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ВСТУП 

Навчальна  програма  дисципліни  «Управління  навчально-виховною  та
науково-методичною діяльністю 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  управління  навчально-
виховною та науково-методичною діяльністю у навчальному закладі. 

Міждисциплінарні  зв’язки:  «Менеджмент  організацій»,  «Техніка
адміністративної діяльності», «Управління персоналом», «Основи педагогічної
майстерності».

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 
1. Управління навчально-виховною діяльністю в навчальному закладі.
2. Управління науково-методичною діяльністю в навчальному закладі.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення  навчальної  дисципліни  «Управління  навчально-
виховною  та  науково-методичною  діяльністю  у  навчальному  закладі»  є
дослідження  теоретичних  і  прикладних  аспектів  управління  навчально-
виховною та науково-методичною діяльністю.

1.2. Завдання  вивчення  навчальної  дисципліни  «Управління  навчально-
виховною та науково-методичною діяльністю у навчальному закладі»: 

− розкрити питання основ статутної діяльності навчального закладу;
− сформувати  уяву  студентів  щодо  системи  управління  навчальним

закладом,  а  саме  організацію  діяльності  робочих  і  дорадчих  органів
навчального закладу;

− вивчити  механізми  функціонування  органів  громадського
самоврядування в навчальному закладі;

− дослідити  порядок  формування  контингенту  осіб,  які  навчаються  у
закладі, відрахування та поновлення їх на навчання;

− вивчити основи планування роботи навчального закладу;
− розкрити  специфіку  педагогічного  спілкування,  особливостей

комунікативно-мовленневих ситуацій, характерних для управлінської діяльності
викладача та керівника;  

1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен:
знати:

- ключові поняття управління навчальним закладом;
- принципи управління навчальними закладами;
- методи та функції управління навчальним закладом;
- структуру органів управління освітою;
- процедури створення робочих та дорадчих органів навчального закладу;
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- порядок  розробки  програми  діяльності  Ради  закладу  та  механізми
введення в дію її рішень;

- систему заходів із виконання закладом завдань діяльності;
- механізми  функціонування  органів  громадського  самоврядування  в

навчальному закладі;
- порядок  формування  контингенту  осіб,  які  навчаються  у  закладі,

відрахування та поновлення їх на навчання;
- порядок  розробки  планів  навчальної  та  навчально-виховної  діяльності

навчального закладу;
- методику  прийняття  рішень  і  критерії  оцінки  якості  та  ефективності

навчально-виховного процесу в закладі;
- основи організації методичної роботи у навчальному закладі.

вміти:
- приймати рішення в межах повноважень;
- створювати для вирішення основних питань діяльності закладу робочі та

дорадчі органи;
- затверджувати  на  підставі  науково-обґрунтованого  планування

матеріальних, фінансових і трудових витрат, максимальної мобілізації ресурсів
заходи щодо виконання закладом завдань діяльності;

- організовувати та контролювати роботу з формування контингенту осіб,
які навчаються у закладі, відрахування та поновлення їх на навчання;

- затверджувати  заходи  з  управління  навчально-виховним  процесом  в
закладі;

- приймати  рішення  за  результатами  аналізу  пропозицій  структурних
підрозділів,  працівників  закладу  щодо  звернень  громадян,  громадських
об’єднань,  державних  і  недержавних  підприємств,  установ  та  організацій,
органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності закладу;

- вміти здійснювати планування роботи навчального закладу;
- приймати  рішення  з  усіх  питань  управління  навчально-виховною  та

науково-методичною діяльністю закладу за винятком тих,  які  законодавством
віднесені  до  компетенції  міністерства,  іншого  органу  управління,  загальних
зборів (конференції) колективу, Ради навчального закладу; 

- приймати  рішення  за  результатами  контролю  навчально-виховного
процесу, його якості та ефективності в закладі;

- впроваджувати у практику передовий педагогічний досвід;
- надавати  практичну  допомогу  вчителям  з  питань  удосконалення

теоретичних знань, педагогічної майстерності. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1 
Управління навчально-виховною діяльністю в навчальному закладі

Тема 1. Система управління загальноосвітнім навчальним закладом

Принципи управління освітою. Структура органів управління освітою.
Управлінські органи в школі. Процедура створення робочих та дорадчих

органів  навчального  закладу.  Порядок  розробки  програми  діяльності  Ради
закладу та механізми введення в дію її рішень.

Система  заходів  з  виконання  закладом  завдань  діяльності.  механізми
функціонування органів громадського самоврядування в навчальному закладі.
Особливості управлінської діяльності в сучасній школі.

Тема 2. Формування контингенту осіб, які навчаються у закладі,
відрахування та поновлення їх на навчання

Порядок відрахування осіб, які навчаються у закладі. Порядок поновлення
на навчання осіб, які навчаються у закладі. Принципи формування контингентів
учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Прийом до загальноосвітніх навчальних закладів. Державна політика.
Прийом до першого класу громадян України.
Випуск учнів навчальними закладами.

Тема 3. Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі

Організація навчально-виховного процесу в закладі.  Планування роботи
навчального  закладу.  Плани  навчально-виховної  діяльності  навчального
закладу. Контроль за організацією навчально-виховного процесу, його якості та
ефективності в закладі.

Тема 4. Система управління навчально-виховним процесом 

Заходи з управління навчально-виховним процесом в закладі. 
Методики  прийняття  рішень  і  критерії  оцінки  якості  та  ефективності

навчально-виховного процесу в закладі;
контроль  навчально-виховного  процесу,  його  якості  та  ефективності  в

закладі.
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Змістовний модуль 2 
Управління науково-методичною діяльністю в навчальному закладі

Тема 1. Методична робота в навчальному закладі 
Завдання  та  зміст  методичної  роботи.  Форми  методичної  роботи  з

учителями, їх характеристика. 
Організація методичної роботи в гімназіях і ліцеях. Організація методичної

роботи з учителями початкових класів малокомплектних груп.
Організація методичної роботи на діагностичній основі.

Тема 2. Передовий педагогічний досвід

Поняття  про передовий педагогічний досвід. Критерії оцінки передового
педагогічного  досвіду.  Виявлення  та  вивчення  передового  педагогічного
досвіду.

Впровадження в практику досягнень передового педагогічного досвіду та
педагогічної науки. 

3. Рекомендована література

Белая  К.Ю.  Формы  педагогического  совета  /  Белая  К.Ю.  //  Управление
дошкольным образовательным учреждением. – 2002. – № 2. – С.29-31.

Бочкова Л. Педсовет: подводим итоги года / Бочкова Л. // Директор школы. –
1998. – № 8. – С.19-24.

Бурова А., Долинна О. Педагогічна рада / Бурова А., Долинна О. // Дошкільне
виховання. – 2001. –№ 11. – С.20-21.

Васильков  Л.М.,  Тевлін  Б.Л.  Оптимізація  праці  завуча  загальноосвітньої
школи. – К.: Рад.школа, 1988.

Внутришкольное  управление:  вопросы  теории  и  практики  /  Под  ред.
Шамовой Г.И. – М.: Просвещение, 2000.

Григораш В.В, Касьянова О. М., Мармаза О.І. та ін. Управління навчальним
закладом:  Навчально-методичний  посібник.  У  двох  частинах.  Ч.2.  Ключ  до
професійного успіху. Харків; Веста: Видавництво „Ранок”, 2003,  – 152 с. – (серія
„Управління школою”).

Дроб’язко  П.  Удосконалення  роботи  педагогічної  ради  /  Дроб’язко
П. // Директор школи. – 2000. – №37. – С.9.

Ефективне управління школою в сучасних умовах: навч.-метод. посібник. –
СПб.: КАРО, 2005.

Ельбрехт О.М. Управління навчальною та виховною діяльністю: теорія 
та практика: навч. посібник. / О.М. Ельбрехт. – К.: Основа, 2010. – 168 с.
Жерносек  І.П.  Удосконалення  науково-методичної  роботи  в  сучасних

загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях. – К., 2001.
Иноземцева  В.П.  Педагогический  совет  в  ДОУ  /  Иноземцева  В.П.  //

Управление ДОУ. – 2002. – № 2. – С.19-31.
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Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів  системи
загальної  середньої  освіти  всіх  типів  і  форм  власності,  затверджена  наказом
Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319. 

Капустін М. Методика підготовки і проведення педагогічної ради / Капустін
М. // Завуч. – 1 вересня 2001. – №10. – С.6-7.

Карамушка Л.М. Психологічні основи управління у системі середньої освіти:
навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1997. – 179 с.

Кашкін  Ю.  Самоосвітня  діяльність  учителя  –  запорука  успішної  роботи
школи: Матеріали до педагогічної ради / Кашкін Ю.  // Директор школи. – 2001. –
№17. – С.11.

Колодяжная  Т.П.  Модель  подготовки  к  педсовету  /  В  кн.  Управление
современным дошкольным образовательным учреждением. Часть 1. – М.: Учитель,
2002. – 80-84. 

Конаржевский  Ю.А.  Педагогический  анализ  учебно-воспитательного
процесса и управление школой. – М., 1986.

Конституція України. – К.: Преса України, 1997.
Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.:

Школяр, 1997.
Лебідь  О.В. Професійна  культура  керівника  загальноосвітнього

навчального  закладу  :  Навчальний  посібник.  /  Ольга  Лебідь.  –  Донецьк  :
ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 263 с.

Липова Л. Педагогічні ради у школі: технологія і спрямованість / Липова Л. //
Директор школи. – 2000. – №41. – С.7. 

Максимюк С.П. Педагогіка: навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 667 с.
Марченко Л. Аксіологія в управління / Л. Марченко // Директор школи . –

2011. – № 2 .– С. 10-13.
Масленникова П.А. Методика планирования работы школы. – М. 1986.
Можейко Г. Управління учнівською та педагогічною творчістю (Педагогічна

рада, з досвіду роботи) / Можейко Г. // Директор школи. – 2000. – №1.
Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навч. посіб. / Т.

М. Десятов, О. М. Коберник та ін. - Харків : Основа, 2003. - 240 с.Національна
доктрина розвитку освіти України у ХХІ століття. - К.: Шкільний світ, 2001. – С.23.

Нємцов В.Д.,  Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій. – К. – 2001.
Онишків З.М. Основи школознавства: навч. посіб. Для студентів педагогічних

вузів  (Рекомендовано  Міністерством  освіти  і  науки  України).  –  Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2003. – 176 с.

Организация и методика проведения деловых совещаний: Учебное пособие /
сост. А.Г.Елисеев. – К.: МАУП, 1995. – 64 с.

Організація  й  управління  навчально-виховним  процесом  у  початковій
школі: навчальний посібник, Ч.1 / уклад. В.І. Кобаль – Мукачево: Вид-во МДУ,
2015. – 140 с.

Орієнтовні  посадові  обов’язки заступника директора  з  виховної  роботи //
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 1992. – №23.

Освітній  менеджмент:  Навч.  посібник  /За  ред.  Л.  Даниленко,  Л.
Карамушки. – К. : Шкільний світ, 2003. – 400 с.
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Педагогічна рада як колегіальна форма управління в школі // Директор школи.
– 1 вересня 2001. – №28. – С.3-30. 

Педсовет: идеи, методики, формы. – М.: Центр педагогический поиск, 2002. –
160 с.

Підготовка керівника середнього закладу освіти: Наук.-метод. посібник /
За заг. ред. Л. Даниленко. – К. : Міленіум, 2003. – 305 с.

Подготовка принятия и исполнения комплексно-целевой программы работы
школы  на  год  /  Авторы-составители  Т.И.Шамова,  А.Н.Малинин,  Н.В.  Немова,
Н.А.Шарай. – М.: Просвещение, 1993. – С.13-16.

Поздняк  Л.В.,  Лященко  Н.Н.  Совет  педагогов  ДОУ  /  В  кн.  Управление
дошкольным образованием. – М.: Академия, 2001. – С.160-171.

Поташник М.М.. Качество образования: проблемы и технология управления.
– М., 2002. 

”Про навчальні  плани загальноосвітніх  навчальних закладів  на  2010-2011
навчальний рік” Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-143 від 05.03.2010. 

“Про  затвердження  Інструкції  з  ведення  ділової  документації  у
загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів” Наказ міністерства освіти і
науки України № 240 від 23 червня 2000 року / Інформаційний збірник Міністерства
освіти і науки України № 17, вересень, 2000 р. 

“Про  затвердження  Орієнтовних  критеріїв  оцінювання  діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів” Наказ Міністерства освіти і науки України
№99 від 14.02.2005 р.

“Про  затвердження  Примірного  положення  про  раду  загальноосвітнього
навчального  закладу”  Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України  №  159  від
27.03.2001р. 

“Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників
навчально-виховних  закладів  системи  Міністерства   освіти  України”  Наказ
Міністерства освіти і науки України № 455 від 20.12.93р.     

Раченко И.П. Принципы научной организации труда в школе. – К. 1990. 
Руснак  Т.  Педагогічна  рада  в  школі.  –  Готуємося  до  педради  / Упор.

І.Рожнятовська, В.Зоц. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – С.5-20.
Селевко Г. Педагогічна рада – ділова гра / Селевко Г. // Завуч. – 2001. – №7. –

С.2.
Селевко Г. Педагогічна рада у формі семінару-практикуму // Завуч. – 2001. -

№3. – С.2.
Селевко Г. Технологии педагогических советов / Селевко Г. // Сельская школа.

– 2000. – №4-5. – С.11; 2001. – №1. – С.16. 
Сластенин В., Исаев И. и др. Педагогика: учебное пособие для студентов

педагогических учебных заведений. 2000.
Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства

України про працю. – К.: “Видавництво А.С.К.”, 2003.
Сущенко Т.І. Управління позашкільним педагогічним процесом. – Запоріжжя,

1994. 
Типовий  статут  середнього  загальноосвітнього  навчального  закладу  //

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 1992. – №23.
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Ткаченко  Т.,  Барсукова  Л.  Інноваційний  директор  – інноваційна  школа  /
Т. Ткаченко, Л. Барсукова // Директор школи . – 2011 . – № 44 . – С. 3-12.

Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Черньова З.О.
Педагогіка управління: Навч. посіб. . - Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 408 с.

Фельзер А.Б., Доброневський О.В. Техніка роботи керівника. – К:, 1993. 
Хриков  Є.М.  Управління  навчальним  закладом:  навчальний  посібник  /

Є.М. Хриков. – К.: Знання, 2006. - 365 с.
Чоботарь А.В. Демократизация внутришкольного контроля. – М., 1991.
Шамов Т.И., Нефедова К.А. Планирование работы школы. – М., 1984. 
Шамова Т.И., Чекмарева Т.К. Совершенствование системы внутришкольной

информации. – М., 1985. 
Шамова Т.И. Управление образовательными системами: Учебное пособие

/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова. – М.: ИЦ “Академия”, 2008. –
384 с. – (Высшее профессиональное образование).

Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 3-е изд., перераб. и
доп. – К.: МАУП, 1999. – 228 с. 

Щекин Г.В.  Планирование  и  организация  работы с  персоналом:  Учебное
пособие. – К.: МЗУУП, 1993. – 92 с.

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;
 завдання для самостійної  роботи;
 ситуаційні завдання.
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