Управлінське рішення 
керівника закладу освіти: 
психологічні особливості 

його прийняття  

Адаптивне управління 
закладом освіти: сутність та 

особливості здійснення  

Теми 

семінарських 

(практичних) 

занять 

Розвиток управлінських 

здібностей керівника  

закладу освіти 

 (семінар) 

 

 

(2 бали) 

Формування позитивного 

соціально-психологічного 

клімату в  педагогічному 

колективі  

(семінар) 

 

(2 бали) 

Психологічні особливості 
прийняття управлінських 

рішень  
(практичне заняття) 

 
 
 

(2 бали) 

Сутність та особливості 
адаптивного управління 

закладом освіти  
(практичне заняття) 

 
 
 

(2 бали) 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна 

робота (25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

ПМК у формі заліку 
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