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Силабус навчальної дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семемстр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Управлінська діяльність установ і закладів освіти 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Формування уявлення про основні тенденції щодо перспектив 

розвитку освіти та підвищення ефективності управлінської 

діяльності установ і закладів освіти 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання та уміння практичного управління конкретними закладами 

та установами освіти. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність будувати організаційну структуру закладу освіти та 

попередньо прийнявши рішення про створення освітньої установи; 

з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в організації; аналізувати і 

узагальнювати матеріал у певній системі; порівнювати факти на 

основі здобутих з різних джерел знань; вміти гармонізувати людські 

відносини; налагоджувати ефективні комунікації в процесі 

управління; розробляти технології з прийняття та реалізації 

управлінських рішень; структурувати завдання відповідно до 

чисельності та кваліфікації виконавців; визначати черговість робіт та 

термін їх виконання, з урахуванням ділових та особистих рис 

добирати виконавців; розподіляти завдання; здійснювати 

делегування; визначати та оцінювати ефективність діяльності 

організації. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття про основні теорії систем. Управління 

освітою як цілісна система. Основні рівні управління освітою. 

Директивні та нормативні документи, що регламентують діяльність 

органів управління освітою. Основні типи навчальних закладів 

середньої освіти. Середні загальноосвітні навчально-виховні заклади 

нових типів. Основні типи вищих навчальних закладів, особливості 

їх діяльності. Науково-методичне та нормативне забезпечення 

діяльності навчально-виховного закладу. Особливості діяльності 

дошкільних, позашкільних і професійно-технічних закладів освіти. 

Концептуальні засади діяльності закладу та установи освіти. 

Системний підхід до управління навчальним закладом. Система 

планування роботи школи в умовах інноваційної діяльності. Сучасні 

підходи та організація планування діяльності відділу освіти. 

Принципові основи розподілу службових повноважень у системі 

освіти.  Проблеми визначення критеріїв оцінювання управлінської 

діяльності закладів та установ освіти. Програмно-цільовий підхід до 

управління розвитком навчального закладу. Підвищення 

ефективності контрольно-аналітичної діяльності закладів та установ 

освіти. Зміст і структура професійної компетентності педагогічних і 

керівних кадрів освіти. Основні напрями поліпшення управління 

освітою. 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, проблемне навчання, 

технологія дистанційного навчання 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з менеджменту та психології управління 

Пореквізити Виробнича переддипломна практика, написання магістерської 

роботи, як першого етапу професійного зростання 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Лунячек В. Е. Педагогічний менеджмент : навчальний посібник / В. 

Е. Лунячек. − 2-е вид., випр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2015. − 512 с 

Орієнтовна циклограмма наказів з основної діяльності [Електронний 

ресурс]. − Режим доступу : http://kuncevo. ucoz.ru/ load/ciklograma_ 

nakaziv/31-1-0-1721  

Циклограмма наказів для ЗНЗ [Електронний ресурс]. − Режим 

доступу : http://osvita-tomakivka.dp.ua/dyrektor/tsyklohramy-

nakaziv/#m2 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Кімната 1.325, комп’ютер, проектор, екран 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, квест-технологія 

Кафедра Управління професійною освітою 

Факультет Навчально-науковий інститут неперервної освіти 



Викладач(і) ГУМЕНЮК ТЕТЯНА БРОНІСЛАВІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача: в розробці 

Тел.: 0966885161 

E-mail: tetiana.humeniuk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 1.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну В розробці 

 

 


