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1. Анотація дисципліни 

Засвоєння навчальної дисципліни «Освітній менеджмент» зорієнтоване на професійно-

педагогічну підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня, формування  в них умінь 

організації та управління закладами освіти та освітніми педагогічними процесами в закладах 

освіти. 

2. Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу полягає у засвоєнні здобувачами теоретичних засад освітнього 

менеджменту, формуванні в них умінь з організації та управління закладами освіти та 

освітніми педагогічними процесами в закладах дошкільної, початкової, середньої, фахової 

передвищої, вищої освіти; розвитку в здобувачів компетентностей освітнього менеджера, 

якостей, що відповідають професійній моделі освітнього менеджера та психолого-

педагогічній готовності до здійснення освітнього менеджменту. 

 

Завданнями, які вирішуються, є: 

 надати магістрантам систематизовані знання теорії і практики освітнього 

менеджменту;  

 розкрити сутність менеджменту та стратегії розвитку закладу вищої освіти; 

 орієнтувати  магістрантів на розвиток  лідерських якостей;  

 сприяти формуванню світоглядно-ціннісного світовідношення як суб’єктів 

європейської життєдіяльності, особистостей, здатних до співжиття у полікультурному 

суспільстві, враховуючи проблематику освітнього менеджменту в контексті інтеграції 

України у світовий та європейський освітній простір. 

 

3. Пререквізити 

Навчальна дисципліна «Освітній менеджмент» триває одночасно із: психологією вищої 

освіти, комунікативними процесами у навчанні, законодавством в галузі.  

 

4. Постреквізити 

Навчальна дисципліна передує вивченню таких дисциплін педагогіка вищої освіти, 

педагогічна риторика, сучасні технології викладання. 

 

5. Результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (З1) 

ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (З2) 

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (З3) 

ЗК4 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (З4) 

ЗК5 Здатність до адаптації та діяльності у новій ситуації (З5) 

ЗК6 Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми (З6) 

ЗК7 Здатність до міжособистісної взаємодії (З7) 

Фахові (спеціальні) 

компетентності 

СК2 Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру у 

сфері освіти й педагогіки (Ф2) 

СК3 Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти (Ф3) 

СК4 Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з 

питань освітньої політики та інновацій в освіті (Ф4) 

СК5 Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, 

проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти (Ф5) 



СК6 Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності (Ф6) 

СК7 Здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти, 

педагогіки й на межі галузей знань (Ф7) 

СК8 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мульти- та міждисциплінарних 

контекстах (Ф8) 

Програмні 

результати 

навчання 

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 (Р3) 

РН4. Вільно спілкуватися державною та/або іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів 

(Р4) 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних норм (Р6) 

РН7.Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе 

для здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів 

навчання (Р7) 

РН10.Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань 

управління у сфері освіти/педагогіки, зокрема в нових або незнайомих 

середовищах, за наявності надлишкової та/або неповної чи обмеженої 

інформації (Р10) 

РН13.Уміти генерувати креативні ідеї, розкривати й розвивати 

творчий потенціал суб’єктів освітнього процесу, в тому числі – 

власний (Р13) 

 

6. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 4/120 4/120 

Усього годин аудиторної роботи 34 14 

в т.ч.:   

лекційні заняття, год. 16 6 

практичні заняття, год.   

лабораторні заняття, год.   

семінарські заняття, год. 18 8 

Усього годин самостійної роботи 86 106 

Форма підсумкового контролю – іспит 

 

 

 

 

 

 

 



7. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви розділів Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття 

освіти (ЗФЗО) 

усього  У тому числі усього  у тому числі 

л П лаб

. 

інд

. 

с. р. л п ла

б. 

ін

д. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Теоретичні засади освітнього менеджменту 

Тема 1. Становлення 

та розвиток 

менеджменту в 

освіті 

15 2 2 - - 11 15 2 - - - 13 

Тема 2. Принципи та 

методи освітнього 

менеджменту 

15 2 2 - - 11 15 - 2 - - 13 

Тема 3. Загальні 

функції управління 

(планування, 

організування, 

мотивування, 

контролювання, 

регулювання) 

15 2 4 - - 9 15 - 2 - - 15 

Тема 4. 

Стратегічний 

менеджмент: 

концептуальні 

підходи 

15 2 2 - - 11 15 - - - - 13 

Разом за розділом 1 60 8 10 - - 42 60 2 4 - - 54 

Розділ 2.  Діяльність менеджера освіти як теоретико-практична проблема 

Тема 5.  Методоло-

гічні основи діяль- 

ності менеджера 

освіти 

15 2 2 - - 11 15 2 - - - 13 

Тема 6. Менеджер 

освіти як лідер 
15 2 2 - - 11 15 - 2 - - 13 

Тема 7.  SWOT- 

аналіз освітнього 

закладу 

15 2 2 - - 11 15 2 - - - 13 

Тема 8. Іннова-

ційна діяльність 

менеджера освіти 

15 2 2 - - 11 15 - 2 - - 13 

Разом за розділом 2 60 8 8 - - 44 45 4 4 - - 52 

Усього годин 120 16 18 - - 86 120 6 8 - - 106 
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