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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Мова викладання 
українська українська 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
 (шифр і назва) 

Вид дисципліни 

(обов’язкова) Спеціальність  

011 Освітні, педагогічні науки 

 

Модулів – 1 
 

Освітня програма 

Освітологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 

 

2 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

3 3 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

здобувача – 4 

Рівень вищої освіти: 

Другий (магістерський) 

16 год. 6 

Практичні, семінарські 

14 год 4 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год  

Індивідуальні завдання:  

0год. 

Вид контролю:  

іспит іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

для заочної форми навчання – 1:6.5 

  



2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма навчальної дисципліни Адміністративний менеджмент  складена 

відповідно до освітньої програми підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки. 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – механізм адміністративної 

діяльності у сфері управління з проектування адміністративно-управлінських 

технологій, побудови раціональної структури управління, формування 

адміністративних відносин, які спонукають колектив до реалізації завдань і цілей 

організації; дослідження особливостей адміністративного менеджменту у сучасних 

закладах освіти. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» 

є формування в здобувачів здатності визначати і розв’язувати складні професійні 

задачі управління закладами освіти завдяки правильному використанню принципів 

та інструментів адміністрування; оволодіння сучасними науковими концепціями, 

методами та технологіями підвищення ефективності управління організаційними 

структурами, організацією; формування компетентностей, необхідних для 

забезпечення функціонування механізмів адміністрування у процесі управління 

закладами освіти, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

 

 

3. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІК Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі забезпечення 

якості навчання і викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього 

процесу, організації експертизи освітньої діяльності, проведення педагогічних 

досліджень і впровадження їх результатів в інноваційну освітню практику, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми комплексно, на 

міждисциплінарному рівні. 

ЗК7. Здатність гармонізувати групову взаємодію учасників освітнього 

процесу, виявляти лідерство, використовувати сучасні технології управління. 



СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, 

науково-педагогічній та науковій діяльності, застосовувати технології й 

інструменти тьюторства, коучингу, консультування, фасилітації, прогнозування, 

підтримки освітніх стартапів. 

СК7. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти, педагогіки й 

на межі галузей знань, здійснювати управління педагогічним процесом на засадах 

соціального партнерства, стратегічного планування, розробляти і реалізовувати 

процесуальні карти забезпечення якості освіти. 

Програмні результати навчання передбачають, що здобувачі 

демонструють: 

РН1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки, 

вимоги до ліцензування й акредитації освітньої діяльності, методологію 

педагогічних досліджень. 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до 

фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

РН6. Розробляти й брати участь в інноваційних і дослідницьких проєктах у 

сфері освіти/педагогіки  міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних норм, прогнозувати результати і соціокультурні 

наслідки їх реалізації. 

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук 

у різних джерелах, аналізувати, систематизувати, оцінювати її достовірність та 

релевантність, оперувати технологіями інтерпретації даних.  

РН10. Приймати обґрунтовані управлінські рішення, генерувати 

підприємницькі ідеї, використовувати бізнес-технології у процесі розроблення й 

реалізації освітніх та/або педагогічних проєктів, нести за них відповідальність. 

РН13. Здійснювати педагогічне оцінювання результатів навчання для 

внутрішнього забезпечення якості освіти, проводити самооцінювання освітньої 

діяльності. 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3 семестр 

 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні засади адміністративного менеджменту в освіті 

 

 Тема 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту  Історичні 

передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична 

адміністративна школа: А.Файоль, Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі. Теорія 

адміністративної організації ідеального типу М. Вебера. Сучасна концепція 

адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного управління в сфері 

освіти. Функції адміністративного менеджменту в освітній організації. 

Адміністративна діяльність як специфічна складова менеджменту освітньої 

організації. Співвідношення менеджменту та адміністрації закладу освіти. 



Адміністративний менеджмент як система та як процес. Цілі і завдання 

адміністративного менеджменту. Система принципів та функцій адміністративного 

менеджменту. Особливості адміністративного менеджменту в закладах освіти. 

 

   Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління 

 Система адміністративного управління. Категорії адміністративного 

менеджменту. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях, 

некомерційних та громадських організаціях, закладах освіти. Адміністративні 

органи управління та їх різновиди. Адміністрація як орган адміністративного 

управління та суб’єкт адміністративного менеджменту, її форми, завдання, функції 

та структури. 

 Сутність та значення процесу адміністративного менеджменту. Складові 

процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, 

управлінські рішення. Адміністративні посади в закладах освіти та їх ієрархія. 

Вимоги до адміністрації закладу освіти. Модель функціональної компетентності 

сучасного керівника закладу освіти. 
 

Змістовий модуль 2. 

Технології адміністративного менеджменту в освіті 

 

 Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті у закладах 

освіти  

 Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування у 

сфері освіти. Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного 

планування. Методичні основи адміністративного планування у закладах освіти. 

Аналіз діяльності закладу освіти і прогнозування його розвитку (SWOT-аналіз). 

Методи розробки планів. Стратегічне бачення, прогнозування та програмування. 

Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації закладів 

освіти. Використання технології SMART при формулюванні цілей розвитку 

закладу освіти. Стратегічне, тактичне, оперативне планування як функція 
адміністрування в сфері освіти. Короткотермінові та оперативні плани. Календарні 

плани. Індивідуальні плани. Графіки виконання робіт. Плани роботи  працівників.  

 

Тема 4. Організаційна діяльність в адміністративному менеджменті у 

закладах освіти 

Методологічні основи проектування організаційних структур 

адміністративного управління. Фактори, які впливають на процес проектування. 

Процедура проектування організаційних структур адміністративного управління. 

Інструменти проектування. 

Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна 

спеціалізація адміністративного управління. Рівні адміністративного управління в 

закладах освіти.  

 Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в 
адміністративному менеджменті. Розробка установчих документів 
(статут, положення про підрозділи); розподіл повноважень, обов’язків і 
відповідальності між структурними ланками; встановлення форм 
взаємовідносин адміністративної служби з іншими структурними підрозділами 



закладу освіти. Закріплення повноважень, обов’язків та відповідальності 

адміністрації. Делегування повноважень. Централізація та децентралізація 

управлінських повноважень в апараті управління. Конкретизація відповідальності.  

 

 Тема 5. Мотивація в системі адміністративного менеджменту  

 Теоретичні засади мотиваційного менеджменту, місце в системі управління 

персоналом і формуванні конкурентних переваг. Цілі та функції мотиваційного 

менеджменту. Посадові особи, які реалізують функцію мотивації в сфері освіти. 

Форми мотивування працівників сфери освіти. Запобігання демотивації. 

Компенсаційна модель винагороди за працю: сутність і причини поширення на 

практиці. Структура компенсаційного пакета. Роль посадових окладів, надбавок, 

доплат та премій у мотивуванні. Компенсаційна політика та компенсаційна 

стратегія. Компенсаційна політика та компенсаційна стратегія в сфері освіти. 

Компенсаційна політика та компенсаційна стратегія. Нетрадиційні підходи до 

мотивування працівників апарату управління. Побудова систем стимулювання 

адміністрації. 

 

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті 

 Сутність, види адміністративного контролю.  Зміст адміністративного та 

виконавчого контролю. Принципи адміністративного контролю. Зовнішній і 

внутрішній адміністративний контроль. Адміністративні стандарти. Способи та 
інструменти адміністративного контролю. Бюджетний контроль, адміністративний 

аудит, статистичне спостереження, доповідь, нарада, звіт. Особливості 

регулювання адміністративної діяльності в організації. Регулювання як спосіб 

усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності. 

 Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності в закладах 

освіти. Застосовування методів контролю якості освіти.  

 

 

      Змістовий модуль 3.  

Методи адміністративного менеджменту та адміністрування            

управлінських рішень 

 

Тема 7. Адміністративні методи управління у сфері освіти 

  Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно-

розпорядчі методи управління. Адміністративно-розпорядчі методи управління. 

Соціально-психологічні та організаційно-економічні методи адміністративного 

менеджменту. Методи адміністративного менеджменту в закладах освіти. 

Регламентація управління. Види регламентів. Методика розробки регламентів. 

Сучасні підходи до розробки регламентів. Особливості регламентів в закладах 

освіти.     Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення 

системи адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство. 

 Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. 

Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов’язки, права та 

відповідальність підлеглих. Адміністративний вплив. Способи адміністративного 

впливу. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни та порядку. 

Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади. Делегування влади 



підлеглим. Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між 

підлеглими та адміністрацією. Колективне управління. 

 Характеристика та особливості адміністративних методів управління в 

закладах освіти. 

 

Тема 8. Адміністрування процесу прийняття та реалізації управлінських 

рішень 

 Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 
Форми адміністрування управлінських рішень: накази, розпорядження, 
вказівки, акти, протоколи. Організація виконання управлінських рішень. Контроль 

за виконанням управлінських рішень. Види управлінських рішень в системі 

адміністративного менеджменту. Система комунікацій та інформаційного 
забезпечення організації прийняття управлінських рішень. Побудова 
комунікаційних мереж в апараті управління у сфері освіти. Організація та контроль 

виконання управлінських рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень.  Санкції 

і стимулювання.  

 Характеристика систем реалізації управлінських рішень в закладах освіти. 

 

 Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 

 Інформаційні системи як основа сучасних технологій адміністративного 
менеджменту. Види та форми інформаційних систем в адміністративному 
менеджменті. Процесний підхід в адміністративному менеджменті. 

Адміністративна система менеджменту й 

інформаційні технології. Технології дослідження і реалізації сучасних 

адміністративних процесів. Сучасні технології організаційної структуризації. 

Технології бізнес-планування, бізнес-процесів та бюджетування в системі 

адміністративного менеджменту закладів освіти. Інформаційно-комунікаційні 

технології адміністративного менеджменту. Адміністративні інновації в галузі 

освіти. Адміністративний менеджмент і системи управління якістю освіти. 

Оновлення управління закладом освіти 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні засади адміністративного менеджменту в освіті 

Тема 1. Теоретичні 

засади 

адміністративного 

менеджменту 

10 1 1   8 11 1    10 

Тема 2. Система 

адміністративного 

менеджменту та 

апарат управління 

10 1 1   8 11 1    10 



Змістовий модуль 2. 

Технології адміністративного менеджменту в освіті 

Тема 3. Планування в 

адміністративному 

менеджменті у 

закладах освіти 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 4. Організаційна 

діяльність в 

адміністративному 

менеджменті у 

закладах освіти 

10 2 2   6 9  1   8 

Тема 5. Мотивація в 

системі 

адміністративного 

менеджменту 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 6. 

Контролювання та 

регулювання в 

адміністративному 

менеджменті 

10 2 2   6 9  1   8 

Змістовий модуль 3. 

Методи адміністративного менеджменту та адміністрування управлінських рішень 

Тема 7. 

Адміністративні 

методи управління у 

сфері освіти 

10 2 2   6 11 1    10 

Тема 8. 

Адміністрування 

процесу прийняття та 

реалізації 

управлінських рішень 

11 2 1   8 10 1    9 

Тема 9. Сучасні 

технології 

адміністративного 

менеджменту 

9 2 1   6 11  2   9 

Усього годин 90 16 14   60 90 6 4   80 

 

 



5.1. Теми лекцій 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту 1 

2. Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат 

управління 

1 

3. Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті у 

закладах освіти 

2 

4. Тема 4. Організаційна діяльність в адміністративному 

менеджменті у закладах освіти 

2 

5. Тема 5. Мотивація в системі адміністративного менеджменту 2 

6. Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному 

менеджменті 

2 

7. Тема 7. Адміністративні методи управління у сфері освіти 2 

8. Тема 8. Адміністрування процесу прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

2 

9. Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 2 

 
Разом 

16 

5.2. Теми практичних занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.   

2.   

3.   

 
Разом 

 

5.3. Теми семінарських занять 



№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту 1 

2. Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат 

управління 

1 

3. Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті у 

закладах освіти 

2 

4. Тема 4. Організаційна діяльність в адміністративному 

менеджменті у закладах освіти 

2 

5. Тема 5. Мотивація в системі адміністративного менеджменту 2 

6. Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному 

менеджменті 

2 

7. Тема 7. Адміністративні методи управління у сфері освіти 2 

8. Тема 8. Адміністрування процесу прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

1 

9. Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту 1 

 
Разом 

14 

5.4. Теми лабораторних занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.   

2.   

3.   

 
Разом 

 

 

  



5.5. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми / розділу 
Форми 

роботи 

Критерії 

оцінювання 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Теоретичні засади адміністративного 

менеджменту 
складання 

інтелект-карти 

високий 

понятійний 

рівень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично 

грамотна мова. 

8 

2.  Тема 2. Система адміністративного 

менеджменту та апарат управління 
Складання 

стурктурно-

логічної схеми 

глибина, широта, 

повнота питання, 

що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність; 

вміння виділяти 

головне; 

вміння 

встановлювати 

між предметні та 

внутрішньопредм

етні зв’язки. 

8 

3.  
Тема 3. Планування в адміністративному 

менеджменті у закладах освіти 
Складання 

самооцінки 

проєкту за 

критеріями 

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, 

яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

доведення та 

аналіз теорій, 

концепцій, вчень, 

які вивчалися; 

самостійність 

мислення. 

6 

4.  
Тема 4. Організаційна діяльність в 

адміністративному менеджменті у закладах 

освіти 

Розробка 

інфографіки  

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, 

яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

доведення та 

аналіз теорій, 

концепцій, вчень, 

які вивчалися; 

самостійність 

мислення. 

6 

5.  
Тема 5. Мотивація в системі 

адміністративного менеджменту 
Формування 

інтелект-карти  

глибина, широта, 

повнота питання, 

що 

висвітлюється; 

логічність та 

6 



послідовність під 

час відповіді; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в 

правоті своїх 

суджень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично 

грамотна мова. 

6.  
Тема 6. Контролювання та регулювання в 

адміністративному менеджменті 
Створення 

презентації за 

складеним 

чек-листом 

глибина, широта, 

повнота питання, 

що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність; 

доведення та 

аналіз теорій, 

концепцій, вчень; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в 

правоті своїх 

суджень; 

стилістично 

грамотна мова. 

6 

7.  
Тема 7. Адміністративні методи управління у 

сфері освіти 
Написання есе глибина, широта, 

повнота питання, 

що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність під 

час відповіді; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в 

правоті своїх 

суджень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично 

грамотна мова. 

6 

8.  
Тема 8. Адміністрування процесу прийняття 

та реалізації управлінських рішень 

Робота над 

навчальним 

проєктом 

високий 

понятійний 

рівень; 

глибина, широта, 

повнота питання, 

що 

висвітлюється; 

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, 

яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

стилістично 

8 



грамотна мова. 

9.  
Тема 9. Сучасні технології адміністративного 

менеджменту 
Складання 

опорного 

конспекту, 

глосарію 

глибина, широта, 

повнота питання, 

що 

висвітлюється; 

логічність та 

послідовність під 

час відповіді; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в 

правоті своїх 

суджень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично 

грамотна мова. 

6 

 Разом   60 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж);  

практичні методи (виконання практичних завдань, складання інтелект-карти, 

складання стурктурно-логічної схеми, Розробка інфографіки); 

наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень);  

робота з навчально-методичною літературою (тезування, анотування, 

аналізування та узагальнення теоретичного матеріалу, складання конспекту, 

гласорію);  

самостійна робота (виконання завдань, написання есе, Створення презентації); 

інтерактивні методи (мозковий штурм); 

метод проєктів. 

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання ґрунтується на принципах об’єктивності, прозорості, 

гнучкості та високої диференціації. 

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 

Рейтингова 
Оцінка 

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками 

B 82 – 89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 



D 69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень балів знань (умінь) 

FX 35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання 

F 1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

7.2. Види контролю 

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої 

освіти з навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний 

(тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову 

атестацію) контроль. 

7.3. Форми та методи оцінювання 

усне або письмове опитування; 

тестування (письмове, комп’ютерне); 

індивідуальні (командні) проєкти; 

презентації результатів виконаних завдань; 

оцінювання модульного контролю; 

підсумковий контроль (усний іспит). 

 

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою 

упродовж трьох семестрів. Протягом семестрів здобувач за всіма видами та 

формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів. 

 

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

 

 

 

 

Вид діяльності здобувача 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
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Відвідування лекцій 0,5 1 0,5 4 2 3 1,5 

Відвідування семінарських занять 0,5 1 0,5 4 2 2 1 

Відвідування практичних занять        

Робота на семінарському занятті 3 1 3 4 12 2 6 

Робота на практичному занятті        



Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

       

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

3,5 2 7 4 14 3 10,5 

Виконання модульної роботи        

Виконання ІНДЗ        

РАЗОМ  11  30  19 

Іспит 40 

Максимальна кількість балів 100 

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Сучасна концепція адміністративного менеджменту.  

2. Принципи адміністративного управління в сфері освіти.  

3. Функції адміністративного менеджменту в освітній організації.  

4. Цілі і завдання адміністративного менеджменту.  

5. Принципи адміністративного менеджменту. 

6. Адміністративні органи управління та їх різновиди.  

7. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), 

методи, управлінські рішення.  

8. Вимоги до адміністрації закладу освіти.  

9. Модель функціональної компетентності сучасного керівника закладу освіти. 

10. Сутність адміністративного планування.  

11. Рівні адміністративного планування.  

12. Методи розробки планів.  

13. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації 

закладів освіти.  

14. Календарні плани.  

15. Індивідуальні плани.  

16. Плани роботи  працівників. 

17. Процедура проектування організаційних структур адміністративного 

управління.  

18. Інструменти проектування. 

19. Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація 

адміністративного управління.  

20. Розробка установчих документів (статут, положення про підрозділи); розподіл 

повноважень, обов’язків і відповідальності між структурними ланками.  

21. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті 

управління.  



22. Мотиваційний менеджмент. Форми мотивування працівників сфери освіти.  

23. Сутність, види адміністративного контролю.   

24. Зовнішній і внутрішній адміністративний контроль.  

25. Адміністративні стандарти. 

26. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності в закладах 

освіти. Застосовування методів контролю якості освіти.  

27. Організаційно-розпорядчі методи управління. 

28. Адміністративно-розпорядчі методи управління.  

29. Соціально-психологічні та організаційно-економічні методи 

адміністративного менеджменту.  

30. Методи адміністративного менеджменту в закладах освіти.  

31. Види регламентів. Методика розробки регламентів.  

32. Адміністративне діловодство. 

33. Типологія керівників і підлеглих.  

34. Обов’язки, права та відповідальність керівника і підлеглих.  

35. Організація дисципліни та порядку. 

36. Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. 

37. Форми адміністрування управлінських рішень: накази, розпорядження, 

вказівки, акти, протоколи.  

38. Система комунікацій та інформаційного забезпечення організації прийняття 

управлінських рішень.  

39. Організація та контроль виконання управлінських рішень. Оцінка реалізації 

управлінських рішень.   

40. Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті. 

Технології дослідження і реалізації сучасних адміністративних процесів. 

Технології бізнес-планування, бізнес-процесів та бюджетування в системі 

адміністративного менеджменту закладів освіти.  

41. Адміністративні інновації в галузі освіти.  

42. Адміністративний менеджмент і системи управління якістю освіти.  
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчально-методичні комплекси дисциплін: 

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення 

дисципліни, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі 

мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, 

силабусів навчальних дисциплін. 



11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

                                                                 Базові 

1.   Мармаза О.І. Інновації в менеджменті освіти: [монографія]. Харків: Основа, 

2019. 

2. Черновол-Ткаченко Р.І.  Техніка управлінської діяльності. Харків: Основа, 2013. 

                                                          Допоміжні 

 

1. Боярська-Хоменко А.В. Методичні рекомендації до організації семінарських 

занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни Адміністративний 

менеджмент для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

галузь знань 01 Освіта, педагогіка, спеціальність - 011 Освітні, педагогічні 

науки. Укладачі: Боярська-Хоменко А., Ворожбіт-Горбатюк В. Харків, 2021. 

28 с. 

2. Бойчук Ю.Д. Боярська-Хоменко А.В. Інноваційна діяльність керівника закладу 

вищої освіти в системі внутрішнього управління якістю. Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи, 2022. Вип. 58. С. 7-16. https://doi.org/10.34142/2312-

1548.2022.58.01  

3. Боярська-Хоменко А. В., Ворожбіт-Горбатюк В. В., Калашнікова Л. М. Сучасні 

технології моніторингу діяльності закладів освіти. Засоби навчальної та науково-

дослідної роботи. 2021. № 57. С. 7–19 DOI: https://doi.org/10.34142/2312-

1548.2021.57.01  

4. Забезпечення якості освіти: підходи, моделі, механізми реалізації:  матеріали 

методол. семінару.  Харків:   Мітра, 2019. 

5. Наукові основи управління в освіті та його психологічне забезпечення. Харків: 

Основа, 2020. 
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1. Бородіна О. А. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. Маріуполь : 
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ХНЕУім.С.Кузнеця,2016. 

http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/14819/1/2016  

3. Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. 

№37-38. Ст.2004. 

4. Закон України «Про освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. №38-39. 

Ст.380. 

5. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, 

робіт, послуг) . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://www.dstu.gov.ua/quality/zak-pol2.html (дата звернення 16.12.2012). – 

Назва з екрана. 

6. Управління якістю: консп. лекц.  Тернопіль: ТНЕУ, 2012.  95 с. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ec-
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7. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник.К.:Академвидав, 2007.     

https://academia-pc.com.ua/product/56   

8.  Офіційний сайт Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації;  

9. Rogova T. Terms of successful realization of personalized approach to 

pedagogical collective management. 2018.                 

http://dspace.hnpu.edu.ua/simple- 

10.  http://korolenko.kharkov.com/ – Сайт Харківської державної наукової 

бібліотеки імені В.Г. Короленка; 

11. http://nbuv.gov.ua/ – Сайт Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського; 

12. http://www.dnpb.gov.ua/ – Сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В.О. Сухомлинського; 

13. http://www.edu-post-diploma.kharkov.ua/ – Офіційний сайт Комунального 

вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»; 

14. http://www.mon.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України; 

15. http://www.osvita.org.ua/ – Освітній портал – освіта в Україні, освіта за 

кордоном; 

16. http://www.pu.ac.kharkov.ua/ – Сайт Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 
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