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Кожен викладач висуває здобувачам вищої освіти систему вимог, правил 

поведінки студентів на заняттях, узаємин із викладачем, іншими студентами. 

Не пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність за поважних 

причин доводити до відома викладача заздалегідь.  

Здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни, за 

роботу, яка подається на перевірку викладачеві пізніше встановленого терміну буде 

зніматися 0,5 бала. 

Регулярно переглядати лекційний матеріал. 

Обов’язковою є присутність студента на модульному та підсумковому 

контролях. 

Системність і регулярність роботи здобувача вищої освіти з навчальною і 

науковою літературою. 

Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні 

для здобуття бажаного ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був 

не нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом кожного семестру й не менш 60 з 

основних курсів. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач вважається 

неуспішним і може бути відрахований відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г. С. Сковороди (у новій редакції)». 
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Пререквізіти (Prerequisite) – викладання навчальної дисципліни передбачає: 

наявність вищої освіти – перший бакалаврський або другий магістерський рівень, 

що забезпечує володіння системою загальних, соціальних, особистісних і фахових 

компетентностей, знання принципів менеджменту в освіті, осмислення причинно-

наслідкових зв’язків і суперечностей в системі управлінської діяльності. 

Постреквізіти (Postrequisite) – ОК 1.4. Продуктивна педагогіка та методика 

викладання педагогічних дисциплін, ОК 1.7. Ліцензування й акредитація освітньої 

діяльності, ОК 1.11. Моделювання науково-педагогічних досліджень. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративний 

менеджмент» є опанування здобувачами компетентностями: 

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; 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж 

життя, проєктувати особистісний і професійний розвиток; 

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.  

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо, виявляти повагу 

різноманітності та мультикультурності; 

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. 

 

 

  



 
Сформовані 

компетентності 

Результати навчання 

за дисципліною 

Методи 

оцінювання 
Методи навчання 

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 

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 

усне опитування, 

оцінювання 

результатів  

самостійних робіт 

(розробки 

методології 

рпоекту); 

самооцінювання, 

залік. 

усний виклад знань 

(традиційні та проблемні 

лекції),  мозковий штурм, 

дискусії, обговорення 

проблемних ситуацій, 

робота з інформаційними 

джерелами;  

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу 

РН1. Знати на 

рівні новітніх досягнень 

концепції розвитку 

освіти і педагогіки, 

вимоги до ліцензування 

й акредитації освітньої 

діяльності, методологію 

педагогічних 

досліджень. 

 

захист наукової 

доповіді; усне 

опитування; 

оцінювання 

результатів 

практичних 

завдань та 

проблемних 

ситуацій,  

спостереження; 

тестування; залік.  

доповіді з презентаціями, 

метод «Генерування ідей», 

робота в парах; робота в 

групі; ділова гра з 

моделювання професійних 

ситуацій. 

кейс-стаді, дискусії, бесіда,  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями впродовж 

життя, проєктувати 

особистісний і 

професійний розвиток 

РН5. Організовувати 

освітній процес на 

основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, 

контекстного підходів та 

сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних 

наук, методик 

викладання 

педагогічних дисциплін, 

управляти навчально-

пізнавальною 

діяльністю здобувачів 

Оцінювання 

розробок, 

підготовлених 

студентами 

доповідей; залік, 

методи самооціню-

вання. 

 метод кооперативного 

навчання; підготовка 

доповідей з використанням 

презентацій; метод 

проблемного викладу 

знань; написання, доповіді,  

інтелект карти. 



освіти й об’єктивно 

оцінювати результати 

навчання 

ЗК6. Здатність 

виявляти, ставити та 

розв’язувати проблеми 

комплексно, на 

міждисциплінарному 

рівні 

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 

Спостереження, 

індивідуальна 

бесіда, аналіз 

складених 

студентами 

портфоліо 

Розробка індивідуальної 

освітньої траєкторії; 

«круглий стіл», підготовка 

доповідей з використанням 

презентації;  

метод індивідуального 

викладання; відео 

конференції, 

самонавчання; складання 

портфоліо. 

ЗК7. Здатність 

гармонізувати групову 

взаємодію учасників 

освітнього процесу, 

виявляти лідерство, 

використовувати 

сучасні технології 

управління 

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 

спостереження; 

усне опитування; 

письмовий 

контроль; тестовий 

контроль; 

оцінювання 

результатів 

виконаних 

завдань, дій під час 

участі в ділових 

іграх; 

самооцінювання 

словесні, наочні методи; 

брейнстромінг, проблемна 

бесіда, метод кейс-стаді, 

ділова гра. 

 

 

ЗК8. Здатність діяти 

соціально 

відповідально і 

свідомо, виявляти 

повагу різноманітності 

та мультикультурності 

РН11. Здійснювати 

консультативну 

діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних 

наук, науковий, 

методичний супровід 

навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів 

освіти і професійного 

розвитку колег 

оцінювання 

творчих  проектів, 

дій під час участі в 

ділових іграх; 

само- оцінювання  

Проблемні бесіди, ділова 

гра «Компетентність», 

самостійна робота,  аналіз 

наукової літератури, метод 

проєктів. 

СК6. Здатність 

управляти стратегічним 

розвитком команди в 

педагогічній, науково-

педагогічній та 

науковій діяльності 

застосовувати 

технології й 

інструменти 

тьюторства, коучингу, 

консультування, 

фасилітації, 

прогнозування, 

РН13. Здійснювати 

педагогічне оцінювання 

результатів навчання 

для внутрішнього 

забезпечення якості 

освіти, проводити 

самооцінювання 

освітньої діяльності 

Оцінювання 

розробок, 

підготовлених 

студентами 

доповідей; залік, 

методи самооціню-

вання. 

 метод кооперативного 

навчання; підготовка 

доповідей з використанням 

презентацій; метод 

проблемного викладу 

знань; написання, доповіді,  

інтелект карти. 



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 

РН9. Здійснювати 

пошук необхідної 

інформації з 

освітніх/педагогічних 

наук у різних джерелах, 

аналізувати, 

систематизувати, 

оцінювати її 

достовірність та 

релевантність, 

оперувати технологіями 

інтерпретації даних 

усне опитування, 

оцінювання 

результатів 

письмових робіт  

підготовлених 

проєктів, 

спостереження; 

методи 

взаємооцінювання; 

залік. 

частково-

пошуковий;дослідницький, 

метод проєктів, метод 

кооперативного навчання; 

наочні (презентація, 

ілюстрація), дискусія, 

сторітелінг, аналіз 

літератури, самостійна 

робота, дерево проблем, 

дерево рішень. 

 

  



 

Кожний зі змістовних модулів дисципліни є логічно завершеною 

структурною дидактичною одиницею. 

Навчальний матеріал у даній програмі розглядається за трьома 

змістовними модулями: 

- Теоретико-методологічні засади адміністративного менеджменту в 

освіті; 

- Технології адміністративного менеджменту в освіті; 

- Методи адміністративного менеджменту та адміністрування            

управлінських рішень. 

 

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. Методи розробки планів. Стратегічне бачення, 

прогнозування та програмування. Перспективне і стратегічне планування як 

основна функція адміністрації закладів 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 адмінісиративних 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. 

 

 
Назви модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

ср л п ла

б 

інд ср 

             

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні засади адміністративного менеджменту в освіті 

Тема 1. Теоретичні 

засади 

адміністративного 

менеджменту 

12 2 2   8  1 1   10 

Тема 2. Система 

адміністративного 

менеджменту та 

апарат управління 

12 2 2   8  1 1   10 

Змістовий модуль 2. 

Технології адміністративного менеджменту в освіті 

Тема 3. 

Планування в 

адміністративному 

менеджменті у 

закладах освіти 

22 4 2   16  2    20 

Тема 4. 

Організаційна 

діяльність в 

12 2 2   8   2   10 



адміністративному 

менеджменті у 

закладах освіти 

Тема 5. Мотивація 

в системі 

адміністративного 

менеджменту 

14 2 4   8  2    10 

Тема 6. 

Контролювання та 

регулювання в 

адміністративному 

менеджменті 

12 2 2   8   2   10 

Змістовий модуль 3. 

Методи адміністративного менеджменту та адміністрування управлінських 

рішень 

Тема 7. 

Адміністративні 

методи управління 

у сфері освіти 

12 2 2   8  1    10 

Тема 8. 

Адміністрування 

процесу прийняття 

та реалізації 

управлінських 

рішень 

12 2 2   8  1    12 

Тема 9. Сучасні 

технології 

адміністративного 

менеджменту 

12 2 2   8   2   12 

Усього годин 
120 2

0 

2

0 

  80 120 8 8   10

4 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми лекції 

Кількість 

годин 

Форма 

проведення 

(оглядова, 

проблемна та ін.) 

Завдання для студентів до 

лекції 

1. Теоретичні засади 

адміністративного менеджменту  
2 Оглядова 

Опрацювати рекомендовану 

навчальну та наукову літературу 

2. Система адміністративного 

менеджменту та апарат 

управління 

 

 

2 Лекція-бесіда 

Ознайомитись з розкриттям 

питань теми у конспекті та 

запропонованій літературі. 

Обґрунтувати власну точку зору 

щодо системи адміністрування у 

закладі освіти, де ви 

навчаєтось/працюєте 

3. Планування в адміністративному 

менеджменті у закладах освіти  

 

4 Лекція-дискусія 

Ознайомитись з розкриттям 

питань теми у конспекті та 

запропонованій літературі.  



4. Організаційна діяльність в 

адміністративному менеджменті у 

закладах освіти 

 

2 
Лекція-

пресконференція 

Опрацювати рекомендовану 

навчальну та наукову літературу 

5. Мотивація в системі 

адміністративного менеджменту  

 2 Лекція-бесіда 

Опрацювати рекомендовану 

навчальну та наукову літературу. 

Схарактеризувати систему 

мотивацію у закладі освіти (на 

вибір здобувача). 

6. Контролювання та регулювання в 

адміністративному менеджменті 

 

2 Лекція-дискусія 
Опрацювати рекомендовану 

навчальну та наукову літературу 

7. Адміністративні методи 

управління у сфері освіти 

 

2 
Лекція-

пресконференція 

Ознайомитись з розкриттям 

питань теми у конспекті та 

запропонованій літературі. 

8. Адміністрування процесу 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

 

2 Лекція-дискусія 
Опрацювати рекомендовану 

навчальну та наукову літературу 

9. Сучасні технології 

адміністративного менеджменту 

 

2 Лекція-бесіда 
Опрацювати рекомендовану 

навчальну та наукову літературу 

 

 

 
№  

з/п 
Назва теми заняття 

Кількість 

годин 

Форма 

проведення 

Завдання для студентів до 

заняття 

1 

Теоретичні засади адміністративного 

менеджменту  

2 Активний 

семінар 

Інформаційний проєкт: 

стисла характеристика 

принципів адміністративного 

управління в сфері освіти, 

запропонувати 2-3 шляхи 

реалізації кожного з них 

2 

Система адміністративного менеджменту та 

апарат управління 

 

 

2 Семінар 

«мозковий 

штурм» 

Інформаційний проєкт. На 

підставі аналізу практики 

діяльності ГО з галузі знань 

01 освіта, педагогіка 

проаналізувати цілі, зміст, 

принципи адміністративного 

менеджменту 

3 

Планування в адміністративному 

менеджменті у закладах освіти  

 

2 Семінар-

ділова гра. 

Навчальний проєкт 

«Стратегічне планування 

адміністрації закладу освіти». 

Підготувати групове 

завдання – проєкт 

стратегічного плану закладу 

освіти 

4 

Організаційна діяльність в 

адміністративному менеджменті у закладах 

освіти 

 

2 Семінар-

бесіда 

Творчий проєкт. Керуючись 

даними з джерела : 

https://vk24.ua/practical_work/

posadovi-instrukcii-

polozhennya-pro-strukturni-

https://vk24.ua/practical_work/posadovi-instrukcii-polozhennya-pro-strukturni-pidrozdili
https://vk24.ua/practical_work/posadovi-instrukcii-polozhennya-pro-strukturni-pidrozdili
https://vk24.ua/practical_work/posadovi-instrukcii-polozhennya-pro-strukturni-pidrozdili


pidrozdili розробити 

інфографіку-порадник для 

розроблення одного з 

установчих документів 

(статут, положення про 

підрозділи), представити 

спосіб розподілу 

повноважень, обов’язків і 

відповідальності між 

структурними ланками; 

запропонувати форму 

взаємовідносин 

адміністративної служби з 

іншими структурними 

підрозділами закладу освіти, 

спосіб делегування 

повноважень, конкретизації 

відповідальності 

5 

Мотивація в системі адміністративного 

менеджменту  

 

4 Семінар-

ділова гра. 

Навчальний проєкт. 

Сформувати інтелект-

карту «Нетрадиційні 

підходи до мотивування 

працівників апарату 

управління» 

6 

Контролювання та регулювання в 

адміністративному менеджменті 

 

2 Семінар-

конференція 

Інформаційний проєкт. 

Керуючись Абеткою 

директора1, скласти чек-лист 

оцінки упровадження 

елементів адміністративного 

менеджменту в управлінській 

роботі закладу освіти  

 

7 

Адміністративні методи управління у сфері 

освіти 

 

2 Семінар-

дискусія 

 

Творчий проєкт. Підготувати 

есе 

8 

Адміністрування процесу прийняття та 

реалізації управлінських рішень 

 

2 Активний 

семінар 

Навчальний проєкт. 

Керуючись схемою-

візуалізацією на малюнку 6, 

охарактеризувати кожен етап 

прийняття розроблення і 

реалізації управлінських 

рішень в закладах освіти. 

 

9 

Сучасні технології адміністративного 

менеджменту 

 

2 Семінар-

бесіда 

Скласти чек-лист навчальної 

дискусії з теми у формі 

інфографіки 

 

  

 
1 Абетка директора (2021). URL : https://sqe.gov.ua/abetka-dlya-dyrektora-2021/  

https://vk24.ua/practical_work/posadovi-instrukcii-polozhennya-pro-strukturni-pidrozdili
https://sqe.gov.ua/abetka-dlya-dyrektora-2021/


 

Під час вивчення дисципліни «Адміністративний менеджмент» 

заплановано: 

- поточний контроль у формі співбесід та евристичної бесіди (питання 

представлено в частині семінарських занять), оцінюється у межах 1-1,5 бали;  

- виконання самостійної позааудиторної роботи, оцінюється у межах 1-3,5 

балів за одне завдання;  

- підсумковий контроль – іспит, що проводиться усно за екзаменаційними 

білетами, оцінюється у межах 1-40 балів. 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Рівень 1 репродукція – 1 бали 

Рівень 2 реконструкція – 2 бали 

Рівень 3 самостійне дослідницьке завдання – 3 бали 

Рівень 4 – освітньо-наукова творчість – 3,5 балів 

Градація балів у межах одного рівня 

Відповідність академічним висновкам у змісті навчальної дисципліні – 1. 

Доказовість, аргументованість висловлювань – 1. 

Грамотність і дотримання положень академічної доброчесності – 1. 

Оригінальність, авторство висновку – 1. 

Можливість повторних відтворення пропозицій – 1. 

Комплексне бачення проблеми, міра визначення причинно-наслідкових 

зв’язків – 1. 

Нестандартність подачі виконаної роботи – 1. 

Дотримання наукового, науково-публіцистичного стилю у викладі думок для 

роздумів – 1. 

 

 

1. Схема оцінювання здобувачів денної форми 
Семінарські заняття Сам. 

роб. 

Іспит 

Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

2,5 2,5 3 2,5 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1-35 1-40 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми модулів 
 

2. Схема оцінювання здобувачів заочної форми 
Семінарські заняття Сам. 

роб. 

Іспит 

Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

1,25 1,25 0,5 2 0,5 2 0,25 0,25 2 1-50 1-40 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми модулів 
 

 



 

попередній, поточний (тематичний), модульний та підсумковий 

(семестровий контроль, підсумкова атестація). 

Підсумковий контроль: Екзамен 

Форма проведення: усна. 

Тривалість проведення: 2 години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.  

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 
 

Перевірка та оцінювання якості підготовки здобувачів до семінарських 

занять, самостійної роботи,  результатів модульного контролю, результатів 

заліку. 

 

 

 



 

При оцінці знань здобувачів ураховується: 

▪ застосування системного підходу: вміння бачити місце питання, що 

розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому; 

▪ правильність та повнота розкриття питання, вміння чітко, логічно, 

систематизовано викласти матеріал; 

▪ рівень осмислення навчального матеріалу, повнота розкриття змісту 

понять, характеру закономірних зв’язків та залежностей між явищами, які 

вони відображають, точність застосування наукових термінів; 

▪ рівень виявлення аналітичних вмінь, вмінь обґрунтувати основні 

положення викладеного матеріалу, демонструючи навички наукового 

узагальнення проблеми та вміння зробити достатньо мотивовані висновки; 

▪ вільне володіння матеріалом – мається на увазі як вміння зробити його 

повний або концентрований виклад так і вміння використовувати матеріал у 

новій навчальній ситуації, знання основних концепцій проблеми, яка 

розглядається, вміння мотивовано викласти власну точку зору; 

▪ вміння бачити прикладний аспект (практичне застосування) знань, що 

висвітлюються; 

▪ використання додаткової літератури; 

▪ культура мовлення. 

 

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 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок. 

D 69-74 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 



 

 

№ 

з/п 
Назва теми/розділу 

Форми 

роботи 

Критерії 

оцінювання 

Графік 

консультацій 

1 Теоретичні засади 

адміністративного 

менеджменту  

складання 

інтелект-карти 

високий понятійний 

рівень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично грамотна 

мова. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

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 

внутрішньопредметні 

зв’язки. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

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. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

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. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

5 Мотивація в системі 

адміністративного 

менеджменту  

 

Формування 

інтелект-карти  

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

Щовівторка 

12.00-13.00 



логічність та 

послідовність під час 

відповіді; 

самостійність 

мислення; 

впевненість в правоті 

своїх суджень; 

вміння виділяти 

головне; 

стилістично грамотна 

мова. 

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. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

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. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

8 Адміністрування процесу 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

 

Робота на 

навчальним 

проєктом 

високий понятійний 

рівень; 

глибина, широта, 

повнота питання, що 

висвітлюється; 

осмисленість і 

усвідомленість 

затверджених 

положень теми, яка 

розкривається; 

логічність та 

послідовність; 

Щовівторка 

12.00-13.00 



стилістично грамотна 

мова. 

9 Сучасні технології 

адміністративного 

менеджменту 

 

Складання 

опрного 

коспекут, 

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. 

Щовівторка 

12.00-13.00 

 

Запитання для підсумкової атестації (іспит) 

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.  

 

 

 

 



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 - 
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