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ВСТУП

Навчальна  програма  вивчення  дисципліни  «Керівник  навчального
закладу» 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  особливості  діяльності
керівника навчального закладу.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є інтегрованою та базується на
вихідних  методологічних  положеннях  таких  навчальних  дисциплін  як
«Менеджмент організацій», «Техніка управлінської діяльності», «Управління
змістом роботи», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності».

Програма навчальної дисципліни містить один змістовий модуль.

1. Мета й завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення навчальної  дисципліни «Керівник навчального
закладу»  є  висвітлення  теоретичних  засад  проблеми  організації  діяльності
керівника  навчального  закладу,  розгляд  основних  аспектів  діяльності
керівника навчального закладу.

1.2. Основними  завданнями  навчальної  дисципліни  «Керівник
навчального закладу» є: 

 систематизація  інформації  щодо  теоретичних  аспектів  проблеми
управління навчальним закладом і  ролі в цьому процесі  керівника
НЗ;

 засвоєння  понятійного  апарату  навчальної  дисципліни:  контракт
керівника  навчального  закладу  з  органом  управління  за
підпорядкуванням  чи  засновником  навчального  закладу;  обов’язки
керівника навчального закладу; критерії професійної компетентності
керівника навчального закладу;

 формування  чіткого  уявлення  про  особливості  побудови
адміністративної  служби  НЗ,  її  завдання  і  функції,  механізми  й
методи  управління  дисциплінарними  відносинами;  технології
управління  навчальним  закладом,  шляхи  формування  позитивного
іміджу навчального закладу.

1.3. За результатами вивчення дисципліни  здобувачі мають 
знати:
– ключові поняття, категорії управління навчальним закладом;
– умови укладання контракту керівника навчального закладу;
– організаційні засади роботи керівника НЗ;
– методи управління дисциплінарними відносинами;
– класичні й інноваційні технології управління навчальним закладом;
– критерії іміджу навчального закладу;



– критерії іміджу керівника навчального закладу.
уміти:
– приймати управлінське рішення;
–  здійснювати  процес  управління  навчальним закладом  на  демократичних
засадах;
– розподіляти посадові обов’язки між адміністрацією НЗ;
– ефективно використовувати закони, підзаконні галузеві акти, інформаційні
ресурси в управлінській діяльності; 
– ефективно організувати робочий час керівника НЗ;
– виявляти здатність до управління навчальним закладом з урахуванням його
рівня (ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ тощо).

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено  54  години  /  1,5
кредити ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ.

Тема 1. Контракт керівника навчального закладу з органом управління
за підпорядкуванням чи засновником (засновниками) навчального

закладу.
1. Умови  укладання  контракту  керівника  навчального  закладу  з

органом  управління  за  підпорядкуванням  чи  засновником  навчального
закладу.

2. Права та обов’язки сторін, що укладають угоду; вимоги до керівника
НЗ. 

3. Умови припинення контракту.

Тема 2. Організаційні засади роботи керівника НЗ. Адміністративна
служба НЗ.

1. Формування особистого трудового розпорядку керівника НЗ.
2. Адміністративна служба навчального закладу, її структура, функції й

завдання.
3. Посадові обов’язки адміністрації НЗ, їх розподіл.
4. Правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.
5. Роль адміністрації в організації трудового розпорядку вчителя.

Тема 3. Управління дисциплінарними відносинами
1.Заохочення  працівників  за  успіхи  в  роботі.  Відомчі  заохочувальні

відзнаки Міністерства освіти і науки України.
2.Дисциплінарні стягнення, їх види. Порядок застосування стягнень за

порушення трудової дисципліни.
3.Документообіг при заохоченні та дисциплінарному стягненні.

Тема 4. Управлінське рішення керівника навчального закладу
1. Сутність та класифікація управлінських рішень. 
2. Вимоги до прийняття управлінських рішень керівників НЗ.
3. Процес прийняття управлінських рішень.
4.  Контроль  за  виконанням  управлінського  рішення  керівника

навчального закладу.

Тема 5. Технології управління навчальним закладом з урахуванням
особливостей його функціонування

1.  Ефективні  технології  управління  навчальним  закладом:  технології
колективного  планування,  довгострокового  розвитку  базової  інноваційної
ідеї,  підтримки  освітніх  ініціатив  та  педагогічної  творчості,  коучинг,
партисипативні технології.

2. Кадровий добір і розстановка працівників навчального закладу.
3. Ділова оцінка персоналу.



Тема 6. Імідж керівника навчального закладу
1. Складові успіху ефективного керівника.
2. Критерії оцінки іміджу керівника навчального закладу.
3. Діагностика іміджу керівника навчального закладу.
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