
  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 2.1.4. М0730703. 

2. Назва:Керівник навчального закладу; 

3. Тип:обов’язкові; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сокаль Валентина Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни «Керівник навчального закладу» студент 

повинен бути здатним: ставити цілі, конкретизувати їх у вигляді завдань, проектувати і планувати роботу 

освітнього закладу, організовувати педагогічний процес, діагностувати, аналізувати, здійснювати моніторинг 

навчально-виховного процесу і ухвалювати управлінські рішення, а також володіти особистісними якостями: 

уміти управляти собою, бути готовим до саморозвитку, володіти навичками вирішення проблем, здійснювати 

творчий підхід до виконання завдань, здійснювати впливати на людей, формувати колектив. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: психологія, педагогіка, 

управління навчальною та виховною роботою організації; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
педагогіка і методика викладання у вищій школі, управління змістом робіт навчальної організації. 

 

12. Зміст курсу: Предмет, історія,  напрями, методи дисципліни «Керівник навчального закладу». Сутність і 

характеристика управлінської компетентності керівника навчального закладу. Модель компетентності 

керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі. Моделювання методів управління 

навчальним закладом. Особливості прийняття управлінських рішень керівником навчального закладу. 

Управління дисциплінарними відносинами в навчальному закладі. Сучасні вимоги до особистості  сучасного 

керівника навчального закладу. Шляхи удосконалення професійної підготовки керівника навчального закладу. 

Стилі керівництва навчальним закладом. Управлінська культура керівника навчального закладу. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, методів управлінської діяльності директора 

загальноосвітньої школи. – К.: Логос, 2002. – 140 с. 

2. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною освітою в регіоні. – Х.: Крок, 

1999. – 303 с. 

3. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом / Т.М.Десятов, О.М.Коберник, 

Б.Л.Тевлін, Н.М.Чепурна – Х.: Основа, 2003. – 240 с. 

4. Наукові основи управління школою / За ред.. Г.В.Єльникової. – Х.: ХДПІ, 1991. – 170 с. 

5. Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління. – К.: Рута, 2000. – 176 с. 

6. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 365с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
лекцій 36 год., семінарських 24 год., самостійна робота 90 год., разом 150 год. 

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен вкінці 10 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

 16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Сокаль В.А.., кандидат педагогічних  наук, доцент 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 
1. Code: ПП 2.1.4. М0730703 

2. Title «Head of the educational institution»; 
3. Type: is obligatory ; 

4. Level of higher education: II (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6.Semester when studying discipline: 10; 

7.Number of established ECTS credits: 5; 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sokal V.A., candidate of 

pedagogical sciences, Associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline «Head of the educational institution» the student must 

be capable of: to set goals, to specify them in the form of tasks, to design and plan the work of an 

educational institution, to organize the pedagogical process, to diagnose, to analyze, to monitor the 

educational process and to make managerial decisions, as well as to possess personal qualities: to be able to 

manage oneself, to be ready for self-development, have skills in solving problems, make a creative approach 

to the tasks, influence people, form a team. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Psychology and pedagogy; management 

of educational and educational work of the organization. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): pedagogy and 

methods of teaching in higher education, management of the content of work of an educational organization 

12.Contents of the course:  Subject, history, directions, methods of discipline "Head of the educational 

institution". The essence and characteristic of managerial competence of the head of an educational 

institution. Model of competence of the head of the educational institution in the modern educational space. 

Modeling of management methods of an educational institution. Features of making managerial decisions by 

the head of the educational institution. Management of disciplinary relations in an educational institution. 

Modern requirements for the personality of the modern head of the educational institution. Ways of 

improving the professional training of the head of the educational institution. School leadership styles. 

Management culture of the head of the educational institution. 

13. Recommended editions: 
1. Danilenko L.I. Modernization of the content, methods of managerial activity of the director of a secondary 

school. - K .: Logos, 2002. - 140 p. 

2. Elnikova G.V. Scientific fundamentals of the development of general education in the region. - Kh. Krok, 

1999. - 303 p. 

3. Science of the management of a comprehensive educational institution / T. M. Dysyatov, O. M. Kobnerik, 

B.L.Tevlin, N.M. Chepurnaya - Kh. Osnov, 2003. - 240 p. 

4. Scientific Fundamentals of School Management / Ed. G.V. Yelnikova. - X .: KhDPI, 1991. - 170 p. 

5. Rabchenyuk T.S. Inland management. - K .: Ruta, 2000. - 176 pp. 

6. Hrykov E.M. Educational Institution: Teaching manual - K .: Knowledge, 2006. - 365 c. 

 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
  lectures 36 hours, seminars 24 hours, independent work 90 hours, total 150 hours . 

 Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and 

role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15.Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: exam at the end of 10 semesters. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys 

16.Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

 

Developer of description                             Sokal V.A, the Candidate of pedagogical  

of the disciplinesciences, Associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


