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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Форма навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 

4,0 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Спеціальність 

073 «Менеджмент» 

 

 

 

Обов’язкова 

Модулів - 2 

Рік підготовки 

1  

Семестр 

1 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

Лекції 

20 6 

Практичні  

Змістових модулів – 3  

Загальна кількість 

годин – 120  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних  

–  

3 години; 

самостійної роботи – 

4,4 

20 6 

Самостійна робота 

80 108 

Індивідуальні завдання -  

 

Форма контролю 

Залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни полягає в отриманні здобувачам вищої 

освіти сучасних теоретичних знань стосовно правових засад створення та 

діяльності навчальних закладів України всіх рівнів, вивчення особливостей, 

завдань, змісту та вимог до діяльності керівника закладу освіти (ЗО), умов 

організації та планування його праці, опанування нормативно-правових та 

організаційно-педагогічних засад управлінської діяльності, а також формування 

певних умінь та навичок щодо застосування на практиці норм чинного 

законодавства в роботі на керівних посадах у ЗО; моделювання особистості 

сучасного керівника закладу освіти з властивими йому особистісними та 

професійними якостями. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у позиціонуванні 

концептуальних питань вивчення складових моделювання особистості 

сучасного керівника закладу освіти; у прагненні сприяти здобувачу вищої 



освіти зрозуміти та розкрити нові можливості, які притаманні сучасному 

керівнику закладу освіти в Україні, позитивно вплинути на формування 

управлінської логіки та культури професійної діяльності в умовах закладу 

освіти; сформувати готовність до співпраці в умовах партнерської взаємодії з 

іншими закладами освіти; здійснити допомогу у формуванні професіограми 

сучасного керівника закладу освіти. За допомогою контрольних завдань, 

виконання вправ здобувачам вищої освіти надається можливість 

удосконалювати свої теоретичні знання. Під час вивчення курсу здобувачі 

вищої освіти навчаються аналізувати проблеми, які найчастіше зустрічаються в 

діяльності керівника  закладу освіти та мають можливість утримати додаткову 

інформацію щодо вирішення управлінських проблем у закладі освіти. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягає у наданні здобувачам 

вищої освіти ґрунтовних і системних знань з окреслених тем навчальної 

дисципліни, диференціюючи їх як: 

 методичні – розвиток управлінського мислення, здатності до аналізу 

управлінських ситуацій; 

 пізнавальні – вивчення теоретичних основ управління закладами освіти; 

практичні – формування готовності до управління закладами освіти. 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти 

знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей. 

Здобувачі вищої освіти мають набути певних загальних 

компетентностей: 

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-

відповідально і свідомо. 

ЗК06. Здатність генерувати ідеї (креативність). 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК03. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя й ефективного 

самоменеджменту. 

СК06. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх у процесі 

управління людьми. 

СК09. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК11. Здатність до адаптації та дії в нових ситуаціях і критичних умовах. 

СК12. Здатність дослідити та визначити проблему, а також ідентифікувати 

обмеження, зокрема ті, що пов’язані з питаннями сталого розвитку, здоров’я і 

безпеки та оцінками ризиків. 

 

 

 

 



3. Очікувані результати навчання 

Вивчення дисципліни «Професіограма керівника навчального закладу» 

сприяє отриманню програмних результатів навчання освітньо-професійної 

програми підготовки магістра: 

ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування, соціальну відповідальність. 

ПР10. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп і в міжнародному 

контексті. 

ПР11. Забезпечувати особистий професійний розвиток і планування 

власного часу. 

ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПР15. Вміти формувати ефективну систему трудових відносин, управляти 

персоналом відповідно до діючого законодавства та етики ділового 

спілкування, створювати умови для розвитку персоналу закладу освіти. 

ПР16. Вміти приймати рішення і нести за них відповідальність. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Законодавче забезпечення діяльності навчальних 

закладів 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи законодавства України про 

освіту. Стан та перспективи діяльності навчальних закладів. 

Типи сучасних держав. Роль освіти й науки в світі та українському 

суспільстві. Передумови виникнення економіки знань. Конституція і закони 

України про освіту. Новаторські особливості закону «Про освіту». 

Законодавство про загальну середню освіту, структура і завдання. Проблема 

законодавчого забезпечення діяльності позашкільних та дошкільних ЗО. 

Правове регулювання діяльності інтернатних ЗО. Стан та перспективи 

законодавчого забезпечення діяльності професійно-технічних ЗО. Перспективи 

законодавчого забезпечення закладів вищої освіти. 

Тема 2. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності та 

організації роботи з охорони праці в закладах освіти.  

Зарубіжний досвід функціонування та законодавчого забезпечення 

діяльності закладів освіти. 

Законодавство України, яке регулює фінансово-господарську діяльність 

ЗО. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності ЗО. Нормативно-

правові акти з охорони праці та організаційні засади праце охоронної роботи. 



Сучасні тренди розвитку освіти в Європі і світі. Україна і Болонський 

процес. 

Тема 3. Джерела розвитку освітніх систем: регіональний аспект. 

Принципи еволюції освітніх систем. Освітні інновації. Інноваційна політика ЗВО 

(зовнішня і внутрішня). Регіональний та локальний освітній простір. Формування 

глобального освітнього простору. Інформатизація освіти. Освіта дорослих та 

медіаосвіта. Освітня політика. Діяльність муніципальних і регіональних освітніх 

систем на Рівненщині, система управління ними. Участь громадськості Рівненщини 

у формуванні освітньої політики. 

 

Змістовий модуль 2. Загальнотеоретичні основи діяльності керівника 

закладу освіти 

Тема 4. Нормативно-правові засади діяльності керівника закладу 

освіти 

Законодавство України, яке регулює діяльність керівника ЗО. 

Функціональні обов’язки, контракт та посадова інструкція керівника ЗО. 

Вимоги до керівника ЗО. Права та обов’язки керівника ЗО. Умови праці 

керівника ЗО. 

Тема 5. Організаційно-педагогічні основи діяльності керівника 

навчального закладу 

Поняття «організація». Сутність функції організації в управлінні ЗО. 

Організаційна компетентність керівника ЗО. Основні організаційні форми 

управління ЗО. Критерії оцінювання управлінської діяльності керівника ЗО. 

Планування роботи ЗО. Організація управління закладом освіти – основний 

чинник його успішного функціонування. 

Змістовий модуль 3. Шляхи ефективного управління закладом освіти 

Тема 6. Прийняття управлінських рішень у закладі освіти 

Сутність функції та вимоги до управлінських рішень, їх різновиди. Етапи 

прийняття управлінських рішень. Фактори, які впливають на процес 

вироблення управлінських рішень. Альтернативні рішення. Індивідуальний та 

колегіальний підхід до прийняття управлінських рішень в ЗО. Сучасні підходи 

до прийняття управлінських рішень. Організація виконання управлінських 

рішень. Аналіз та контроль за виконанням управлінських рішень в системі 

управління закладами освіти. 

Тема 7. Управління закладами освіти з урахуванням їх типів та 

особливостей функціонування 

Особливості управління дошкільними закладами освіти. Особливості 

управління закладами загальної середньої освіти. Особливості управління 

позашкільними та інтернатними закладами освіти. Особливості управління 

професійно-технічними закладами освіти. Особливості управління закладами 

вищої освіти. 



Тема 8. Керівник закладу: індивід і особистість. Етика керівника 

закладу освіти 

Професійно-кваліфікаційна характеристика керівника ЗО. Імідж керівника 

ЗО. Стиль керівництва, класифікація стилів керівництва, їх характеристика. 

Принципи і прийоми в діяльності керівника. Етичні проблеми організації 

навчально-виховного процесу. Професійна етика керівника ЗО. Аналіз та 

культура розв’язання конфліктів. 

Тема 9. Вимоги до керівника закладу освіти та його професійної 

діяльності 

Позитивний імідж керівника закладу освіти. Компетентність управління 

закладом освіти як відкритою соціальною системою. Само менеджмент 

керівника. Конкурентоспроможність сучасного керівника закладу освіти.  

Тема 10. Організаційна культура діяльності керівника закладу освіти 

Сутність організаційної культури керівника закладу освіти. Основні 

складові організаційної культури керівника. Управлінські проблеми щодо 

формування організаційної культури керівника закладу освіти. Стан 

сформованості організаційної культури керівника закладу освіти. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого 

У тому числі 
Усь

ого 

У тому числі 

Л. П. 
Лб 

  
С.р Л. П. Лб С.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Законодавче забезпечення діяльності навчальних закладів 

Тема 1. Теоретико-методологічні 

основи законодавства України 

про освіту. Стан та перспективи 

діяльності навчальних закладів 

12 2 2 
- 

- 
8 14 - - 

- 

- 
14 

Тема 2. Правове регулювання 

фінансово-господарської 

діяльності та організації роботи з 

охорони праці в закладах освіти. 

12 2 2 
- 

- 
8 12 1 1 

- 

- 
10 

Тема 3. Джерела розвитку 

освітніх систем: регіональний 

аспект 

 

16 2 2 
- 

- 
12 11 1 1 

- 

- 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Загальнотеоретичні основи діяльності керівника закладу освіти 

Тема 4. Нормативно-правові 

засади діяльності керівника 

закладу освіти 

8 2 2 
- 

- 
4 14 - - 

- 

- 
14 

Тема 5. Організаційно- 12 2 2 - 8 12 1 1 - 10 



педагогічні основи діяльності 

керівника навчального закладу 

 

- - 

Змістовий модуль 3. Шляхи ефективного управління закладом освіти 

Тема 6. Прийняття 

управлінських рішень у закладі 

освіти 

16 2 2 
- 

- 
12 11 1 1 

- 

- 
9 

Тема 7. Управління закладами 

освіти з урахуванням їх типів та 

особливостей функціонування 

19 2 2 
- 

- 
15 12 1 1 

- 

- 
10 

Тема 8. Керівник закладу освіти: 

індивід і особистість. Етика 

керівника закладу освіти 

10 2 2 
- 

- 
6 12 1 1 

- 

- 
10 

Тема 9. Вимоги до керівника 

закладу освіти та його 

професійної діяльності 

8 2 2 
- 

- 
4 12 - - 

- 

- 
12 

Тема 10. Організаційна культура 

діяльності керівника закладу 

освіти 

7 2 2 
- 

- 
3 10 - - 

- 

- 
10 

Усього годин 120 20 20 
- 

- 
80 120 6 6 

- 

- 
108 

 

6. Тематика практичних занять 

№ 

п/п 

Тематика практичних занять Кількість 

годин 

1. Теоретико-методологічні основи творення законодавства 

про освіту. 

2 

2. Законодавство про загальну середню освіту. 2 

3. Зарубіжний досвід функціонування та законодавчого 

забезпечення діяльності закладів освіти 

2 

4. Функціональні обов’язки, контракт та посадова інструкція 

керівника ЗО. 

2 

5. Організаційно-педагогічні основи діяльності керівника 

навчального закладу. 

2 

6. Організація виконання управлінських рішень. 2 

7. Особливості управління закладами освіти. 2 

8. Етика керівника закладу освіти. 2 

9. Компетентність управління закладом освіти як відкритою 

соціальною системою. 

2 

10. Основні складові організаційної культури керівника. 2 

Разом 20 

 

7. Самостійна робота 

№ Тематика  Кількість 



п/п годин 

1. Конституція України і закони України про освіту. 4 

2. Передумови виникнення економіки знань. 4 

3. Новаторські особливості закону «Про освіту». 4 

4. Правове регулювання діяльності ЗО, роль керівника у 

зазначеному процесі. 

4 

5. Законодавство України. Яке регулює фінансово-

господарську діяльність ЗО. 

4 

6. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності 

ЗО. 

4 

7. Законодавство України, яке регулює діяльність керівника 

ЗО. 

4 

8. Критерії оцінювання управлінської діяльності керівника 

ЗО. 

4 

9. Організація управління закладом освіти – основний чинник 

його успішного функціонування. 

4 

10. Вимоги до управлінських рішень. 4 

11. Аналіз та контроль за виконанням управлінських рішень в 

системі управління закладами освіти. 

4 

12. Сучасні вимоги до керівництва дошкільними закладами 

освіти. 

3 

13. Сучасні вимоги до керівництва закладами середньої освіти. 3 

14. Сучасні вимоги до керівництва інтернатними та 

позашкільними закладами освіти. 

3 

15. Сучасні вимоги до керівництва професійно-технічними 

закладами освіти. 

3 

16. Сучасні вимоги до керівництва закладами вищої освіти. 3 

17. Стиль керівництва ЗО та його особливості. 3 

18. Вимоги до сучасного стилю керівництва ЗО. 3 

19. Самоменеджмент керівника ЗО. 4 

20. Стан сформованості організаційної культури керівника 

закладу освіти. 

3 

Разом 80 



 

 

 

 

8. Індивідуальні завдання 

1. Сучасна парадигма управління освітніми закладами. 

2. Управлінська діяльність керівника закладу освіти. 

3. Особистісні та професійні якості керівника. 

4. Інноваційні підходи в управлінні закладами освіти. 

5. Форми та методи управління закладами освіти. 

6. Принципи управління закладами освіти. 

7. Лідер і керівник в закладі освіти. 

8. Організаційна компетентність керівника закладу освіти. 

9. Ефективність управлінської діяльності керівника закладу освіти. 

10. Креативність керівника закладу освіти. 

11. Імідж керівника закладу освіти. 

12. Самоменеджмент керівника ЗО. 

13. Конкурентноспроможність керівника ЗО. 

14. Інформаційна культура керівника ЗО. 

15. Організаційна культура керівника ЗО. 

16. Управлінське рішення і контроль за його виконанням. 

17. Вимоги до професійної діяльності керівника ЗО. 

18. Складові успіху управлінської діяльності. 

 

9. Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання реферату);  

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями 

та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-

орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота.  

10. Методи оцінювання 

МО1 – екзамени;  

МО2 – усне або письмове опитування  

МО3 – колоквіум,  

МО4 – тестування;  

МО5 – командні проєкти;  

МО6 – реферати, есе;  

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  



МО8 – презентації та виступи на наукових заходах;  

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 – залік. 

 

11. Засоби діагностики результатів навчання 

- Стандартизовані тести 

- Командні проєкти 

- Аналітичні звіти, реферативна робота 

- Презентації результатів виконання завдань та досліджень 
 

12. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

прєкту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90 – 100 A Відмінно зараховано 

82 – 89  B добре 

74 – 81  C 

64 – 73  D задовільно 

60 – 63  E 

35 – 59  FX Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1 – 34  F Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

13. Розподіл балів 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
100 

МК-10 МК-5 МК-15 
 

14. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. 

3. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни. 



4. Тестові завдання для здійснення проміжного контролю знань з 

дисципліни. 

5. Тестові завдання для здійснення підсумкового контролю знань з 

дисципліни. 

15. Питання для підготовки до підсумкового контролю (залік) 

1. Риси сучасного керівника закладу освіти. 

2. Розвиток особистісних якостей керівника закладу освіти. 

3. Основні характеристики самостійності керівника закладу освіти. 

4. Організація самостійної діяльності керівника закладу освіти. 

5. Специфічні вимоги до керівника закладу освіти. 

6. Стереотипи, що блокують зростання та особистісний розвиток 

керівника закладу освіти. 

7. Принципи раціонального управління керівника закладу освіти. 

8. Самоактуалізація особистості керівника закладу освіти. 

9. Роль менеджменту у роботі керівника закладу освіти. 

10. Управлінські якості менеджера освіти. 

11. Модель сучасного менеджменту в системі освіти. 

12. Мистецтво управління персоналом. 

13. Менеджмент освітніх закладів. 

14. Економічні і правові основи освіти і управління керівника закладу 

освіти. 

15. Ефективне лідерство і управління. 

16. Управління освітнім закладом в умовах ринкових, демократичних 

відносин. 

17. Аналітична діяльність керівника освітнього закладу як складова 

частини його професійної культури. 

18. Інформаційні технології й управління. 

19. Планування діяльності керівника закладу освіти. 

20. Облік робочого часу керівника закладу освіти. 

21. Стилі керівника закладу освіти. 

22. Організаційна культура керівника закладу освіти. 

23. Формула успіху керівника закладу освіти, її складові. 

24. Роль мотивації у діяльності керівника закладу освіти. 

25. Конфлікти в діяльності керівника закладу освіти. 

26. Управління конфліктом. 

27. Вимоги до культури спілкування.  

28. Поведінка керівника закладу освіти в конфліктній ситуаці.ї  

29. Вимоги до культури спілкування керівника закладом освіти.  

30. Повсякденне оперативне спілкування з підлеглими і вищим 

керівництвом.  

31. Організація прийому підлеглих і відвідувачів.  



32. Особливості ведення переговорів керівником закладом освіти.  

33. Особливості проведення нарад керівником закладом освіти.  

34. Діяльності керівника закладу освіти.  

35. Інформація як головний предмет праці керівника ЗО, як продукт його 

діяльності. 

36. Поліпшення інформаційного забезпечення діяльності керівника ЗО.  

37. Організація робочого місця керівника закладу освіти.  

38. Основні засади раціональної організації робочих місць керівника ЗО.  

39. Раціональна організація розумової праці керівника закладу освіти.  

40. Психофізіологічні особливості розумової праці керівника закладів 

освіти.  

41. Режим праці та відпочинку керівника закладом освіти.  

42. Емоційний стан керівника закладу освіти та його вплив на 

працездатність.  

43. Сутність та значення раціональної організації розумової праці керівника 

закладу освіти. 

44. Шляхи підвищення ефективності розумової праці керівника ЗО.  

45. Гігієна розумової праці керівника вищого закладу освіти.  

46. Режим гнучкого робочого часу закладу освіти.  

47. Імідж керівника закладу освіти. Програмування успіху й кар’єри. 

48. Імідж керівника закладу освіти і його значення для успішної діяльності.  

49. Методи формування позитивного іміджу керівника закладу освіти.  

50. Імідж керівника вищої ланки освіти.  

51. Планування кар’єри та його значення.  

52. Види кар’єри. Методи реалізації в системі освіти.  

53. Деякі аспекти керування діловою кар’єрою керівника закладу освіти.  

54. Сучасний образ керівника ЗЗСО.  

55. Характеристика методів керівництва. Адміністративно-командні 

методи. Культурно-етичні методи. 

56. Демократичні засоби організації взаємин у педагогічному колективі.  

57. Стилі управлінської діяльності (директивний, підтримувальний, 

орієнтований на досягнення, радницький) та їх вплив на реалізацію 

успішного управління. 

58. Управлінська поведінка та управлінське мислення.  

59. Риси успішного керівника закладу освіти. 

60. Позитивні й негативні риси керівника як чинники управлінської 

діяльності. 

61. Основні напрями діяльності директора школи (організація освітнього 

процесу, виховна робота, науково-методична робота, охорона життя і 

здоров’я, робота з кадрами, робота з батьками і громадськістю) та їх 

зміст. 



62. Організація як функція управління. Сутність організації. 

63. Складова функції організації (розподіл праці, департаментизація; 

групування робіт, розподіл влади, координація). 

64. Сутність, основні напрями організаційно-педагогічної діяльності 

керівника школи та їх завдання. 

65. Принципи організаційно-педагогічної діяльності керівника школи 

(повага та довіра до персоналу, учнів, батьків, цілісний погляд на 

людину; співробітництво; соціальна справедливість; індивідуальний 

підхід, мотивація та стимулювання; творчий розвиток; безперервне 

підвищення кваліфікації; колегіальність; цілеспрямування) та їх 

характеристика. 

66. Методи реалізації організаційно-педагогічної діяльності, їх мета, 

завдання та особливості використання у процесі здійснення 

управлінських функцій. 

67. Соціально-економічні детермінанти управлінської діяльності. 

68. Самоаналіз управлінської діяльності щодо організації виховного 

процесу. 

69. Ухвала управлінського рішення. 

70. Самоменеджмент керівника закладу освіти. 

 

16. Рекомендована література 

Основна 

1. Андрущенко В. Освіта в діалозі цивілізацій: зростання комунікативної 

функції / В. Андрущенко // Освіта і управління. - 2005. - Т.8. - № 1. - С. 

18-19. 

2. Бех І. Принципи інноваційної освіти / І. Бех // Освіта і управління. - 

2005. - Т.8. - № 3 -4. - С. 7-20.  

3. Бондар В. Технологізація підготовки фахівців в умовах запровадження 

державних стандартів освіти / В. Бондар // Освіта і управління. - 2005. - 

Т.8. - № 2. – С. 86-90. 

4. Громовий В. Освітній менеджмент: професійно і «без фанатизму» / В. 

Громмовий // Директор школи. - 2006. - № 3, січень. - С. 7-8. 

5. Даниленко Л.І. Підготовка керівника середнього закладу освіти: 

Науково-методичний посібник / Л. І. Даниленко. - К., 2004. 

6. Жебровський Б.М. Формування професійної готовності директора 

школи до управління якістю освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.01 / Б. М. Жебровський. - К., 2002. - 20 с. 

7. Зайченко О.І., Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Теорія і практика 

управлінської діяльності районного відділу освіти: Моногр / О. І. 

Зайченко, Н. М. Островерхова, Л. І. Даниленко. - К.: ВПЦ «Техпринт», 

2000. - 352 с. 



8. Зубко А.М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення 

навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів: Теорія і методика проф. освіти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / 

А. М. Зубко. - К., 2002. - 22 с. 

9. Калініна Л. Інформаційні процеси в управлінській діяльності керівника 

закладу: сутність, специфіка та характерні ознаки / Л. Калініна // Освіта 

і управління. -2005. Т: 8. - № 2. -С.35-44. 

10. Калініна Л. Професіограма українського директора школи / Л. Калініна 

//Директор школи. - 2001. - № 3. - С. 1, 13-15. 

11. Калініна Л. Специфіка інформаційного управління закладом освіти / Л. 

Калініна // Освіта і управління. - 2003. - Т. 6. - № 1. - С. 47-66. 

12. Кириченко М.О. Управління загальноосвітнім навчальним закладом 

(методологічний аспект): Автореф. дис. канд.. пед. Наук / М. О. 

Кириченко. - К., 2002. -19 с. 

13. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / О. І. 

Мармаза // Б-ка журналу «Управління школою». - 2005. - № 11, с.76. 

14. Ніколаєнко С.М. Від освіти масової до освіти якісної (нова стратегія 

розвитку освіти України) / С.М. Ніколаєнко. – К., 2011. – 43 с.  

15. Ніколаєнко С.М. Законодавча база управління навчальними закладами: 

навчальний посібник / С.М. Ніколаєнко. – К.: НУБіП України, 2015. – 225 с.  

16. Ніколаєнко С. Інноваційний розвиток профтехосвіти / С. Ніколаєнко // 

Професійно-технічна освіта. – 2007. – № 3. – С. 5–7.  

17. Ніколаєнко С. М. Керівник навчального закладу : навч. посіб. / 

С. М. Ніколаєнко. – Київ : НУБіП України, 2016. – 172 с.  

18. Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах – визначальний 

чинник зростання якості освіти / С.М. Ніколаєнко. – К. : Прок-Бізнес, 

2007. – 176 с.  

19. Орбан-Лембрик Л. Психологія професійної управлінської діяльності / Л. 

Орбан-Лембрик // Освіта і управління. - 2005. - Т. 8. - № 3. – С. 58-66. 
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