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ПОСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Економічні та соціальні зміни, що відбуваються у сучасному світі, 
зокрема їх вплив на формування якісно нового покоління людей у 
різного типу закладах освіти, посилюють актуальність питань управ-
ління навчальною та виховною діяльністю в освітніх організаціях. 
Концепція гуманітарної, демократичної освіти передбачає вивчення 
дисциплін, спрямованих на глибоке усвідомлення місця і ролі люди-
ни в історії світової цивілізації, в складних історичних процесах. Сьо-
годні відбувається багато змін в усіх сферах життєдіяльності людства, 
спостерігається процес переходу від одного якісного стану до іншого, 
в якому знання та загальнолюдські позитивні моральні переконання, 
будуть основним ресурсом, що забезпечить поступальний розвиток 
суспільства і реальну конкурентоспроможність країни.

За цих умов підвищується роль навчальних дисциплін, осо-
бливо пов’язаних з управлінням навчально-виховним процесом, як 
методичних центрів дидактичного ініціювання, створення та по-
ширення нових знань у суспільстві, інтенсивного навчального про-
цесу підготовки майбутніх фахівців, професіоналів найвищого ґа-
тунку. До таких навчальних дисциплін можна віднести “Управління 
навчальною та виховною діяльністю”, як один із суттєвих предметів 
науки про управління в освітній організації, про управління освітою, 
навчанням, вихованням і розвитком інноваційної і глобалістичної 
людини, самодостатньої і демократичної особистості. В навчальній 
програмі “Управління навчальною та виховною діяльністю” окрес-
лений нормативний навчальний курс дисципліни. Це комплекс 
змістових модулів, теоретичних та практичних тем навчання, за-
своєння яких надає можливість у доступній формі здобути знання, 
сформувати уміння і навички інноваційної технології управління 
навчально-виховним процесом підготовки спеціаліста, поглибити та 
інтенсифікувати когнітивну сферу особистості студента, гуманістич-
но спрямувати, інтеріоризувати її за змістом, оптимальними компо-
нентами та структурними елементами. 

В методичних рекомендаціях розкрито коло загальних засад осві-
тянського менеджменту, проблем його становлення та розвитку, пи-
тань теорії управління навчальною та вихованою діяльністю, спря-
мовані на розгляд з урахуванням синергетичних та акмеологічних 
підходів до формування особистості суб’єкта навчально-пізнавальної 
діяльності, вимог Болонської декларації, Указу Президента України 
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“Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та роз-
витку освіти в Україні”. Це зумовлено також особливим значенням 
формування самодостатнього, конкурентноспроможного спеціаліста 
та розвинутої індивідуальності.

Методична розробка спирається на дослідження відомих науков-
ців: антропологів, істориків, педагогів, психологів, соціологів, фізіо-
логів, філософів, інших. Серед них: А. М. Алексюк, І. Д. Бех, Л. С. Ви-
готський, Н. П. Волкова, М. Б. Євтух, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, 
Н. Є. Мойсеюк, І. П. Павлов, С. С. Пальчевський, А. В. Петровський, 
С. Л. Рубінштейн, І. М. Сєченов, Ю. Л. Трофімов, М. М. Фіцула, 
Г. В. Щокін та ін.

Метою вивчення дисципліни “Управління навчальною та виховною 
діяльністю” є:

1. Допомогти майбутньому менеджеру в галузі освіти оволодіти 
системою знань загально-методологічних основ управління навчаль-
ною та виховною діяльністю, методики та технології планування нав-
чальною та виховною діяльністю в освітніх організаціях, змісту внут-
рішнього управління навчанням та вихованням суб’єктів навчання в 
освітніх організаціях, цілісної системи навчально-виховного процесу 
в закладах освіти, і на цій основі — формування педагогічно-управ-
лінської когнітивної сфери особистості майбутнього висококваліфі-
кованого менеджера в освітянській галузі.

2. Сформувати необхідні загальні навички та вміння педагога-
менеджера, фахівця-організатора навчальної та виховної діяльності 
в освітньому навчальному закладі, трудовому колективі, що сприяє 
формуванню необхідної фахово афективної, діяльної та соціально-
психологічної сфер особистості.

Основні завдання:
• вивчення студентами категорійного апарату системи управлін-

ня навчальною та виховною діяльністю освітніх організацій;
• формування уміння та навичок менеджера закладу освіти; 
• ознайомлення з організаційною технологією навчання та вихо-

вання;
• засвоєння принципів та підходів до організаційних форм нав-

чально-виховного процесу в освітніх організаціях;
• розвиток та формування педагогічного мислення управлінця в 

сфері освіти, основних принципів культури спілкування;
• формування навичок з організації самостійної роботи суб’єктів 

навчання в освітніх організаціях;
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• оволодіння навичками та прийомами прийняття управлінських 
рішень, адекватних умовам ринкового освітнього середовища;

• надати допомогу майбутнім фахівцям освітянської галузі у про-
фесійній діяльності знаходити ефективні способи комунікації, 
здійснювати діагностику індивідуально-психологічних осо-
бливостей суб’єктів освіти та викладання, здійснювати заходи, 
спрямовані на згуртованість трудового колективу, запобігання 
конфліктним ситуаціям тощо.

Управління навчальною та освітньою діяльністю, як напрямок 
формування та розвитку освітньої сфери суспільства і як навчаль-
ну дисципліну, неможливо вивчити без практичної роботи організа-
ційного та планового характеру, а також без поглибленого вивчення 
наукової літератури. Це можливо лише за умови наближення осві-
тянської дійсності закладу освіти і практики до життя, на основі за-
стосування здобутих теоретичних знань на практичних заняттях, при 
підготовці ділових та рольових ігор, участі в них, розв’язанні управ-
лінсько-педагогічних задач, тестів, ситуацій. 

У цілому методичні рекомендації підготовлені у відповідності з 
нормативними вимогами підготовки фахівців, що викладені у зако-
нодавчих та нормативних документах про вищу освіту. Їх зміст орієн-
тує не тільки на творче засвоєння управлінсько-освітянських знань, 
а й на вироблення умінь, навичок і бажання самостійного навчання, 
оволодіння новою інформацією, уміння використовувати отримані 
знання на практиці.

У процесі засвоєння матеріалу навчальної дисципліни, студенти 
отримають знання: 

• сутності, основних змістових положень управління навчаль-
ною та виховною роботою, його ролі, місця в суспільстві, в ді-
яльності педагога-менеджера; 

• організації навчально-виховного процесу в НЗ; 
• логіки і методики наукового планування навчальної та вихов-

ної діяльності в освітній організації; 
• технологічних засад формування контингенту осіб, які навча-

ються у закладі, відрахування та поновлення їх на навчання; 
системи управління навчальним процесом; 

• проблем цілепокладання та мотивації навчальної та виховної 
діяльності; 

• сучасних навчальних та виховних технологій; 
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• психолого-педагогічних засад гуманізації суспільних відно-
син; 

• закономірностей міжособистісних стосунків; 
• формування колективу та його виховному впливу на особис-

тість.
Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь: 
• психолого-педагогічного самоаналізу; 
• рефлексного самоконтролю, при необхідності конформності; 

психолого-педагогічної індивідуалізації в процесі спілкування 
з людьми; 

• організації, планування, проведення ділових бесід різного рів-
ня складності; 

• проведення практичних політологічних та соціологічних до-
сліджень в освітній сфері суспільства; створення і підтримання 
комфортних між особових та ділових відносин із співробітни-
ками; 

• здійснення психолого-педагогічного впливу на підлеглих 
(суб’єктів навчання);

• навчати і виховувати підлеглих, визначати цільовий компо-
нент педагогічного процесу та засоби його рішення в трудово-
му колективі. 

Враховуючи це, у методичних рекомендаціях концептуально 
обґрунтовано мету, завдання, тезаурус, операційної-діяльнісні ком-
поненти процесу самопізнання “Я – концепція” та інтерактивні про-
грами самореалізації менеджера-освітянина.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ
ТА ВИХОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ”

Н
ом

ер
 

те
м

и Назва змістового модуля 
і теми

Кількість годин з них

Л
З

С
З

С
Р
С

Форма 
контролю

1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль І. Загальні 
засади управління навчальною та 
виховною діяльністю

6 4 14 залік

1 Науково-методологічні основи 
управління навчальною та виховною 
діяльністю в освітніх організаціях

2 2 4 У

2 Педагог-менеджер, як основний 
суб’єкт навчальної та виховної 
діяльності

2 2 4 У

3 Наукова організація педагогічної 
праці

2 6 К

Змістовий модуль ІІ. Управління 
статутною діяльністю освітньої 
організації

10 4 22 залік

4 Система організації освіти в Україні 2 2 4 Т

5 Формування контингенту суб’єктів 
навчання в закладах освіти

2 6

6 Внутрішня система управління в 
освітніх НЗ

2 2 6 У

7 Управління відокремленими 
структурними підрозділами вищого 
навчального закладу

2 6 ПК

Змістовий модуль ІІІ. Управління 
статутною діяльністю освітньої 
організації

6 4 34
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1 2 3 4 5 6

8 Загальні засади навчального проце-
су в освітніх організаціях

2 2 4 ПК

9 Планування навчальної діяльності в 
закладах освіти

2 6 ПК

10 Управління навчальним процесом в 
дошкільних, шкільних та позашкіль-
них НЗ

2 6 У

11 Дидактичні засади навчальної діяль-
ності в професійно-технічних НЗ

2 6 ПК

12 Управління навчальним процесом в 
сучасних вузах

2 6 К

13 Діагностика навчальної діяльності в 
освітніх організаціях

2 2 6 ПК

Змістовий модуль ІV. Теоретич-
ні основи управління виховною 
діяльністю

12 6 36

14 Методологія процесу управління 
виховною діяльністю в навчально-
освітніх закладах

2 2 6 КР

15 Управління виховною діяльністю в 
дошкільних та позашкільних освіт-
ніх організаціях

2 6 КР

16 Організація виховного процесу в 
загальноосвітній школі

2 2 6 У

17 Управління виховною роботою в 
професійно-технічному НЗ

2 6 У

18 Система управління виховним про-
цесом у вузі.

2 2 6 У

19 Діагностика виховної діяльності в 
освітніх організаціях

2 6 КР

Разом годин: 162 38 18 106 Іспит

Форми контролю: усне опитування – У; контрольні роботи – КР; 
перевірка конспектів – ПК; тестування – Т; колоквіум –К.
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І. Загальні засади управління навчальною 
та виховною діяльністю.

Педагогічний менеджмент, як основа новітніх підходів до управ-
ління навчальною та виховною діяльністю в освітніх організаціях. 
Управління, керівництво всіма ланками системи закладів освіти в 
Україні. Об’єкт, суб’єкт управління. Зовнішня та внутрішня структу-
ра управління. Спеціаліст-педагог, як центральна фігура в навчально-
виховній діяльності освітнього закладу і трудового колективу, як го-
ловний її суб’єка-менеджер, його суспільна значущість. Структура 
щодо видів психолого-о-педагогічної діяльності головних суб’єктів 
цілісного педагогічного процесу і вироблення педагогічної майстер-
ності. Професійно-педагогічна компетентність менеджера навчально-
виховного процесу. Наукова організація педагогічної праці та вимоги 
щодо її здійснення. Змістові напрями НОПП. Способи оптимізації 
педагогічної праці. Зміст та форми методичної роботи в освітніх ор-
ганізаціях.

Література [1–4; 10; 17; 21; 28; 35; 45; 47; 
49; 52; 54; 55; 59; 61; 65; 69]

Змістовий модуль II. Управління статутною діяльністю 
освітньої організації

Загальні проблеми освіту в Україні. Законодавчі та нормативні 
документи про освіту в Україні. Структура системи освіти. Принци-
пи її організації та шляхи реформування. Види організаційної струк-
тури системи освіти, їх призначення та основні функції. Система 
взаємозв’язків НЗ з іншими підприємствами, установами, організаці-
ями. Союзи, товариства та асоціації в управлінській системі НЗ. Фор-
мування контингенту суб’єктів навчання в різноманітних навчальних 
закладах (дошкільний, загальноосвітній, професійно-технічний, ви-
щий). Умови та документи для прийому у відповідний заклад освіти. 
Обов’язки керівного складу освітніх організацій. Внутрішня система 
управління освітніми організаціями. Робочі та дорадчі органи НЗ. 
Статут навчальних закладів освіти (накази МОН України № 370 від 
27.10.1999 року та № 60 від 5.02.2003 року). Ліцензування освітньої 
діяльності, акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчаль-
них закладів (постанови Кабінету міністрів України від 4.07.2001, 
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9.08. та 9.09.2001, 29.08.2003 року). Управління відокремленими 
структурними підрозділами вищого навчального закладу. Загальна 
характеристика відокремлених структурних підрозділів та докумен-
ти про їх створення. Специфіка формування у них контингенту сту-
дентів, педагогічного колективу. 

Література [1–9; 29; 44; 52–54; 66–71]

Змістовий модуль ІІІ. Управління навчальним процесом 
 в закладах освіти

Загальні дидактичні основи навчальної діяльності. Основні ком-
поненти дидактики. Загальні науково-методологічні основи орга-
нізації управління навчальним процесом. Загальні засади сутності
та змісту управління методичною, наукової та соціальною роботою 
в освітніх організаціях. Планування навчальної діяльності в закла-
дах освіти. Класифікація планів. Принципи планування. Сутність і 
зміст планування особистої діяльності керівника освітньої органі-
зації. Специфіка управління навчальними процесом в дошкільних, 
шкільних та позашкільних закладах освіти. Основні положення За-
конів “Про освіту” та “Професійно-технічну освіту”. Положення 
“Про професійно-технічний навчальний заклад”. Законодавчі та нор-
мативні документи про вищий навчальний заклад. Змістовий аспект 
діяльності структурних підрозділів вузу. Загальні основи методології 
управління діагностикою навчального процесу в закладах освіти. За-
гальні аспекти моніторингу якості освіти.

Література [2—7; 10; 15; 24; 30; 41; 42; 
44; 47; 52; 55; 66—68; 71]

Змістовий модуль IV. Теоретичні основи управління виховною
 діяльністю

Процес виховання: сутність, зміст, структурні елементи. Законо-
мірності та принципи виховного процесу. Основи технології вихов-
ного процесу. Законодавчі та нормативні документи про управління
виховною діяльністю. Основи організації та планування виховного 
процесу в освітніх організаціях. Специфіка виховання в позашкіль-
них навчальних закладах. Загальні науково-методологічні засади 
специфіки організації управління виховною діяльністю в дошкіль-
них та позашкільних закладах освіти. Законодавчі та нормативні до-
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кументи щодо організації та планування виховної роботи в дошкіль-
них та позашкільних НЗ. Цільова комплексна програма виховної 
діяльності освітньої організації. Тематичний і календарний плани 
виховної роботи навчального закладу та його структурних підрозді-
лів. Специфіка змісту оперативних планів виховного процесу. Прак-
тика виховної роботи в позашкільних НЗ. Законодавчі та нормативні 
документи про систему виховної роботи школи на сучасному етапі 
розвитку. Мета, завдання, основний зміст виховної діяльності ЗОШ. 
Специфіка виховної діяльності її головних суб’єктів. Планування ви-
ховної роботи, колективних творчих справ, методичне керівництво 
виховною діяльністю в школі. Загальні основи управління виховною 
діяльністю в професійному НЗ у відповідності із Законом України 
“Про професійно-технічну освіту”. Специфіка виховної діяльності 
педагогічних працівників ПТНЗ. Актуальні проблеми управління 
вихованим процесом в сучасному вищому навчальному закладі. За-
конодавчі та нормативні документи про управління виховною діяль-
ністю у вузі. Концепція національного виховання студентської моло-
ді. Напрямки культурно-виховної роботи. Культурно-масова робота 
зі студентами. Специфіка виховної роботи структурних підрозділів 
та органів самоврядування вузу. Методологічні засади моніторингу 
якості вихованості. Технологія моніторингових досліджень. Діагнос-
тика та вимірювання вихованості.

Література [1–4; 10; 17; 21; 28; 35; 45; 47; 
49; 52; 54; 55; 59; 61; 65; 69]

ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Науково-методологічні основи управління навчаль-
ною та виховною діяльністю в освітніх організаціях

План

1. Загальні основи управління освітніми організаціями.
2. Зовнішня структура управління.
3. Внутрішня структура управління.

Література [1–4; 10; 17; 21; 28; 35; 45; 47; 
49; 52; 54; 55; 59; 61; 65; 69]
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Тема 2. Педагог-менеджер, як основний суб’єкт навчальної 
та виховної діяльності

План
1. Педагог-менеджер в системі освітньої організації.
2. Професійно-педагогічна компетентність менеджера педагогіч-

ного процесу.
Література [1–9; 29; 48–54; 57–58; 66]

Тема 3. Наукова організація педагогічної праці

План
1. Науково-методологічні основи педагогічної праці.
2. Основні напрями інтенсифікації та оптимізації педагогічного 

менеджменту.
Література [1–9; 41–42; 47–53; 59; 60; 63]

Тема 4. Система організації освіти в Україні

План
1. Науково-методологічні основи організації освіти в Україні.
2. Структура системи освіти.

Література [1–9; 29; 48; 51; 64—70]

Тема 5. Формування контингенту суб’єктів навчання 
в закладах освіти

План
1. Законодавчі та нормативні документи про організацію прийому 

дітей до дошкільних та шкільних закладів освіти.
2. Специфіка формування суб’єктів навчання в ПТНЗ та ВНЗ.

Література [1–9; 29; 49–50; 52–54; 59–63]

Тема 6. Внутрішня система управління в освітніх НЗ

План
1. Система робочих та дорадчих органів управління НЗ.
2. Статут, ліцензування, акредитація НЗ.

Література [1; 3; 6; 7; 9; 10; 31; 41; 42; 45; 46; 
47; 50–52; 55; 56; 59; 60; 67]



13

Тема 7. Управління відокремленими структурними 
підрозділами вищого навчального закладу

План
1. Загальна характеристика відокремлених структурних підроз-

ділів ВНЗ.
2. Специфіка змісту діяльності відокремленого підрозділу ВНЗ.

Література [3–9; 45; 47; 60; 47; 50; 51; 
55; 59; 61; 63; 69–71]

Тема 8. Загальні засади навчального процесу в освітніх 
організаціях

План
1. Загальні дидактичні науково-методологічні основи навчальної 

діяльності.
2. Навчальний процес у закладах освіти: сутність, структура, 

зміст.
Література [2–7; 10; 15; 24; 30; 47–52; 55–60]

Тема 9. Планування навчальної діяльності в закладах освіти

План
1. Загальні основи планування навчальної діяльності в закладах 

освіти.
2. Плани керівників освітніх організацій.

Література [6–8; 10; 15; 30; 32; 41; 42; 44;
46; 47; 49; 51; 55–58; 61] 

Тема 10. Управління навчальним процесом в дошкільних, 
шкільних та позашкільних закладах освіти

План
1. Управління навчальним процесом в дошкільних закладах осві-

ти.
2. Управління навчальної діяльності в загальноосвітніх закладах.
3. Організаційна технологія навчання в позашкільних закладах 

освіти.
Література [1–9; 15; 51–56; 67–71]
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Тема 11. Дидактичні засади навчальної діяльності в про-
фесійно-технічних навчальних закладах

План

1. Законодавчі та нормативні документи про професійну освіту.
2. Організація навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.

Література [1; 2; 5; 9; 12; 13; 16; 19; 32; 33; 53; 
55; 58; 60–66; 68; 69–71]

Тема 12. Управління навчальним процесом в сучасних вузах

План

1. Сучасний вищий навчальний заклад України.
2. Організаційна технологія навчального процесу в ВНЗ. 

Література [3; 6; 10; 13; 20; 25; 30; 35; 41; 42; 
47; 49; 50–53; 57; 62; 67; 71]

Тема 13. Діагностика навчальної діяльності в освітніх 
організаціях

План

1. Науково-методологічні основи діагностики навчального про-
цесу.

2. Специфіка діагностики в освітніх організаціях.
Література [5–7; 10; 12; 15; 18; 26; 

29; 30; 50–56; 62–64]

Тема 14. Методологія процесу управління виховною 
діяльністю в навчально-освітніх закладах

План

1. Законодавчі та нормативні документи про управління вихов-
ною діяльністю в освітніх організаціях.

2. Комплексний характер виховного процесу.
Література [5; 6; 8; 10; 11; 15; 23–26;

 31; 48–57; 66]
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Тема 15. Управління виховною діяльністю в дошкільних 
та позашкільних освітніх організаціях

План
1. Управління виховною діяльністю в дошкільних навчальних за-

кладах.
2. Специфіка управління виховною діяльністю в позашкільних 

закладах освіти.
Література [1; 4; 8; 11; 14; 16; 22–25; 47–50; 

54—56; 58; 66; 70]

Тема 16. Організація виховного процесу в загальноосвітній 
школі

План
1. Загальні основи процесу виховання в ЗОШ.
2. Специфіка виховної діяльності керівників ЗОШ.

Література [2; 4; 8; 11; 24–26; 32; 49–55; 62; 64; 66]

Тема 17. Управління виховною роботою в професійно-
технічному НЗ

План
1. Загальні основи процесу виховання в ПТНЗ.
2. Специфіка виховання особистості в ПТНЗ.

Література [1; 4; 8; 11; 14; 16; 22–25; 49–51; 
54–56; 58; 66; 70; 71]

Тема 18. Система управління виховним процесом у вузі

План
1. Система управління виховним процесом у сучасному вузі.
2. Зміст управлінської виховної діяльності основних структурних 

компонентів системи вузу.
Література [3; 6; 8; 10; 11; 13; 33; 35; 41; 

45; 48–53; 55; 63–65]
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Тема 19. Діагностика виховної діяльності в освітніх 
організаціях

План
1. Науково-методологічні основи діагностики виховання.
2. Особливості діагностики виховного процесу в освітніх органі-

заціях.
Література [2–4; 8; 10; 14; 26; 35; 42; 44;

48–53; 55; 58; 66; 71]

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, 
ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Управління навчальною та виховною діяльністю 
в освітніх організаціях як дидактична проблема

План
1. Управління і керівництво навчально-виховною діяльністю в за-

кладах освіти.
2. Зовнішнє управління освітньою організацією.
3. Внутрішнє управління в закладах освіти.

Література [1–4; 10; 17; 21; 28; 35; 45; 47; 
49; 52; 54; 55; 59; 61; 65; 69]

Тема 2. Основний суб’єкт навчальної та виховної діяльності

План
1. Спеціаліст-педагог — центральна фігура в навчально-виховній 

діяльності освітнього закладу.
2. Професійно-педагогічна компетентність менеджера педагогіч-

ного процесу. 
3. Особисті якості педагога-менеджера.

Література [1–9; 29; 49–52; 55–60]

Тема 3. Система організації освіти в Україні

План
1. Структура системи освіти в Україні.
2. Принципи організації та шляхи реформування освіти.
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3. Види організаційної структури системи освіти.
Література [1–9; 29; 51–54; 64–70]

Тема 4. Внутрішня система управління в освітніх НЗ

План
1. Робочі органи навчальних закладів освіти.
2. Дорадчі органи освітніх організацій.
3. Статут та ліцензування навчальних закладів освіти.

Література [1; 3; 6; 7; 9; 10; 31; 41; 42; 45; 46; 
47; 50–52; 55; 56; 59; 60; 67]

Тема 5. Загальні засади навчального процесу в освітніх ор-
ганізаціях

План
1. Дидактичні основи навчального процесу.
2. Науково-методологічні основи управління навчальним проце-

сом.
3. Загальні засади управління методичною, науковою та соціаль-

ною діяльністю в освітніх організаціях.
Література [2–7; 10; 15; 24; 30; 47; 52; 55–62]

Тема 6. Діагностика навчальної діяльності в освітніх органі-
заціях

План
1. Загальні основи методології управління діагностикою навчаль-

ного процесу в закладах освіти.
2. Специфіка діагностики в різноманітних освітніх організаціях.
3.  Діагностика навчального процесу у вищих навчальних закла-

дах, з точки зору Болонської декларації.
Література [5–7; 10; 12; 15; 18; 26; 29;

30; 47; 55–58; 66–70]
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Тема 7. Методологія процесу управління виховною діяльніс-
тю в навчально-освітніх закладах

План
1. Процес виховання: сутність, зміст, структурні елементи.
2. Основи технології виховного процесу.
3. Комплексний підхід до управління виховною діяльністю.

Література [5; 6; 8; 10; 11; 15; 23–26; 31;
 48; 51–55; 62; 66–67; 71]

Тема 8. Організація виховного процесу в загальноосвітній 
школі

План
1. Законодавчі та нормативні документи про виховання в ЗОШ.
2. Специфіка організаційної технології виховного процесу в 

ЗОШ.
3. Управлінська виховна діяльність основних суб’єктів школи.

Література [2; 4; 8; 11; 24–26; 32; 52–55; 
62–64; 66–67; 71]

Тема 9. Система управління виховним процесом у вузі

План
1. Законодавчі та нормативні документи про управління вихов-

ною діяльністю у вузі.
2. Культурно-масова робота зі студентами.
3. Специфіка виховної роботи структурних підрозділів та органів 

самоврядування вузу.
Література [3; 6; 8; 10; 11; 13; 33; 35; 

41; 45; 46; 49–58; 63]
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

Змістовий модуль І. Загальні засади управління навчальною та 
виховною діяльністю

Тема 1. Сучасні науково-методологічні основи педагогічного 
менеджменту

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Методологічна основа взаємозв’язку управляючої, та тієї що 

управляється.
3. Побудуйте модель діяльності управлінця і керівника освітньою 

організацією. 
4. Підготуйте виступ на науково-практичній конференції на тему: 

“Взаємозв’язок і взаємозумовленість зовнішньої та внутрішньої 
структури управління освітньою організацією”.

Питання для самоконтролю
1. Методологія і методика: їх дефініція, предмет, об’єкт дослі-

дження.
2. Історія розвитку дидактичної методології управління.
3. Основи управління освітніми організаціями у педагогічній 

спадщині Я. А. Коменського.
4. Докажіть єдність організації і методики у вузівському навчаль-

ному процесі.
5. Як розуміти єдність історичного та логічного у навчальному 

процесі?
6. Що дає для ефективної методики емпіричний та теоретичний 

характер її дослідження?
7. Розкрийте взаємозв’язок завдань, змісту, форм, методів, засобів 

та прийомів у процесі управління.
Література [11; 14; 18; 31; 33; 35;

52–53; 56–61; 70–71]
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Тема 2. Педагог-менеджер, як основний суб’єкт навчальної 
та виховної діяльності

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте доповідь на науково-практичній конференції “Про-

фесійно-педагогічна компетентність менеджера педагогічного 
процесу”.

3. Визначте в конспекті більш ефективні знання, уміння та навич-
ки менеджера освітньої організації. 

Питання для самоконтролю
1. Що входить у поняття менеджер вищого освітнього закладу?
2. Що значить управлінська майстерність?
3. Визначте основну структуру знань викладача вузу.
4. Які уміння необхідні викладачу? 
5. Роль та місце навичок у методичній майстерності викладача 

вузу.
6. Розкрийте зміст педагогічної діагностики студентської групи та 

особистості студента.
7. Визначте головні конструктивно-методичні уміння.
8. Дайте якісну характеристику умінь викладача вузу.
9. Розкрийте структуру професійно-методичних навичок викла-

дача.
10. Які, на вашу думку, особисті якості викладача, найбільш необ-

хідні для ефективної викладацької діяльності?
Література [10; 11; 20; 32; 36; 42; 52–56; 63; 66–71]

Тема 3. Наукова організація педагогічної праці

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Усвідомте методологічні основи наукової організації педагогіч-

ної праці в освітніх організаціях.
3. Побудуйте модель оптимальної діяльності управлінця освітнь-

ої організації. 
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4. Підготуйте виступ на науково-практичній конференції на тему: 
“Актуальні проблеми наукової організації педагогічної праці в 
освітніх організаціях”. 

Питання для самоконтролю
1. Наукова організація педагогічної роботи в системі управління.
2. Управлінські вимоги до здійснення наукової організації праці.
3. Змістові напрями НОПП.
4. Фактори ефективності інтенсифікації педагогічного процесу .
5. Критерії ефективності процесів інтенсифікації та оптимізації 

педагогічної діяльності.
6. Способи оптимізації педагогічної праці. 
7. Зміст та форми методичної роботи в освітніх організаціях.
8. Оптимальне планування навчально-виховної діяльності. 

Література [1–9; 41; 42; 47–53; 59; 60; 63]

Змістовий модуль ІІ. Управління статутною діяльністю 
освітньої організації

Тема 4. Система організації освіти в Україні

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Змоделюйте оптимальну систему освіти в Україні ХХІ ст.
3. Занотуйте в конспекті основні положення Закону України “Про 

освіту”.

Питання для самоконтролю
1. Визначте зміст і завдання організаційної освітньої системи .
2. Організаційна структура різноманітних закладів освіти.
3. Законодавчі і нормативні документи про принципи організації 

народної освіти в Україні.
4. Основні положення Закону України “Про освіту”.
5. Зміст Закону України “Про вищу освіту”.
6. Головні положення Концепції державної програми розвитку ос-

віти в Україні на 2000–2010 роки.
Література [1; 3; 23; 48; 55; 57; 61; 66; 68–71]
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Тема 5. Формування контингенту суб’єктів навчання в за-
кладах освіти

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Змоделюйте оптимальну систему формування суб’єктів нав-

чання в закладах освіти.
3. Занотуйте в конспекті основні положення Закону України “Про 

вищу освіту”.

Питання до самоконтролю
1. Визначте зміст, завдання та організаційну систему формування 

контингенту суб’єктів навчання в освітніх організацій.
2. Основна специфіка прийому суб’єктів учіння різноманітні за-

клади освіти.
3. Законодавчі і нормативні документи про принципи організації 

прийому суб’єктів навчання в освітні організації України.
4. Основні положення про прийом дітей в дошкільний навчаль-

ний заклад.
5.  Специфіка прийому дітей до ЗОШ, ліцею, гімназії, шкіл-інтер-

натів.
6. Основні положення про прийом до ПТНЗ.
7. Сучасні підходи до прийому студентів ВНЗ.

Література [1–9; 29; 48–56; 60]

Тема 6. Внутрішня система управління в освітніх НЗ

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Усвідомте методологічні основи внутрішнього управління в за-

кладах освіти.
4. Побудуйте модель діяльності управлінця освітньої організації. 
5. Підготуйте виступ на науково-практичній конференції на тему: 

“Актуальні проблеми внутрішньої структури управління освіт-
ньою організацією”.

Питання для самоконтролю
1. Предмет і об’єкт дослідження внутрішньої системи управління 

НЗ.
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2. Історія розвитку внутрішнього управління освітніми організа-
ціями.

3. Органи управління в різноманітних НЗ.
4. Дорадчі органи в системі управління НЗ.
5. Статут навчального закладу.
6. Деканат в системі вузу. 
7. Ліцензування освітньої діяльності.
8. Акредитація вищих закладів освіти. 

Література [1; 3; 6; 7; 9; 10; 31; 41; 42; 45;46; 
47; 50–52; 55; 56; 59; 60; 67]

Тема 7. Управління відокремленими структурними 
підрозділами вищого навчального закладу

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Змоделюйте оптимальну систему управління відокремленими 

структурними підрозділами вузу.
3. Занотуйте в конспекті основні положення Закону України “Про 

вищу освіту” про відокремлені структурні підрозділи.

Питання до самоконтролю
1. Визначте зміст і завдання системи відокремлених структурних 

підрозділів вищого закладу освіти.
2. Організаційна структура різноманітних відокремлених освітніх 

організацій.
3. Законодавчі і нормативні документи про відокремлені підрозді-

ли вузу.
4. Специфіка формування контингенту студентів у відокремле-

них підрозділах недержавного вузу.
5. Основні документи про створення відокремленого підрозділу 

вузу.
6. Основи організаційного та програмного забезпечення навчаль-

но-виховного процесу відокремленого підрозділу вузу.
Література [3–9; 45; 47; 50; 51; 55; 

59; 60; 63; 68–70]
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Змістовий модуль ІІІ. Управління навчальним процесом в 
 закладах освіти

Тема 8. Загальні засади навчального процесу в освітніх 
організаціях

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте реферат: “Управління навчальним процесом”.
3. Розкрийте концептуально основні компоненти процесу навчан-

ня.

Питання для самоконтролю
1. Загальні дидактичні науково-методологічні основи навчальної 

діяльності.
2. Структура викладання у вищій школі.
3. Основи діяльності студента вузу.
4. Визначте значення цільового компоненту процесу навчання у 

викладацькій діяльності.
5. Розкрийте сутність стимуляційно-мотиваційного компоненту.
6. Основний зміст операційно-діяльного компоненту.
7. Сутність та основний зміст контрольно-регулюючого компо-

ненту. 
8. Оціночно-результативний компонент процесу навчання.
9. Загальні засади сутності та змісту управління методичною.

10. Як розуміти базовий і вузівський компонент змісту процесу 
навчання?

11. Основи управління соціальною роботою в освітніх організа-
ціях.

Література [2–7; 10; 15; 24; 30; 48–59]

Тема 9. Планування навчальної діяльності в закладах освіти

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте доповідь на тему: “Планування навчальної діяль-

ності в освітніх організаціях: дефініція, аксіологічні аспекти”.
3. Зазначте в конспекті специфіку планування в освітніх організа-

ціях. 
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Питання для самоконтролю 
1. Визначте значення планування у системі управління закладами 

освіти.
2. Обґрунтуйте поняття “план, як офіційний документ”.
3. Організаційна технологія планування в освітніх організаціях.
4. Класифікація планів за видами.
5. Плани за терміном реалізації.
6. Принципи планування.
7. Планування особистої діяльності керівників освітніх організа-

цій.
8. Планування фінансово-господарської діяльності організації.

Література [6–8; 10; 15; 30; 32; 41; 42; 44; 
46; 47; 49; 51; 55–58; 61]

Тема 10. Управління навчальним процесом в дошкільних, 
шкільних та позашкільних закладах освіти

Завдання 
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте виступ на науково-практичній конференції “Ор-

ганізаційна технологія управління в сучасній ЗОШ”.
3. Зазначте в конспекті основні положення Закону України “Про 

дошкільну освіту”.

Питання для самоконтролю
1. Дошкільний навчальний заклад в системі закладів освіти Украї-

ни.
2. Учасники навчально процесу у дошкільному навчальному за-

кладі.
3. Директор (завідувач) дошкільного освітнього закладу.
4. Колегіальні органи дошкільного закладу освіти.
5. Шкільний навчальний заклад: дефініція, типи, види.
6. Директор ЗОШ.
7. Специфіка діяльності основних заступників ЗОШ.
8. Колегіальні органи управління в ЗОШ.
9. Планування навчальної діяльності ЗОШ.

10. Основні положення Закону України “Про позашкільну освіту”.
11. Основні напрями позашкільної освіти.
12. Трудові відносини в системі позашкільної освіти.

Література [1–9; 15; 49–59]
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Тема 11. Дидактичні засади навчальної діяльності в 
професійно-технічних навчальних закладах

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Дайте в конспекті основні характеристики видів, та організацій-

них форм навчання в ПТНЗ.
3. Підготуйте реферат “ Актуальні проблеми професійно-техніч-

ної освіти”.

Питання для самоконтролю
1. Положення “Про професійно-технічну освіту”.
2. Специфіка напрямів діяльності в ПТНЗ.
3. Права обов’язки учасників освітньої діяльності в ПТНЗ
4. Організація навчально-виробничого процесу.
5. Науково-методичне забезпечення.
6. Спільна робота ПТНЗ із базовим підприємством.
7. Організація та проведення літньої виробничої практики.
8. Директор ПТНЗ.
9. Основний зміст роботи заступників директора ПТНЗ.

Література основна [1; 2; 5; 9; 12; 13; 16; 19; 32; 33] 
додаткова [53–62]

Тема 12. Управління навчальним процесом в сучасних вузах

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Занотуйте в конспекті основні положення управління вузом 

згідно Закону “Про вищий навчальний заклад”.
3. Підготуйте реферат “Комунікативна компетентність у про-

фесійній діяльності викладача вузу”. 

Питання для самоконтролю
1. Законодавчі та нормативні документи про ВНЗ.
2. Зовнішня структура управління ВНЗ. 
3. Система внутрішнього управління в ВНЗ. 
4. Факультет (відділення) в системі управління ВНЗ. 
5. Керівник факультету, відділення: права і обов’язки. 
6. Колегіальні органи управління вузом.
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7. Колегіальні органи управління факультетом, відокремленим 
структурним підрозділом вузу.

8. Студентське самоврядування.
9. Специфіка організації та планування навчальним процесом.

10. Загальні основи наукової діяльності ВНЗ .
Література [3; 6; 10; 13; 20; 25; 30; 35; 41; 42; 

46; 47; 49; 50–53; 57; 62; 67]

Тема 13. Діагностика навчальної діяльності в освітніх 
організаціях

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте проект діагностики на факультеті.
3. Опрацюйте в конспекті план проведення тестування випускни-

ків шкіл.

Питання для самоконтролю
1. Що значить діагностика навчання?
2. Загальні основи методології управління діагностикою навчаль-

ного процесу в закладах освіти. 
3. Функції діагности навчання.
4. Види діагностики навчання.
5. Основні параметри якості знань.
6. Специфіка діагностики в різноманітних освітніх організаціях.
7. Тестування успішності.
8. Рівні знань.
9. Самоконтроль та самооцінка.

10. Облік форм контролю заочного та дистанційного навчання.
11. Діагностика навчального процесу у вищих навчальних закладах 

з точки зору Болонської декларації.
Література [5–7; 10; 12; 15; 18; 26; 29; 30; 

47–52; 62; 63; 66; 67]
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Змістовий модуль ІV. Теоретичні основи управління виховною 
діяльністю

Тема 14. Методологія процесу управління виховною 
діяльністю в навчально-освітніх закладах

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте реферат “Актуальні проблеми сучасного вихован-

ня”.
3. Визначте в конспекті основні положення “Концепції національ-

ного виховання”.

Питання для самоконтролю
1. Процес виховання: сутність, зміст, структурні елементи.
2. Закономірності та принципи виховного процесу.
3. Основи технології виховного процесу.
4. Основні положення Закону України “Про виховання дітей та 

молоді”.
5. Суб’єкти виховного процесу.
6. Основи організації та планування виховним процесом в освіт-

ніх організаціях.
7. Специфіка виховання в позашкільних навчальних закладах.
8. Індивідуальна виховна робота викладача (учителя).
9. Індивідуальний план виховної роботи викладача (учителя).

10. Загальні колективні форми виховної роботи у закладах освіти.
Література [5; 6; 8; 10; 11; 15; 23–26; 31; 48; 51–59]

Тема 15. Управління виховною діяльністю в дошкільних 
та позашкільних освітніх організаціях

Завдання 
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте виступ на науково-практичній конференції на тему: 

“Організаційна технологія управління виховною діяльністю в 
дитячому садочку”.

3. Зазначте в конспекті загальний зміст виховання в ЗОШ згідно 
Закону України “Про освіту”.
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Питання для самоконтролю

1. Специфіка організації управління виховною діяльністю в до-
шкільних закладах освіти.

2. Виховний процес в позашкільних освітніх організаціях. 
3. Діяльність основних суб’єктів виховного процесу в дошкільних 

та позашкільних освітніх організаціях.
4. Виховна діяльність управлінців дошкільного освітнього закла-

ду.
5. Колегіальні органи виховання в дошкільному закладі освіти.
6. Цільова комплексна програма виховної діяльності освітньої ор-

ганізації.
7. Тематичний та календарний план виховної роботи дошкільного 

закладу.
8. Специфіка змісту оперативних планів виховного процесу в до-

шкільних закладах освіти.
9. Практика виховної роботи позашкільного НЗ.

Література [1; 4; 8; 11; 14; 16; 22–25; 47–50; 
54–56; 58; 66; 70–71]

Тема 16. Організація виховного процесу в загальноосвітній 
школі

Завдання

1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте доповідь на тему: “Специфіка виховної діяльності 

школи у випускних класах”.
3. Визначте в конспекті основи виховної роботи класного керів-

ника. 

Питання для самоконтролю 

1. Мета, завдання, основний зміст виховної діяльності ЗОШ.
2. Основний зміст виховної діяльності ЗОШ
3. Виховна діяльність управлінців ЗОШ.
4. Специфіка виховних форм та заходів з учнями початкової, ос-

новної та повної школи.
5. Планування виховної роботи в школі.
6. Основи діагностики учня.
7. Основи діагностики класного колективу.
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8. Планування колективних творчих справ.
9. Методичне керівництво виховною діяльністю.

Література [2; 4; 8; 11; 24–26; 32; 52;
 55; 62; 64; 66–71]

Тема 17. Управління виховною роботою в професійно-
технічному навчальному закладі

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Дайте в конспекті основну специфіку виховної роботи в 

ПТНЗ.
3. Підготуйте реферат “ Актуальні проблеми виховання майбут-

нього кваліфікованого робітника”.

Питання для самоконтролю
1. Загальні основи управління виховною діяльністю в професій-

ному НЗ.
2. Специфіка виховної діяльності педагогічних працівників ПТНЗ.
3. Виховна діяльність майстра виробничого навчання.
4. Предмет і система психології роботи в виховній діяльності про-

фесійно-технічного закладу.
5. Специфіка трудового виховання, трудової активності.
6. Психолого-педагогічні основи трудової експертизи, організації 

праці.
7. Особливості індивідуального підходу у вихованні.
8. Специфіка формування професійних якостей. 

Література [1; 4; 8; 11; 14; 16; 22–25; 47–50; 
54–56; 58; 66; 70]

Тема 18. Система управління виховним процесом у вузі

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Занотуйте в конспекті основні положення виховної роботи у 

вузі, згідно Закону “Про вищий навчальний заклад”.
3. Підготуйте реферат “Сучасні інтерактивні форми виховання 

студентської молоді”. 
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Питання для самоконтролю
1. Актуальні проблеми управління вихованим процесом в сучас-

ному вузі.
2. Концепція національного виховання студентської молоді . 
3. Культурно-масова робота зі студентами. 
4. Організація виховної роботи на факультеті. 
5. Виховна робота кафедр. 
6. Виховна діяльність куратора навчальної групи.
7. Колегіальні органи управління виховною діяльністю у вузі.
8. Формування сприятливого клімату у студентському середови-

щі.
9. Спортивно-оздоровча робота, боротьба зі шкідливими звичка-

ми.
10. Управління соціальною роботою.

Література [3; 6; 8; 10; 11; 13; 33; 35; 41; 
45; 49; 50; 53; 55; 63–67]

Тема 19. Діагностика виховної діяльності в освітніх 
організаціях

Завдання
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2. Підготуйте план виховної роботи на факультеті на березень.
3. Підготуйте реферат на тему: “Методологічні засади моніторин-

гу якості вихованості”.

Питання для самоконтролю
1. Що значить діагностика виховання?
2. Загальні основи методології управління діагностикою виховно-

го процесу в закладах освіти. 
3. Діагностика та вимірювання вихованості.
4. Критерії та ступені вихованості.
5. Діагностика виховної системи освітньої організації.
6. Методи діагностики вихованості.
7. Технологія вивчення вихованості особистості учня (студента).
8. Діагностика вихованості учнівського (студентського) колек-

тиву.
9. Самовиховання та самовдосконалення.

10. Незалежні характеристики в діагностиці виховання.
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11. Особливості діагностики управління виховною діяльністю 
класного керівника (куратора навчальної групи).

Література [2–4; 8; 10; 14; 26; 35; 42; 44; 
48–50; 52; 55; 63–67]

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 
НЕПЕРЕДБАЧЕНА ПЛАНОМ

Методики активізації процесу навчання
Використання в повному обсязі механізмів бально-рейтингового 

навчання: кожний студент, на кожному занятті, отримує відповідний 
бал за навчально-пізнавальну діяльність з визначенням після вивчен-
ня програмного матеріалу дисципліни місця в групі та на курсі.

Система поточного та підсумкового контролю
Поточний модульний контроль здійснюється за бально-рейтинго-

вою системою.
Модуль 1—2. Письмове та усне опитування. Залік.
Модуль 1—4. Письмове та усне опитування. Іспит.

Тематика
контрольних робіт для студентів заочної форми навчання (рефе-
ратів для студентів стаціонару). Методичні поради їх виконання.

Контрольна робота (реферат) — це короткий, специфічний для да-
ного навчального курсу виклад змісту навчальної дисципліни, з ура-
хуванням психолого-педагогічних явищ проблемної або навчальної 
теми.

Основні вимоги до роботи:
• повнота та об’єктивність інформації про досліджувані явища;
• повнота відображення основних компонентів її змісту;
• доступність сприймання тексту як за змістом, так і за логікою 

визначення основних проблем;
• доступність мови викладу;
• авторське ставлення та особиста точка зору на питання роботи.
Структура контрольної роботи (реферату): перша сторінка (див. 

зразок вузу); зміст; основна частина (вступ, 1, 2, 3 питання, висновки, 
літературні джерела: 10—12); додатки (за необхідності).

Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи: 
визначення теми та змісту; аналіз одержаної інформації (ґрунтовне, 
всебічне та глибоке вивчення фактів, положень та висновків з про-
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блеми; теоретична та аналітико-синтетична обробка дослідження); 
оформлення роботи (загальні та вузівські вимоги, обсяг — 0,5 др. 
арк.). За вказівкою викладача, студенти заочної форми навчання мо-
жуть виконувати контрольні роботи у двох видах: або ґрунтовне те-
оретичне дослідження зі спиранням на практику, або практично-тео-
ретичне виконання роботи за варіантами. Номер контрольної роботи 
за загальною технологією дослідження, студент отримує за номером 
свого прізвища в журналі або заліковій відомості. Номер і тема конт-
рольної роботи можуть бути наступними:

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Історія розвитку управління навчально-виховною діяльністю.
 2. Теоретико-методологічні основи управління освітніми організа-

ціями.
 3. Управління освітніми організаціями, як єдиний соціальний ор-

ганізм.
 4. Управління навчальним закладом: предмет, методи критерії ефек-

тивності.
 5. Понятійно-категоріальний апарат управління навчально-вихов-

ною роботою.
 6. Специфіка системи управління навчально-виховною діяльністю.
 7. Особливості та характерні риси освітньої організації як об’єкту 

управління.
 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування закладу 

освіти.
 9. Формування адміністративного апарату освітньої організації.
10. Механізм взаємовідносин суб’єктів внутрішньої структури уп-

равління в ЗОШ.
11. Механізм взаємовідносин суб’єктів внутрішньої структури уп-

равління вищого закладу освіти.
12. Політико-правовий статус педагога-менеджера.
13. Професійна компетентність і особисті якості керівника освітньої 

організації.
14. Система державного управління навчально-виховною діяльністю 

закладу освіти.
15. Лідерство в системі управління навчально-виховною роботою ос-

вітньої організації.
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16. Мотивація, як функція управління: теоретико-методологічні за-
сади.

17. Оптимізація форм, методів роботи з суб’єктами навчально-вихов-
ної діяльності закладу освіти.

18. Організація роботи з персоналом управління освітньою організа-
цією.

19. Іновації в теорії і практиці управління персоналом закладів осві-
ти.

20. Оптимізація та інтенсифікація діяльності органів адміністратив-
ного управління освітніми організаціями.

21. Діловодство в навчально-виховній діяльності освітньої організа-
ції.

22. Недержавні освітні організації в системі підготовки спеціалістів 
вищої кваліфікації.

23. Застосування методів і прийомів “паблік рілейшнз” в процесі удо-
сконалення навчально-виховної діяльності освітньої організації.

24. Роль інформатики для розвитку системи освіти в Україні.
25. Вербальні і невербальні засоби комунікації та їх роль в прийнятті 

управлінських рішень.
26. Етико-правові аспекти управління навчально-виховною діяль-

ністю в закладах освіти.
27. Діагностика та розробка засад стратегічного та поточного плану-

вання навчально-виховної роботи в освітній організації. 
28. Зміст та основні етапи прийняття управлінських рішень.
29. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рі-

шень менеджерами освітніх організацій.
30. Сутність та зміст основних стилів керівництва освітніми органі-

заціями.
31. Зміст і структура психологічного клімату в освітніх організаціях.
32. Управління процесом навчання: сутність, основні компоненти.
33. Закономірності, принципи навчання, їх місце і роль в управлінсь-

кій діяльності педагога-менеджера.
34. Методи навчання: класифікація, зміст та значення в управлінсь-

ко-педагогічній діяльності.
35. Організаційні форми процесу навчання в системі освітянського 

менеджменту.
36. Управління виховним процесом: сутність, зміст, роль в функціо-

нуванні закладу освіти.



35

37. Методи виховання: класифікація, зміст, практичне використання 
в діяльності фахівців закладу освіти.

38. Організаційні форми процесу виховання в закладах освіти.
39. Роль соціальної групи, колективу в навчально-виховному процесі 

освітньої організації.
40. Психолого-педагогічні особливості діяльності керівника закладу 

освіти.
41. Професійно-педагогічний стиль спілкування педагого-менедже-

ра.
42. Іноваційні технології викладання фахових дисциплін.
43. Методичні підходи до змісту та характеру викладання спеціаль-

них дисциплін. 
44. Система відбору та обробки інформації в навчальній діяльності 

педагога. 
45. Сучасна методика проведення семінарських і практичних занять 

з фахових дисциплін вузу. 
46. Управлінська діяльність декана факультету.
47. Управлінська діяльність класного керівника ЗОШ.
48. Куратор навчальної групи в системі підготовки спеціаліста.
49. Навчально-виховна діяльність факультету.
50. Навчально-виховна діяльність кафедри.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Управління та педагогічний менеджмент в освіті: сутність і функ-
ції.

 2. Передумови виникнення науки управління навчально-виховною 
діяльністю.

 3. Характеристика основних структурних елементів управління 
навчально-виховною діяльністю.

 4. Зміст та структура державного управління освітою в Україні.
 5. Специфіка управління недержавними освітніми організаціями.
 6. Самоврядування закладів освіти. 
 7. Законодавчі і нормативні документи про принципи організації 

народної освіти в Україні.
 8. Основні характеристики гуманістичного підходу до управління 

освітою.
 9. Суть безперервної освіти та її роль в соціально-економічному 

розвитку держави і суспільства.
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10. Нормативно-правова база управління навчально-виховною діяль-
ністю.

11.  Предмет і об’єкт менеджменту в освіті.
12. Менеджер в освітній організації, його характерні риси і роль.
13. Принципи управління освітніми навчальними закладами.
14. Основні функції управління навчально-виховною діяльністю.
15. Методи управління навчально-виховною діяльністю в НЗ. 
16. Стиль керівництва в освіті: сутність, компонентні блоки. 
17. Фактори, які впливають на різні стилі керівництва.
18.  Посадова інструкція.
19. Процес прийняття рішень та його етапи.
20. Вимоги до прийняття управлінських рішень. 
21. Класифікація методів обґрунтування рішень в менеджменті осві-

ти.
22. Сутність планування, як функції управління навчально-вихов-

ною діяльністю.
23. Проектування освіти і навчання менеджерів освіти.
24. Особливості планування навчально-виховною діяльністю в за-

гальному процесі планування освітніми організаціями.
25. Цілісний педагогічний процес в закладі освіти.
26. Закон України “Про освіту”: основні положення.
27. Психолого-педагогічна характеристика директора ЗОШ.
28. Основи діяльності заступника ЗОШ з навчально-виховної робо-

ти.
29. Діяльність класного керівника в ЗОШ.
30. Навчальний процес: сутність, основні компоненти.
31. Проблема інтелекту та ділової кваліфікації кадрів освітньої га-

лузі.
32. Закон України “Про вищу освіту”: основні положення. 
33. Внутрішня структура управління навчальною та виховною діяль-

ністю освітнього закладу.
34. Зовнішня структура управління освітніми організаціями.
35. Болонський процес: європейський вибір вищої освіти України.
36. Система вищої освіти в Україні.
37. Педагогічна майстерність управлінця в галузі освіти.
38. Мета виховання, як загальноосвітня проблема. 
39. Загальні основи планування навчально-виховної роботи закладу 

освіти.
40. Загальна характеристика основних напрямів виховання.
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41. Діагностика процесу навчання.
42. Загальна характеристика сучасних технологій навчання.
43. Організаційні форми навчального процесу. 
44. Викладач вищого навчального закладу, як організатор навчально-

виховного процесу.
45. Організація виховної роботи в освітньому закладі.
46. Організація самостійної роботи суб’єктів навчання. 
47. Організація науково-дослідної роботи студентів. 
48. Класифікуйте мотиви навчання.
49. Які особистісні якості формуються в процесі морально-естетич-

ного виховання
50. Модульно-рейтингова система навчання.
51. Розкрийте складові змісту трудового і екологічного виховання.
52. Основні організаційні форми навчального процесу.
53. Наукові основи сутності і змісту засобів навчання.
54. Визначте роль і місце батьків та суспільних організацій в трудо-

вому і екологічному вихованні молоді.
55. Сутність, зміст, класифікація методів процесу виховання.
56. Педагогічне управління колективом.
57. Сучасні вітчизняні інноваційні навчально-виховні заклади. 

МАУП в системі української вищої освіти.
58. Виховна справа: сутність, зміст. 
59. Комплексний характер підготовки і проведення виховної форми.
60. Дайте характеристику основних закономірностей виховання.
61. Роль об’єктивних і суб’єктивних факторів в розвитку та форму-

ванні особистості.
62. Психолого-педагогічні основи рушійної сили навчального проце-

су.
63. Основні шляхи морально-естетичного виховання молоді. 
64. Дайте характеристику компонентів процесу навчання.
65. Які зовнішні і внутрішні фактори впливають на ефективність 

формування морально-естетичних якостей особистості?
66. Закономірності і принципи процесу навчання.
67. Основний зміст принципів національного виховання. 
68. Основні завдання громадянського виховання у навчальному за-

кладі.
69. Зміст і завдання морального виховання.
70. Сучасні види навчання у вузі і трудовому колективі.
71. Розумове виховання в навчальних закладах освіти.
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72. Методика подолання педагогічних ситуацій у викладацькій діяль-
ності.

73. Організація та методика проведення іспитів у вузі. 
74. Організація та методика проведення заліків у вузі.
75. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти інтенсифікації процесу викла-

дання. 
76. Організація й методика бально-рейтингової системи навчання.
77.  Умови та шляхи інтенсифікації процесу навчання у вищій 

школі.
78. Методи стимулювання обов’язку й відповідальності в навчанні.
79. Рівні опанування дидактикою вищої школи.
80. Організація, методика керівництва науково-дослідною роботою 

студентів. 
81. Управління методичною роботою в освітній організації.
82. Конфлікт в освітніх організаціях: сутність, типи.
83. Організаційна технологія інтерактивного навчання. 
84. Професійно-методична компетентність викладача.
85. Педагогічна техніка викладача.
86. Облік результатів діяльності керівників закладу освіти.
87. Самовдосконалення педагога-менеджера.
88. Лекція – основна форма організації навчання у вузі.
89. Організаційна технологія практичних занять у системі вузівсь-

ких форм навчання.
90. Педагогічна ситуація у викладацькій діяльності.
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