
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Керівник закладу освіти 

Мета вивчення дисципліни – розширити та поглибити знання 
студентів з теорії управління навчальним закладом в сучасних умовах 
реформування освіти; сконцентрувати увагу на вимогах до керівника 
навчального закладу, його правах, обов’язках, відповідальності. 

Предмет дисципліни передбачає вивчення стратегічних напрямків і 
першочергових завдань, механізмів, технологій та критеріїв прийняття 
управлінських рішень з питань фінансово – економічної діяльності 
навчального закладу; організацію управління шкільним бюджетом та 
розпорядження майном закладу; визначення участі навчального закладу в 
торгах, конкурсах, надання повноважень і гарантій. 

Завдання курсу – дати студентам ґрунтовні і систематичні знання з усіх 
розділів курсу «Керівник навчального закладу». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
знати: 
– основні функції управління; 
– науково – теоретичні основи процесу управління; 
– нормативно‐правову та законодавчу базу управління навчальним 

закладом; 
– організаційні засади роботи керівника навчального закладу; 
– функції управління навчальним закладом; 
– форми та методи управління в освіті; 
– суть системного, ситуаційного, атрибутивного, поведінкового 

підходу в управлінні навчальними закладами різного типу; 
– технології управління закладом з урахуванням особливостей його 

функціонування; 
– шляхи удосконалення професійної підготовки керівника; 
- трудове право; 
- посадові вимоги до управлінця - менеджера освіти; 
- сутність і специфіку інформаційної діяльності керівника; 
- особливості управління навчальним закладом в сучасних умовах з 

урахуванням особливостей його функціонування. 
вміти: 
володіти знаннями, уміннями і бажаннями щодо керівництва та 

управління навчальним закладом; 
формувати мету і завдання управління; 
володіти методикою аналізу, синтезу, планування, контролю, розробки 

технології управлінської діяльності навчальним закладом різного типу; 
мати навики з прийняття управлінського рішення; 
впроваджувати інноваційні підходи до управління; 
користуватися законодавчою та нормативно‐правовою базою з питань 

освіти; 
забезпечувати якісний підбір та розстановку педагогічних кадрів; 
будувати структуру адміністративної служби; 



створити умови для розвитку навчального закладу; 
забезпечити якісне проходження атестації навчального закладу та 

педагогічних кадрів; 
створити в своєму навчальному закладі модель сучасного закладу; 
створювати імідж навчального закладу на теренах міста, району, 

області, України; 
управляти дисциплінарними відносинами в колективі; 
вчитись на чужих помилках і ділитись своїми досягненнями з 

колегами; 
створити модель успішного керівника сучасного інноваційного 

навчального закладу; 
аналізувати літературу з проблем управління та керівництва 

навчальним закладом. 
Володіти компетентностями: 
Загальними: 

• Знання та розуміння предметної області (педагогіки) та розуміння 
професійної діяльності. 

• Здатність до пошуку, обробки та критичного аналізу інформації з 
різних джерел.  

• Здатність планувати та управляти часом. 
Спеціальними: 

• Уміння аналізувати педагогічні явища, осмислювати роль кожного 
елемента у структурі цілого і у взаємодії з іншими компонентами. 

• Здійснювати перевірку якості педагогічної інформації. 
• Здатність розуміти роль педагогічного менеджменту в досягненні цілей 

освіти та спроможність управляти інноваціями в закладі освіти. 
Програмні результати навчання: 

• Аналізувати суттєві зв’язки між компонентами освітнього процесу; 
вирішувати прогностичні, організаційні, мотиваційні, контрольні, 
керівні завдання щодо закладу освіти, структурного підрозділу або 
його суб’єктів чи об’єктів прогнозувати ефективність функціонування 
процесу навчання та планувати моніторинг якості освіти з урахуванням 
особливостей компетентнісного підходу. 

• Описувати суть основних підходів в управлінні закладами освіти 
різних типів та визначати особливості управління закладом освіти в 
сучасних умовах з урахуванням особливостей його функціонування. 
 
3.Зміст навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1 
Організаційні засади роботи керівника навчального закладу 
Тема 1. Професійний керівник – успішний заклад. Посадові вимоги до 

керівника навчального закладу 
Тема 2. Розвиток і навчання керівника освітнього закладу. 

Нормативно‐правова та законодавча база управління навчальним закладом 



Тема 3. Керівник і керівництво: типи, види, стилі. Демократизація 
управління навчальним закладом 

Тема 4. Формула успіху керівника навчального закладу. Організаційні 
засади роботи керівника навчального закладу: трудовий розпорядок, 
контракт 

Тема 5. Побудова адміністративної служби: її функції, завдання. 
Атестація/ 

Тема 6. Управлінська компетентність керівника навчального закладу 
Тема 7. Підвищення рівня управлінської компетентності керівника 

загальноосвітнього навчального закладу 
Змістовий модуль 2  
Технології та методи управління навчальним закладом 
Тема 8. Сутність управлінської культури керівника сучасної школи. 

Управління дисциплінарними відносинами. 
ТЕМА 9. Методи управління дисциплінарними відносинами.  
Тема 10. Процес підготовки та прийняття управлінського рішення. 
Тема 11. Підготовка та реалізація управлінських рішень. 
Тема 12. Технології   управління   закладом   з   урахуванням 

особливостей його функціонування. 
Тема 13. Інформаційне забезпечення діяльності керівника навчального 

закладу. 
4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни. На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС /120 годин: 40 год. аудиторних (20 
год. лекцій, 20 год. практичних занять) і 80 год. самостійної роботи.  

Форма підсумкового контролю: екзамен 
Інформація про викладача:  Ковальчук Г.П., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри педагогіки та управління навчальним 
закладом. 
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