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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

01 Освіта / педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні 

завдання 

Розрахункові практичні 

завдання 

Вид контролю - залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань та практичних 

навичок щодо менеджерських здібностей в управлінні закладами вищої освіти. 

Завдання курсу полягають у формуванні умінь інноваційного управління 

ЗВО як організації, в якій здійснюється підготовка фахівців, (стратегії рівності 

освітніх можливостей, вирівнювання і стратегія інституційних перетворень, 

зростання та оптимізації науково-освітніх структур навчального закладу, 

стратегія розвитку кадрів), педагогічне управління освітнім процесом і 

науково-дослідною діяльністю (стратегії безперервного вдосконалення 

(поліпшення) якості освіти, диверсифікації освітньої діяльності, досягнення 
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конкурентних переваг, інформатизації управління науково-освітнім процесом, 

інноваційні стратегії підготовки освітніх менеджерів у ЗВО), відкриття ЗВО і 

розвиток його корпоративної культури (стратегії інтернаціоналізації, 

регіоналізації, мережевої взаємодії, гармонізації корпоративної культури ЗВО і 

різних субкультур, управління соціально-педагогічною інтеракцією, управління 

за допомогою делегування повноважень). 

Виконання контрольних та тестових завдань уможливлюють поглиблення 

теоретичних знань та розширення практичних умінь. Під час вивчення курсу 

студенти навчаються аналізувати проблеми, які найчастіше зустрічаються в 

діяльності менеджера освітньої сфери вищої школи та мають можливість 

утримати додаткову інформацію, щодо розв’язання цих проблем. 

Перелік компетентностей та результатів навчання,що забезпечує 

навчальна дисципліна: 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та науковій діяльності. 

СК7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент вищої 

школи» здобувачі вищої освіти повинні: 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до 

фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в 

сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти менеджменту освіти 

 

Тема 1. Поняття менеджменту. Менеджмент освітніх 

організацій. Етапи становлення та розвитку освітнього менеджменту 
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Подвійна природа менеджменту. Менеджмент як вид діяльності та наука 

про управління. Наукові школи розвитку теорії менеджменту. Індустріальний 

менеджмент. Школа наукового управління Фредеріка Тейлора. Школа 

адміністративно-бюрократичного підходу (1910 – 1940 рр.). Авторитарний 

стиль управління в освіті. Неокласична школа (школа людських стосунків). 

Школа поведінкових наук. Мотиваційна структура Абрахама Маслоу. 

Демократичні тенденції в управлінні освітою в кінці 50-их – на початку 

60-их рр. (період хрущовської «відлиги»). Розвиток теорії і практики 

управління освітою в 80-90-их рр. 

Поняття менеджменту освіти. Міжнародні моделі сучасного 

менеджменту. Особливості американської, японської та арабської моделей 

менеджменту. Основні стратегії менеджменту ХХІ ст. 

Поняття організації, їх функції; особливості освітніх організацій. 

Сутність поняття «управління», «керівництво», «освітній менеджмент». Закони 

менеджменту. 

 

Тема 2. Принципи, функції та методи менеджменту 

Принципи управління та їх характеристика. Принципи управління 

освітою і школою. Принципи управління педагогічними системами. 

Сутність і класифікація функцій менеджменту. Характеристика основних 

функцій менеджменту (аналіз (педагогічний), цілепокладання, планування, 

організація, контроль та регулювання). 

Методи менеджменту та їх характеристика (організаційно- 

адміністративні, економічні, соціально-психологічні, педагогічні). 

Тема 3. Мета та завдання навчальної дисципліни «Менеджмент 

вищої школи». Педагогічний менеджмент у вищій школі 

Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. 

Сутність та методологічні підходи до поняття «педагогічний 

менеджмент». 

Загальна характеристика принципів соціальної детермінації; гуманізації і 

психологізації; науковості й компетентності; інформаційної достатності; 

аналітичного прогнозування; оперативного регулювання; зворотного зв'язку; 

послідовності та перспективності; єдності централізму і демократії; 

стимулювання й уваги до кадрів; правової пріоритетності й законності; 

фінансово-економічної раціональності та ділової ініціативи і функцій 

педагогічного менеджменту (за цілями управління (орієнтовні), за змістом 

діяльності закладу (змістові) і за процесом управління ним (операційно- 

технологічні)). 

Сутність професійної діяльності та самоменеджменту керівника закладу 

вищої освіти. Самоменеджмент у професійній діяльності керівника закладу 

вищої освіти. Педагогічний менеджмент: данина моді чи потреба часу? 

Реформа менеджменту вищої школи: передумови, специфіка, парадигми. 

 

http://westudents.com.ua/glavy/50318-443-sutnst-profesyno-dyalnost-ta-samomenedjmentu-kervnika-vischogo-navchalnogo-zakladu-yak-menedjera-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50318-443-sutnst-profesyno-dyalnost-ta-samomenedjmentu-kervnika-vischogo-navchalnogo-zakladu-yak-menedjera-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50319-samomenedjment-u-profesyny-dyalnost-kervnika-vischogo-zakladu-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50319-samomenedjment-u-profesyny-dyalnost-kervnika-vischogo-zakladu-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50320-pedagogchniy-menedjment-danina-mod-chi-potreba-chasu.html
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Змістовий модуль 2. Менеджмент вищої освіти України та закладу 

вищої    освіти 

 

Тема 4. Структура освітньої системи України та її правове 

забезпечення 

Система освіти України та її структура. Державний нагляд (контроль) за 

діяльністю закладів освіти. Основні принципи освіти. Органи управління 

освітою та їх повноваження. Органи громадського самоврядування в освіті. 

Самоврядування та умови створення закладів освіти. 

Система вищої освіти України та її структура. Державна політика у сфері 

вищої освіти. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти. Атестація здобувачів 

вищої освіти. Управління у сфері вищої освіти, органи управління та їх 

повноваження. 

Фінансування системи вищої освіти України. 

Менеджмент вищої школи у світлі інтеграції системи вищої освіти у 

європейський та світовий освітній простір. 

 

Тема 5. Менеджмент у сфері державного управління системою вищої 

освіти України 

Соціально-філософські засади державного управління вищою освітою в 

умовах інформаційного суспільства. Концептуальні підходи до державно- 

громадського управління вищою освітою. Механізми державного управління у 

сфері вищої освіти. Антропологічний компонент управління вищою освітою. 

Особливості державного управління у сфері вищої освіти з прийняттям 

нового Закону України «Про вищу освіту». 

Управління вищою освітою в зарубіжних країнах. Сутність та основні 

моделі децентралізації управління вищою освітою за кордоном та проблеми 

України. 

 

Тема 6. Особливості менеджменту закладу вищої освіти (далі – ЗВО). 

Основні завдання закладу вищої освіти та його правовий статус. Типи 

закладів вищої освіти: національний заклад вищої освіти, дослідницький 

університет. 

Утворення, реорганізація та ліквідація закладу вищої освіти. Принципи 

діяльності, основні права та обов’язки закладу вищої освіти. 

Структура закладу вищої освіти. Управління ЗВО. 

Керівник ЗВО. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, 

кафедри. Вчена рада. Наглядова рада. Робочі та дорадчі органи. 

Органи громадського самоврядування ЗВО. Студентське самоврядування. 

Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених. 

Обрання, призначення та звільнення з посади керівника ЗВО, керівника 
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факультету (навчально-наукового інституту) вищого ЗВО державної 

(комунальної) форми власності. 

Основні принципи менеджменту ЗВО. Роль комунікації у функціонуванні 

ЗВО. 

Управління навчальною підсистемою ЗВО. Сучасні тенденції управління 

ЗВО. 

 

Тема 7. Менеджмент якості вищої освіти 

Система забезпечення якості вищої освіти (ст. 16-25). Статус 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, його 

повноваження, склад і діяльність. Галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. Фінансування Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 

Ліцензування освітньої діяльності. Акредитація освітньої програми. 

Проблема забезпечення якості вищої освіти з позиції системного підходу. 

Зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі. Ключові аспекти 

розроблення і впровадження системи управління якістю відповідно до 

міжнародного стандарту ISO 9001 у ЗВО. 

Сучасні аспекти управління якістю вищої освіти в контексті інтеграції 

системи вищої освіти України у європейський та світовий освітній простір. 

 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології менеджменту вищої освіти 

України та закладу вищої освіти 

 

Тема 8. Управлінська культура та управлінські рішення у діяльності 

менеджера вищої школи 

Управлінська культура. Вимоги до сучасного керівника. 

Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери. Критерії 

ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери.  

Стилі управління.  Характеристика менеджерів освіти за стилем  

управління. Феномен лідерства в колективі. 

Специфіка управління кар’єрою молодих фахівців. 

Управлінські рішення. Зміст, процес, види. Класифікація видів рішень. 

Вимоги до управлінських рішень. 

Техніка прийняття управлінських рішень. 

Ділові комунікації: значення, форми, організація спілкування (ділові 

бесіди, наради, семінари, круглі столи, диспути). 

Проблема підготовки керівних кадрів в освіті. Кадрове забезпечення 

закладів вищої освіти. 

 

Тема 9. Менеджмент інноваційних освітніх проектів 

Нормативно-правові основи менеджменту інновацій. Види освітніх 
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інновацій. Інноваційна культура ЗВО. Інструменти управління культурою 

організації. Вибір стратегії розвитку ЗВО. Вимоги до інноваційного освітнього 

проекту. 

Технологія розробки та здійснення інноваційних освітніх проектів. 

Основні уроки інноваційних перетворень. 

Інноваційна модель розвитку ЗВО. 

 

Тема 10. Методологія стратегічного менеджменту 

Поняття стратегії та стратегічного менеджменту. Концепція управління за 

результатами. Концепція управління за цілями. Концепції стратегічних зон. 

Провідні аспекти стратегічного управління. 

Місія як генеральна мета розвитку закладу освіти. Формулювання 

стратегії через систему цілей. 

Маркетингова діяльність керівника ЗВО. Технології маркетингового 

аналізу. 

Особливості управління ЗВО та їх вплив на специфіку стратегічного 

менеджменту та організаційної культури закладу. 

 

Тема 11. SWOT- аналіз ЗВО та його діяльності 

SWOT-аналіз діяльності ЗВО. Особливості SWOT-аналізу. Організація 

SWOT-аналізу. Узагальнення результатів SWOT-аналізу. Результати та 

узагальнення SWOT-аналізу. SWOT-аналіз як універсальний метод процесу 

стратегічного планування діяльності організації. Мета та завдання SWOT-

аналізу. Матриця SWOT-аналізу: сильні та слабкі сторони. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти менеджменту освіти 

1 Лекція 1 Поняття менеджменту. 

Менеджмент освітніх 

організацій. 

Етапи становлення та 

розвитку освітнього 

менеджменту 

2    3 
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Практичне 

заняття 1 

Мета та завдання 

навчальної дисципліни 

«Менеджмент вищої 

школи». Педагогічний 

менеджмент у вищій 

школі 

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

Принципи, функції та 

методи менеджменту  

   20 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 2  2 26 25 

Змістовий модуль 2. Менеджмент вищої освіти України та закладу вищої 

освіти 

1 Лекція 2 Структура освітньої 

системи України та її 

правове забезпечення 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Структура освітньої 

системи України та її 

правове забезпечення 

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Менеджмент у сфері 

державного управління 

системою вищої освіти 

України 

   14 5 

1 Практичне 

заняття 3 

Особливості 

менеджменту закладу 

вищої освіти (далі – 

ЗВО). 

  2  6 

Самостійна 

робота 3 

Менеджмент якості 

вищої освіти 

   14 5 

2 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 2  4 34 35 

Змістовий модуль 3. Сучасні технології менеджменту вищої освіти 

України та закладу вищої                           освіти 

2 Лекція 3 Менеджмент 

інноваційних освітніх 

проектів 

2    3 
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Практичне 

заняття 4 

Менеджмент 

інноваційних освітніх 

проектів 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Управлінська культура 

та управлінські 

рішення у діяльності 

менеджера вищої 

школи 

   18 6 

2 Лекція 4 SWOT- аналіз ЗВО та 

його діяльності 

2    3 

Практичне 

заняття 5 

SWOT- аналіз ЗВО та 

його діяльності 

  2  6 

Самостійна 

робота 5 

Методологія 

стратегічного 

менеджменту 

   18 6 

3 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –50 год. 4  4 42 40 

Залік      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

5. Теми лекцій 

 

Тема 1. Поняття менеджменту. Менеджмент освітніх 

організацій. Етапи становлення та розвитку освітнього менеджменту 

Подвійна природа менеджменту. Менеджмент як вид діяльності та наука 

про управління. Наукові школи розвитку теорії менеджменту. Індустріальний 

менеджмент. Школа наукового управління Фредеріка Тейлора. Школа 

адміністративно-бюрократичного підходу (1910 – 1940 рр.). Авторитарний 

стиль управління в освіті. Неокласична школа (школа людських стосунків). 

Школа поведінкових наук. Мотиваційна структура Абрахама Маслоу. 

Демократичні тенденції в управлінні освітою в кінці 50-их – на початку 

60-их рр. (період хрущовської «відлиги»). Розвиток теорії і практики 

управління освітою в 80-90-их рр. 

Поняття менеджменту освіти. Міжнародні моделі сучасного 

менеджменту. Особливості американської, японської та арабської моделей 

менеджменту. Основні стратегії менеджменту ХХІ ст. 

Поняття організації, їх функції; особливості освітніх організацій. 

Сутність поняття «управління», «керівництво», «освітній менеджмент». Закони 

менеджменту. 
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Тема 4. Структура освітньої системи України та її правове 

забезпечення 

Система освіти України та її структура. Державний нагляд (контроль) за 

діяльністю закладів освіти. Основні принципи освіти. Органи управління 

освітою та їх повноваження. Органи громадського самоврядування в освіті. 

Самоврядування та умови створення закладів освіти. 

Система вищої освіти України та її структура. Державна політика у сфері 

вищої освіти. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти. Атестація здобувачів 

вищої освіти. Управління у сфері вищої освіти, органи управління та їх 

повноваження. 

Фінансування системи вищої освіти України. 

Менеджмент вищої школи у світлі інтеграції системи вищої освіти у 

європейський та світовий освітній простір. 

 

Тема 9. Менеджмент інноваційних освітніх проектів 

Нормативно-правові основи менеджменту інновацій. Види освітніх 

інновацій. Інноваційна культура ЗВО. Інструменти управління культурою 

організації. Вибір стратегії розвитку ЗВО. Вимоги до інноваційного освітнього 

проекту. 

Технологія розробки та здійснення інноваційних освітніх проектів. 

Основні уроки інноваційних перетворень. 

Інноваційна модель розвитку ЗВО. 

 

Тема 11. SWOT- аналіз ЗВО та його діяльності 

SWOT-аналіз діяльності ЗВО. Особливості SWOT-аналізу. Організація 

SWOT-аналізу. Узагальнення результатів SWOT-аналізу. Результати та 

узагальнення SWOT-аналізу. SWOT-аналіз як універсальний метод процесу 

стратегічного планування діяльності організації. Мета та завдання SWOT-

аналізу. Матриця SWOT-аналізу: сильні та слабкі сторони. 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 3. Мета та завдання навчальної дисципліни «Менеджмент 

вищої школи». Педагогічний менеджмент у вищій школі 

Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. 

Сутність та методологічні підходи до поняття «педагогічний 

менеджмент». 

Загальна характеристика принципів соціальної детермінації; гуманізації і 

психологізації; науковості й компетентності; інформаційної достатності; 

аналітичного прогнозування; оперативного регулювання; зворотного зв'язку; 

послідовності та перспективності; єдності централізму і демократії; 

стимулювання й уваги до кадрів; правової пріоритетності й законності; 

фінансово-економічної раціональності та ділової ініціативи і функцій 
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педагогічного менеджменту (за цілями управління (орієнтовні), за змістом 

діяльності закладу (змістові) і за процесом управління ним (операційно- 

технологічні)). 

Сутність професійної діяльності та самоменеджменту керівника закладу 

вищої освіти. Самоменеджмент у професійній діяльності керівника закладу 

вищої освіти. Педагогічний менеджмент: данина моді чи потреба часу? 

Реформа менеджменту вищої школи: передумови, специфіка, парадигми. 

 

Тема 4. Структура освітньої системи України та її правове 

забезпечення 

Система освіти України та її структура. Державний нагляд (контроль) за 

діяльністю закладів освіти. Основні принципи освіти. Органи управління 

освітою та їх повноваження. Органи громадського самоврядування в освіті. 

Самоврядування та умови створення закладів освіти. 

Система вищої освіти України та її структура. Державна політика у сфері 

вищої освіти. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти. Атестація здобувачів 

вищої освіти. Управління у сфері вищої освіти, органи управління та їх 

повноваження. 

Фінансування системи вищої освіти України. 

Менеджмент вищої школи у світлі інтеграції системи вищої освіти у 

європейський та світовий освітній простір. 

 

Тема 6. Особливості менеджменту закладу вищої освіти (далі – ЗВО). 

Основні завдання закладу вищої освіти та його правовий статус. Типи 

закладів вищої освіти: національний заклад вищої освіти, дослідницький 

університет. 

Утворення, реорганізація та ліквідація закладу вищої освіти. Принципи 

діяльності, основні права та обов’язки закладу вищої освіти. 

Структура закладу вищої освіти. Управління ЗВО. 

Керівник ЗВО. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, 

кафедри. Вчена рада. Наглядова рада. Робочі та дорадчі органи. 

Органи громадського самоврядування ЗВО. Студентське самоврядування. 

Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених. 

Обрання, призначення та звільнення з посади керівника ЗВО, керівника 

факультету (навчально-наукового інституту) вищого ЗВО державної 

(комунальної) форми власності. 

Основні принципи менеджменту ЗВО. Роль комунікації у функціонуванні 

ЗВО. 

Управління навчальною підсистемою ЗВО. Сучасні тенденції управління 

ЗВО. 

 

Тема 9. Менеджмент інноваційних освітніх проектів 

http://westudents.com.ua/glavy/50318-443-sutnst-profesyno-dyalnost-ta-samomenedjmentu-kervnika-vischogo-navchalnogo-zakladu-yak-menedjera-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50318-443-sutnst-profesyno-dyalnost-ta-samomenedjmentu-kervnika-vischogo-navchalnogo-zakladu-yak-menedjera-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50319-samomenedjment-u-profesyny-dyalnost-kervnika-vischogo-zakladu-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50319-samomenedjment-u-profesyny-dyalnost-kervnika-vischogo-zakladu-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50320-pedagogchniy-menedjment-danina-mod-chi-potreba-chasu.html
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Нормативно-правові основи менеджменту інновацій. Види освітніх 

інновацій. Інноваційна культура ЗВО. Інструменти управління культурою 

організації. Вибір стратегії розвитку ЗВО. Вимоги до інноваційного освітнього 

проекту. 

Технологія розробки та здійснення інноваційних освітніх проектів. 

Основні уроки інноваційних перетворень. 

Інноваційна модель розвитку ЗВО. 

 

Тема 11. SWOT- аналіз ЗВО та його діяльності 

SWOT-аналіз діяльності ЗВО. Особливості SWOT-аналізу. Організація 

SWOT-аналізу. Узагальнення результатів SWOT-аналізу. Результати та 

узагальнення SWOT-аналізу. SWOT-аналіз як універсальний метод процесу 

стратегічного планування діяльності організації. Мета та завдання SWOT-

аналізу. Матриця SWOT-аналізу: сильні та слабкі сторони. 

 

7. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 

84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 

Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки публікацій, 

доповідей та проєктів з актуальних проблем аудиту і оцінювання управлінської 

діяльності. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (екзамен) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

 

Тема 2. Принципи, функції та методи менеджменту 

Принципи управління та їх характеристика. Принципи управління 

освітою і школою. Принципи управління педагогічними системами. 

Сутність і класифікація функцій менеджменту. Характеристика основних 

функцій менеджменту (аналіз (педагогічний), цілепокладання, планування, 

організація, контроль та регулювання). 

Методи менеджменту та їх характеристика (організаційно- 

адміністративні, економічні, соціально-психологічні, педагогічні). 

 

Тема 5. Менеджмент у сфері державного управління системою вищої 

освіти України 

Соціально-філософські засади державного управління вищою освітою в 

умовах інформаційного суспільства. Концептуальні підходи до державно- 
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громадського управління вищою освітою. Механізми державного управління у 

сфері вищої освіти. Антропологічний компонент управління вищою освітою. 

Особливості державного управління у сфері вищої освіти з прийняттям 

нового Закону України «Про вищу освіту». 

Управління вищою освітою в зарубіжних країнах. Сутність та основні 

моделі децентралізації управління вищою освітою за кордоном та проблеми 

України. 

 

Тема 7. Менеджмент якості вищої освіти 

Система забезпечення якості вищої освіти (ст. 16-25). Статус 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, його 

повноваження, склад і діяльність. Галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. Фінансування Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 

Ліцензування освітньої діяльності. Акредитація освітньої програми. 

Проблема забезпечення якості вищої освіти з позиції системного підходу. 

Зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі. Ключові аспекти 

розроблення і впровадження системи управління якістю відповідно до 

міжнародного стандарту ISO 9001 у ЗВО. 

Сучасні аспекти управління якістю вищої освіти в контексті інтеграції 

системи вищої освіти України у європейський та світовий освітній простір. 

 

Тема 8. Управлінська культура та управлінські рішення у діяльності 

менеджера вищої школи 

Управлінська культура. Вимоги до сучасного керівника. 

Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери. Критерії 

ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери.  

Стилі управління.  Характеристика менеджерів освіти за стилем 

управління. Феномен лідерства в колективі. 

Специфіка управління кар’єрою молодих фахівців. 

Управлінські рішення. Зміст, процес, види. Класифікація видів рішень. 

Вимоги до управлінських рішень. 

Техніка прийняття управлінських рішень. 

Ділові комунікації: значення, форми, організація спілкування (ділові 

бесіди, наради, семінари, круглі столи, диспути). 

Проблема підготовки керівних кадрів в освіті. Кадрове забезпечення 

закладів вищої освіти. 

 

Тема 10. Методологія стратегічного менеджменту 

Поняття стратегії та стратегічного менеджменту. Концепція управління за 

результатами. Концепція управління за цілями. Концепції стратегічних зон. 

Провідні аспекти стратегічного управління. 
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Місія як генеральна мета розвитку закладу освіти. Формулювання 

стратегії через систему цілей. 

Маркетингова діяльність керівника ЗВО. Технології маркетингового 

аналізу. 

Особливості управління ЗВО та їх вплив на специфіку стратегічного 

менеджменту та організаційної культури закладу. 

 

8. Перелік питань до заліку з дисципліни 

 

1. Історія виникнення менеджменту. 

2. Класичний напрямок менеджменту. 

3. Гуманістичний менеджмент. 

4. Розвиток менеджменту як науки. 

5. Внесок у сучасну науку менеджменту різних шкіл і підходів. 

6. Поняття про системи. Система управління освітою. 

7. Загальні принципи управління та їх характеристика. 

8. Принципи управління освітою. 

9. Поняття педагогічної системи. Структурні компоненти педагогічної 

системи. 

10. Принципи управління педагогічними системами 

11. Сутність і класифікація функцій менеджменту. 

12. Характеристика основних функцій менеджменту (аналіз

 (педагогічний), цілепокладання, планування, організація, контроль та 

регулювання). 

13. Методи менеджменту та їх характеристика (організаційно-

адміністративні, економічні, соціально-психологічні, педагогічні). 

14. Основні напрями менеджменту в діяльності педагога. 

15. Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. 

16. Загальна характеристика принципів педагогічного менеджменту. 

17. Загальна характеристика функцій педагогічного менеджменту. 

18. Сутність професійної діяльності та самоменеджменту керівника ЗВО 

як менеджера освіти. 

19. Педагогічний менеджмент: данина моді чи потреба часу? 

20. Реформа менеджменту вищої школи: передумови, специфіка, парадигми. 

21. Система освіти України та її структура. Державний нагляд 

(контроль) за діяльністю закладів освіти. Основні принципи освіти. 

22. Органи управління освітою та їх повноваження. 

23. Органи громадського самоврядування в освіті. Самоврядування та 

умови створення закладів освіти. 

24. Система вищої освіти України та її структура. Державна політика 

у сфері вищої освіти. 

25. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти. Атестація здобувачів вищої 

освіти. 

http://westudents.com.ua/glavy/50318-443-sutnst-profesyno-dyalnost-ta-samomenedjmentu-kervnika-vischogo-navchalnogo-zakladu-yak-menedjera-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50318-443-sutnst-profesyno-dyalnost-ta-samomenedjmentu-kervnika-vischogo-navchalnogo-zakladu-yak-menedjera-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50318-443-sutnst-profesyno-dyalnost-ta-samomenedjmentu-kervnika-vischogo-navchalnogo-zakladu-yak-menedjera-osvti.html
http://westudents.com.ua/glavy/50320-pedagogchniy-menedjment-danina-mod-chi-potreba-chasu.html
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26. Управління у сфері вищої освіти, органи управління та їх повноваження. 

27. Фінансування системи вищої освіти України. 

28. Менеджмент вищої школи у світлі інтеграції системи вищої освіти у 

європейський та світовий освітній простір. 

29. Соціально-філософські засади державного управління вищою 

освітою в умовах інформаційного суспільства. 

30. Концептуальні підходи до державно-громадського управління вищою 

освітою. 

31. Механізми державного управління у сфері вищої освіти. 

32. Антропологічний компонент управління вищою освітою. 

33. Особливості державного управління у сфері вищої освіти з 

прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту». 

34. Управління вищою освітою у зарубіжних країнах. 

35. Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою 

освітою за кордоном та проблеми України. 

36. Основні завдання ЗВО та його правовий статус. Типи ЗВО. 

Національний ЗВО. Дослідницький університет. 

37. Утворення, реорганізація та ліквідація ЗВО. Принципи діяльності, 

основні права та обов’язки ЗВО. 

38. Структура ЗВО та управління ним. 

39. Керівник ЗВО. Керівник факультету, навчально-наукового 

інституту, кафедри. Вчена рада. Наглядова рада. Робочі та дорадчі 

органи. 

40. Органи громадського самоврядування ЗВО. 

41. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника ЗВО, 

керівника факультету (навчально-наукового інституту) ЗВО 

державної (комунальної) форми власності, завідувача кафедри, 

науково-педагогічного працівника. 

42. Управління навчальною підсистемою ЗВО (організація НВП, 

організація освітнього процесу, система оцінювання, проведення 

різних видів контролю, навчальна частина, навчально-методичний 

відділ, кафедра та її робота, організація практичної підготовки, 

науково-дослідної роботи студентів тощо). 

43. Сучасні тенденції управління ЗВО. 

44. Система забезпечення якості вищої освіти (ст. 16-25 ЗУ «Про вищу 

освіту»). 

45. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти, їх завдання і функції. 

46. Ліцензування освітньої діяльності. Акредитація освітньої програми. 

47. Проблема забезпечення якості вищої освіти з позиції системного підходу. 

48. Зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі. 

49. Ключові аспекти розроблення і впровадження системи управління 

якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001 у ЗВО. 
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50. Сучасні аспекти управління якістю вищої освіти в контексті 

інтеграції системи вищої освіти України у європейський та світовий 

освітній простір. 

51. Управлінська культура. Вимоги до сучасного керівника. 

52. Принципи і методи діяльності менеджера освітньої сфери. 

Критерії ефективності професійної праці менеджера освітньої сфери. 

53. Стилі управління. Характеристика менеджерів освіти за стилем

 управління. Феномен лідерства в колективі. 

54. Специфіка управління кар’єрою молодих фахівців. 

55. Управлінські рішення. Зміст, процес, види. Класифікація видів 

рішень. Вимоги до управлінських рішень. 

56. Техніка прийняття управлінських рішень. 

57. Ділові комунікації: значення, форми, організація спілкування (ділові 

бесіди, наради, семінари, круглі столи, диспути). 

58. Проблема підготовки керівних кадрів в освіті. Кадрове забезпечення 

закладів вищої освіти. 

 

 9. Методи навчання 

 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни. 

Вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент вищої школи» 

передбачає регулярне опрацювання матеріалу лекцій і семінарських занять. 

Лекції сприяють творчому засвоєнню предмета науки, методів придбання 

нових знань і умінь у контексті наступної професійної діяльності, активізують 

пізнавальну діяльність студентів, мотивують творчу діяльність. Від студента 

очікується активна участь у спільних роздумах і дискусіях, спілкуванні з 

викладачем та студентами для вироблення самостійних висновків, знаходженні 

способів вирішення протирічь, що містяться в поставленій проблемній ситуації. 

Теми семінарських занять скоординовані з темами лекцій, співбесід та 

темами для самостійного опрацювання. На семінарських заняттях закцентовано 

основні проблеми навчального курсу. Плани семінарів передбачають 
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обговорення 1-2 рефератів і кількох вузлових проблем, що передбачені 

програмою. До плану для обговорення на семінарі включаються 1-2 фіксованих 

виступи студентів з окремих розділів монографії, статей, рецензій на 

монографії, що стосуються проблеми, яку обговорюють на семінарі. На 

першому занятті з курсу розподіляються теми рефератів на весь період 

вивчення цього курсу і визначають терміни обговорення рефератів. Студенти 

зобов’язані готуватися до семінарських завдань, долучатися до творчого 

наукового пошуку, орієнтуватися на самостійне вивчення конкретних питань за 

допомогою додаткових джерел, ознайомлюватися з різними поглядами 

науковців. 

На кожному лекційному й семінарському занятті здійснюється 

оцінювання підготовки студентів: їх виступів, якість підготовки рефератів, 

активність у дискусії, вміння формулювати та відстоювати власну позицію, 

тощо. Оцінки, одержані студентом на лекціях і семінарах, враховуються при 

виставленні підсумкової оцінки з дисципліни. 

На практичних заняттях присутність здобувачів вищої освіти є 

обов’язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми. 

Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Це ж стосується й студентів, які 

не виконали завдання або показали відсутність знань з основних питань теми. 

Якщо студент пропустив заняття з поважної причини або під час занять не 

показав відповідних знань, йому призначається індивідуальна співбесіда як 

одна з форм контролю за засвоєнням навчального курсу. 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до учасників освітнього процесу, бути відповідальним, 

зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни й часових (строкових) 

параметрів навчального процесу. 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 

Залік 
Сума балів за 

усіма видами робіт 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

 

Методичні матеріали до вивчення дисципліни «Менеджмент вищої 

школи» (електронны видання) знаходяться в репозитарії. 

 

12. Список рекомендованих джерел 
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Старокожко, Сергій Немченко, Юлія Кондратенко. Київ : Освіта України, 2020. 

465 с. 

2. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації.  Х.: ТОВ «Щедра 
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