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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна рекомендується для опанування студентами 6 курсу другого 

магістерського рівня вищої освіти спеціалізації «Освітній менеджмент». Має належне місце в 

структурі професійної підготовки майбутніх фахівців. 

2. Мета навчальної дисципліни "Управлінська культура освітнього менеджера": 
є набуття студентами професійної компетентності для здійснення успішної управлінської 

діяльності в сфері освіти.   
Примітка: окрім мети для вибіркових дисциплін має бути наведено коротке пояснення аргументованих  

переваг, які надає вивчення вибіркової  дисципліни. 

3. Пререквізити. Управління в системі освіти, Організація діяльності методичних  

кабінетів в системі управління, Методична робота в за закладах освіти, Моніторинг в 

системі освіти (Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої освіти має вивчити до 

початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу). 

4. Результати навчання (формулювання результатів навчання у вигляді переліку загальних та 

фахових компетентностей (досягти…., аналізувати…). визначених відповідною освітньо-професійною 

програмою, із зазначенням рівня їх сформованості через достатність для вирішення певних завдань 

професійної діяльності) 

знати:  
- сутність основних складових системи управлінської культури; 

- принципи, методи і функції управлінської культури в освіті; 

- принципи психології управління в освіті; 

- історичні особливості розвитку освітнього менеджменту; 

- стилі управління в освіті, типологію освітніх менеджерів; 

- критерії оцінювання якості управлінської культури освітнього менеджера; 

- основні завдання та види управлінської культури директора закладу освіти, 

його заступників; 

- правові основи управлінських дій; 

- сутність планування, організації, мотивування й контролю навчально-виховної, 

методичної, господарської, організаційної й громадської роботи в закладі освіти; 

- техніки та прийоми продуктивного спілкування освітнього менеджера; 

- шляхи запобігання та способи вирішення конфліктів в педагогічному колективі;  

- психологічні ризики професійної діяльності управлінської культури в закладі 

освіти;  

- передумови, симптоми професійного вигорання педагогічних працівників, 

способи запобігання та подолання вигоряння освітніх менеджерів. 

  

вміти:  

- визначати мету управлінської культури, приймати і реалізовувати доцільні 

рішення;  

- обирати і застосовувати ефективні стратегії управлінської культури; 

- створювати психологічне комфортне середовище, налагоджувати співпрацю, 

командну роботу, делегувати повноваження; 

- організовувати спілкування з керівниками і колегами, обираючи найбільш 

продуктивні прийоми й техніки; 

- запобігати й вирішувати конфліктні ситуації в управлінській культурі 

освітнього менеджера; 

- аналізувати, контролювати та оцінювати діяльність закладу, освіти здійснювати 

внутрішній контроль, організовувати методичну роботу, перевіряти якість освітніх послуг, 

аналізувати уроки вчителів; 

- сприяти розвитку педагогічної творчості, створювати умови для педагогічних 

інновацій; 

- запобігати професійному вигоранню освітніх менеджерів управлінців, 

працювати над подоланням проявів професійних деструкцій. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 



5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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Денна 6    5  150 2 18    18     114   залік  

Заочна  6    5  150 2 8         142   залік  

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 1. (Назва) 

Тема 1.( Управлінська 

культура як психолого-

педагогічна проблема) 
4 2 2     15   1 

  
  16 

Тема 2. (Сутність, 

принципи та методи 

управлінської культури 

освітнього менеджера)  
4 2 2     15   1 

  
  18 

Тема 3. (Органи 

управління закладу 

освіти) 
4 2 2   12  1    18 

Тема 4. (Мистецтво і 

техніка ділового 

спілкування як частини 

управлінської культури 

освітнього менеджера) 

4 2 2   15  1    19 

Разом за  ЗМ1 
   

    57   4 
  

  71 

Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 2. (Назва) 

Тема 1. (Стратегії і 

стилі управлінської 

культури менеджера 

освіти) 

4 2 2 
  

15 
 

1       16 

Тема 2. (Комунікативна 

культура освітнього 

менеджера в закладі 

освіти)  

4 2 2 
  

15 
 

1       18 

Тема 3. (Психологічні 

ризики в професійній 

діяльності управлінця 

освітньої сфери. 

Професійне вигоряння 

менеджерів освіти.) 

4 2 2   12  1    18 



Тема 4. (Культура 

прийняття 

управлінських рішень 

освітнім менеджером) 

4 2 2   15  1    19 

Разом за ЗМ 2 
     

57 

 
4        71 

Усього годин  
     

114 
 

8       142  
 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 
  

Назва теми 

1 ЗМ 1. Тема 1.

 

2 ЗМ 1. Тема 2. Сутність, принципи та методи управлінської 

культури освітнього менеджера 

3 ЗМ 1. Тема 3. Органи управління закладу освіти 

4 
ЗМ 1. Тема 4. Мистецтво і техніка ділового спілкування як 

частини управлінської культури освітнього менеджера 

5 ЗМ 2. Тема 1. Стратегії і стилі управлінської культури менеджера 

освіти 

6 ЗМ 2. Тема 2. Комунікативна культура освітнього менеджера в 

закладі освіти  

7 ЗМ 2. Тема 3. Психологічні ризики в професійній діяльності 

управлінця освітньої сфери. Професійне вигоряння менеджерів 

освіти. 

8 ЗМ 2. Тема 4. Культура прийняття управлінських рішень освітнім 

менеджером 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік, екзамен, комплексний іспит.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 

- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали). 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

зараховано 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

зараховано A (90-100) зараховано 

зараховано B (80-89) зараховано 

C (70-79) зараховано 

зараховано D (60-69) зараховано 

E (50-59)  

не зараховано 
FX (35-49) 

(не зараховано)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(не зараховано)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

Форми поточного та підсумкового контролю.  

 

Методи поточного контролю: у процесі вивчення курсу  

використовуються методи контролю навчальних досягнень студентів:  

Методи поточного контролю Критерії 

оцінювання 

 усне індивідуальне опитування 5 

 експрес-опитування,  1-3 

 фронтальне опитування,  3-5 

 захист індивідуального науково-дослідного 

завдання,  

10 

 термінологічний диктант,  10 

 тестування,  10 

 практична робота 5 

 самостійні та модульні контрольні 

роботи. 

10 

 

Форма підсумкового контролю: залік 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 40 
100 

5 10 10 5 10 5 5 10 

 

 

 

 



Для прикладу (екзамен) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий 

модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 

Змістовий 
 модуль3 

  100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

                        

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Для прикладу (курсовий проєкт (робота) 

Виклад та розуміння основних 

положень змісту роботи  
Презентація змісту 

роботи 
Захист роботи 

Сумарна  
к-ть балів 

до _40__ до _20__ до _40__ 100 
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с. 
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Актуальні питання освітнього менеджменту. Зб. наук. пр. Упорядник М.О. Сташенко. 

Луцьк. 2018. С. 64-72. 

9. Лунячек В. Е. Педагогічний менеджмент :навчальний посібник. Національна академія 

державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут 

державного управління. Харків. Магістр. 2014. 511 с.  

10. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті :дорожня карта керівника. навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. Мармаза..Х. Основа, 2007.  444 с 

11. Педагогічний менеджмент :проблеми і перспективи вищої школи : монографія.під 

редакцією В.В. Хачванкяна. Донецький університет економіки та права, Донецький 

національний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. 

М.І. Туган-Барановського. Донецьк. ДонУЕП. 2012. 154 с. 

12. Семез А. А. Менеджмент в освіті : навчальний посібник. Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка. Кіровоград. М.В. Александрова. 2011. 167 с.  



13. Шоробура І. М. Педагогічний менеджмент:(курс лекцій). Міністерство освіти і науки 

України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Кам'янець-Подільський. 2010.  

190 с.  

 6. Інформаційні ресурси 

 1. Управлінська культура як системне поняття: сутність, структура, тенденції зміни. 

Електронний ресурс. Режим доступу. 

tud.com.ua/86983/menedzhment/upravlinska_kultura_sistemne_ponyattya_sutnist_struktura_tendentsiyi_

zmini 

2.  Управлінська культура керівника закладу освіти в адаптивних умовах як вагомий чинник 

розвитку цивілізованого суспільства. Електронний ресурс. Режим доступу. 

file:///C:/Users/User/Downloads/pedp_2019_2_4%20(1).pdf 

3. Управлінська культура і компетентність керівників як системна психологопедагогічна 

проблема. Електронний ресурс. Режим доступу. 

file:///C:/Users/User/Downloads/znpnapv_ppn_2013_4_31%20(2).pdf 

4. Управлінська культура керівника навчального закладу як чинник ефективного 

функціонування освітньої установи. Електронний ресурс. Режим доступу. 

http://eprints.zu.edu.ua/17514/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%

202.pdf 

5. Управлінська культура керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Електронний ресурс. Режим доступу. https://ru.osvita.ua/school/method/1181/ 

6. Культура управління. культура менеджера. Електронний ресурс. Режим доступу. 

https://pidru4niki.com/17950623/menedzhment/kultura_upravlinnya_kultura_menedzhera 

7. Розвиток управлінської культури керівників професійно-технічних навчальних закладів : 

посібник. Електронний ресурс. Режим доступу. https://core.ac.uk/download/pdf/77240999.pdf 

8.  Основні чинники формування та розвитку управлінської культури керівника 

професійнотехнічного навчального закладу. Електронний ресурс. Режим доступу. 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_ 

9. Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу. Електронний 

ресурс. Режим доступу. 

http://old.ippo.edu.te.ua/files/na_dopomogu_vchitelju/05_upravlin_kultura_kerivnyka.doc 

10.  Управлінська культура: теоретичне поняття чи управлінська поведінка? Електронний 

ресурс. Режим доступу. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nyzhnyk_upravlinska.pdf 

11. Управлінська культура як необхідний елемент розвитку менеджменту в Україні. 

Електронний ресурс. Режим доступу. 

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/29932.doc.htm 

12. Культура управління : монографія / Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська С.М., 

Крутій О. М, Пономарьов О. С., Харченко А. О. Електронний ресурс. Режим доступу. 
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