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ВСТУП

Навчальна програма дисципліни „Управління персоналом у навчальному
закладі”  складена  відповідно  до  освітньої  програми  та  навчального  плану
підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073
Менеджмент. спеціалізації Управління навчальним закладом.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика кадрової
політики в сучасних організаціях, забезпечення цілеспрямованого використання
персоналу організації.

Міждисциплінарні  зв’язки:  „Економіка  підприємства”,  „Стратегічний
менеджмент”, "Менеджмент організацій”.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
Змістовий модуль 1

Базові положення управління персоналом навчального закладу.
Змістовий модуль 2

Теорія та практика управління персоналом навчального закладу.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення навчальної дисципліни „Управління персоналом у
навчальному закладі” є  формування у студентів системи знань щодо сучасного
підходу з управління персоналом у навчальному закладі. 

1.2.  Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  „Управління
персоналом у навчальному закладі” є: 

– планування роботи школи, розвиток та управління персоналом 
навчальних закладів;

– удосконалення структури персоналу та система оцінювання персоналу;
– штатний  розклад навчального закладу та його формування;
– відбір персоналу, його кваліфікаційні вимоги та посадові інструкції;
– мотивація персоналу, прийоми й методи;
 – оцінка професійної діяльності працівників та підвищення рівня їхньої

професійної підготовки.

1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен:
знати:

– управління та планування роботи школи;
– функції управління школою;
– структуру персоналу;
– управлінську діяльність адміністрації школи;
– штатний розклад навчального закладу;

– основні етапи набору персоналу;
– кваліфікаційні вимоги до персоналу навчального закладу;
– посадові інструкції персоналу навчального закладу;



–  систему  керування  професійною  та  внутрішньо  організаційною
кар’єрою: (поняття, значення, види, планування та реалізація).
вміти:
планувати роботу персоналу;
– використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;
–  володіти  інструментарієм  стимулювання  працівників,  що  передбачає

необхідність врахування внутрішнього потенціалу працівника;
– застосовувати методи оцінки персоналу;
– інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом; 
– розраховувати показники ефективності роботи персоналу;
– принципи та порядок штатного розкладу навчального закладу;
 – здійснювати контроль за виконанням та професійно використовувати

методи мотивації персоналу;
–  розвивати  творчу  ініціативу  та  трудову  активність  працівників

навчальних закладів.
– здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та

основні напрями розвитку персоналу.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено  120  годин  /4  кредити
ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Базові положення управління персоналом навчального закладу

Тема 1. Планування роботи школи, розвиток та управління персоналом
навчального закладу

Управління та планування роботи школи.
Функції управління школою.
Розвиток персонала навчального закладу.
Методи розвитку персоналу.
План роботи та розвитку персоналу.
Управління персоналом навчального закладу.
Професійні якості керівника, його властивості.

Тема 2. Удосконалення структури персоналу та система оцінювання
персоналу

Структура персоналу. Управлінська діяльність адміністрації школи.
Організаційна структура управління.
Організаційно-педагогічні умови управління школою.
Удосконалення  структури  персоналу.  Особливості  управлінської

діяльності в сучасній школі.
 Методи управління персоналом.
Заходи з оцінювання ефективності діяльності персоналу НЗ. Сучасні 

методи оцінки персоналу.

Тема 3. Штатний  розпис навчального закладу та його формування

 Штатний розпис навчального закладу.

Порядок формування штатного розпису закладу.

Принципи формування штатного розпису адміністративної служби.

Змістовий модуль 2

Теорія та практика управління персоналом навчального закладу

Тема 1. Відбір персоналу, його кваліфікаційні вимоги та посадові

інструкції

Технології відбору, підготовки та сертифікації персоналу.
Основні етапи набору персоналу.
 Посадовий сертифікат директора школи.



 Посадовий сертифікат заступника директора з навчально-виховної 
роботи.

Кваліфікаційні вимоги до персоналу навчального закладу.
Посадові інструкції персоналу навчального закладу.

Тема 2. Мотивація персоналу, прийоми й методи

Система мотивації персоналу.
Методи мотивації персоналу.
Прийоми мотивації персоналу в практиці управління.
 Основні системи оптимальної мотивації труда.
 Загальні стратегічні заснування системи мотивації труда.

Тема 3. Оцінка трудової діяльності працівників та підвищення рівня їх

професійної підготовки.

Оцінка трудової діяльності працівників.
Класифікація цілей оцінки персоналу за Мак-Ґрегором.
 Методи індивідуальної оцінки персоналу.
Система керування професійною і внутрішньо організаційною кар’єрою:

поняття, значення, види, планування та реалізація.
Підвищення рівня професійної підготовки вчителя.
Основні  форми  розвитку  творчої  ініціативи  і  трудової  активності

працівників навчальних закладів.
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних праці
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
Формою підсумкового контролю є іспит.



5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 усні відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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