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1. Загальні відомості 

Актуальність розроблення програми підвищення кваліфікації керівників 

закладів освіти «Нова українська школа: актуальні проблеми управління закладом 

освіти» зумовлена швидкими змінами в соціально-економічному, політичному 

житті країни, викликами глобалізації, об'єктивними потребами підвищення якості 

управління закладами освіти в умовах децентралізації; необхідністю розроблення 

нових технологій саморозвитку й самовдосконалення керівників закладів освіти з 

урахуванням їхніх особистісно-професійних запитів і потреб, професійного 

досвіду. 

Сучасний керівник закладу загальної середньої освіти має бути готовим до 

управління колективом закладу в сучасних умовах з позицій менеджменту як 

інтеграції науки та мистецтва управління людьми та соціальними процесами. 

Програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти «Нова 

українська школа: актуальні проблеми управління закладом освіти» складена на 

основі Типової освітньої програми організації та проведення підвищення 

кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до 

вимог Концепції «Нова українська школа», затвердженої Наказом Міністерства 

освіти і науки України 13 грудня 2018 року №1392 та є навчально-методичним 

документом, який визначає: мету та завдання; зміст; вимоги до знань і умінь, які є 

результатом засвоєння навчального матеріалу; орієнтовний розподіл навчального 

часу для проведення аудиторних занять і самостійної навчальної роботи; 

рекомендації щодо підготовки індивідуальних завдань (проектів); перелік 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, наукової, навчальної і 

методичної літератури для самостійного вивчення основного матеріалу та 

поглибленого опанування його змістом. 

Особливістю програми є акцент на розвиток управлінських компетентностей 

професійної діяльності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти з 

питань:  

 нормативно-правового забезпечення функціонування закладу загальної 

середньої освіти; 

 впровадження нових освітніх програм і стандартів; 

 прозорість фінансової діяльності закладу загальної середньої освіти; 

 створення сучасного освітнього середовища в закладі загальної середньої 

освіти; 

 кадрове забезпечення та вимоги до професійних компетентностей 

педагогічних працівників; 

 управління освітнім процесом, його навчально-методичне забезпечення 

та науково-методичний супровід; 

 електронний документообіг; 

 взаємодія влади та громади у створенні умов розвитку закладу загальної 

середньої освіти; 

 створення умов для здійснення державно-приватного партнерства в 

освіті; 

 побудови демократичної моделі управління закладом загальної середньої 
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освіти. 

Зміст програми побудовано на основі комплексу  наукових підходів –

системного, особистісного, аксіологічного, діяльнісного, деонтологічного, 

компетентісного.  

З точки зору системного підходу підвищення кваліфікації керівників закладів 

освіти є складовою процесу навчання протягом життя, постійного удосконалення 

професійної майстерності, розвитку управлінської компетентності, що обумовлює 

співвідносність складових програми підвищення квалфікації, взаємозв’язок, 

взаємообумовленість, інтегративність як загального й часткового, урахування 

соціального замовлення на професійний розвиток керівників закладів освіти, 

результатів дослідження специфіки управлінської діяльності.  

Зазначене актуалізує формування змісту програми на основі принципів 

міждисциплінарності (розгляд змісту програми у міжпредметних зв’язках); 

ієрархічності (виокремлення ядра знань, змістових одиниць першого й змістових 

одиниць другого порядку, виокремлення змістових ліній (окремих тем у межах 

змістових модулів), розробку ієрархії елементів змісту за значущістю та їх 

ранжування; регіоналізації (урахуванням регіональних чинників управління 

освітою (динаміки рoзвитку сoціальнo-демoграфічнoї структури регіoну, 

особливостей прояву освітньої пoлітики на регіoнальнoму рівні, традицій та 

особливoстей націoнальнo-культурнoгo рoзвитку етнічних спільнот, що мають 

вияв в особливостях змісту взаємодії з учасниками управлінського процесу на 

рівні конкретного закладу освіти тощо).  

З точки зору обистісного підходу зміст програми відповідає потребам, 

мотивам, здатностям керівників закладів освіти. З огляду на зазначене, у відборі 

змісту програми використано принцип особистісної адаптації, що передбачає 

спрямованість на вироблення на основі опанування теоретичними знаннями 

індивідуального стилю нормативної поведінки та принцип рефлексії, що 

супроводжується рефлексивним усвідомленням керівника закладу освіти 

презентованого матеріалу («Знаю що (знання)»; «Знаю як (способи діяльності)»; 

«Знаю навіщо (практична цінність)»; «Знаю Я»).  

Аксіологічний підхід детермінує необхідність внесення до змісту програми 

науково-теоретичного обґрунтування норм, принципів і вимог, що формують 

цінності й установки, які покладаються в основу продуктивної управлінської 

діяльності керівника закладу освіти. З огляду на зазначене, у відборі змісту 

деонтологічної підготовки менеджерів освіти враховано принципи ціннісно-

смислової детермінації та інтеріоризації. 

Принцип ціннісно-смислової детермінації реалізується через відбір змісту 

матеріалу на підставі оволодіння яким формується професійна управлінська 

ідеологія як система поглядів, переконань щодо себе, інших людей, змісту і 

характеру управлінської діяльності як професійної; 

Принцип інтеріоризації реалізується через насичення змісту програми 

духовними, інтелектуальними, соціальними і професійними цінностями, що 

дозволяє створити ціннісний базис для розвитку  професійної аксіосфери 

особистості.  

Діяльнісний підхід передбачає тісний зв’язок змісту програми із практикою 



 

 

 6 

професійної діяльності, що забезпечується завдяки таким принципам, як: принцип 

практичної значущості, що обумовлює практичну спрямованість змісту, оцінку 

його значущості з позицій ефективності вирішення управлінських завдань та 

принцип відповідності змісту програми характеру професійної діяльності 

керівника в умовах змін. 

Принципи деонтологічного підходу виступають орієнтирами для розкриття 

відповідальності керівника в умовах реформування закладу освіти, що 

реалізується через: цілеспрямованість, що відображає абсолютний пріоритет мети 

підвищення кваліфікації; деонтологізацію змісту, що вимагає врахування 

специфіки деонтологічної складової управлінської діяльності менеджера освіти, 

спрямування змісту програми на пoглиблення та прoфесіoналізацію сoціoлoгічнoї, 

правoзнавчoї, економічної, мовної oсвіти.  

Принципи компетентнісного підходу забезпечують розвиток управлінської 

компетентності, що реалізується через: результативність змісту, що передбачає 

його значущість як фундаменту формування не лише управлінської, але й інших 

компетентностей, що у своїй сукупності утворюють професіоналізм керівника 

закладу освіти; необхідність та достатність змісту знань, що передбачає відбір 

теоретичного матеріалу, необхідного й достатнього для досягнення результатів у 

межах курсів підвищення кваліфікації. 

Програма розрахована на 150 години. Поділ аудиторних форм навчання на 

лекційні, практичні та семінарські заняття є орієнтовним. 

Програма реалізується в п’ять етапів (усі етапи очні) відповідно до п’яти 

змістових модулів і спрямована на розкриття актуальних питань професійної 

діяльності керівника в умовах реформування галузі освіти. 

Кожен здобувач освіти після успішного проходження навчання за кожним 

модулем окремо отримує сертифікат. 

Кожен навчальний модуль містить відповідні теми навчальних занять, які 

проводяться у лекційній та тренінговій формах та мають практичне спрямування. 

Тривалість одного навчального модуля складає 30 академічних годин (1 

кредит ЄКТС). 

Методи навчання: реферування фахової літератури за темами; підготовка 

мультимедійних презентацій і аналітичних довідок; складання методичних 

рекомендацій за напрямкам діяльності керівника закладу освіти; моделювання; 

рольові та ситуативні ігри, дискусії, робота в малих групах, індивідуальне 

тестування; розробка програми моніторингового (педагогічного) дослідження. 

 

Очікувані результати програми 

Загальні компетентності 

Застосовувати отримані знання у професійній діяльності. 

 Комунікаційні навички: здатність ефективно спілкуватися. 

 Мислити стратегічно, критично. 

 Передавання інформації: уміння представити складну. інформацію у стислій 

усній або письмовій формі. 

 Конструктивне висловлювання своїх думок. 
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 Сприймати нове, генерувати нововведення. 

 Проявляти ініціативу і рішучість. 

 Виявляти та вирішувати проблеми. 

 Приймати обґрунтовані рішення. 

 Розробляти та управляти проектами. 

 Працювати у команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 Сприймати думки інших людей, їхнє право на власну позицію. 

 Мати активну громадянську позицію. 

 Професійно викладати та аргументувати свою позицію. 

 Навчатися самостійно. 

 Володіти навичками підприємницької діяльності. 

 Критично оцінювати власні професійні знання та вміння. 

 Володіти сучасними інформаційними та web-технологіями. 

Фахові (предметно орієнтовані) компетентності 

Модуль 1 

Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму 

освіти 

Володіти знаннями про нормативно-правове забезпечення реформування 

системи освіти. 

Володіти компетентностями лідера освіти 21-го століття, усвідомлювати свою 

роль як лідера і фасилітатора обговорень у закладі загальної середньої освіти. 

Застосовувати знання з управління та освітнього менеджменту в практичних 

ситуаціях функціонування закладу загальної середньої освіти. 

Знати концептуальні засади дитиноцентризму як нової філософії сучасної 

освіти в Україні та педагогіки партнерства. 

Забезпечувати гуманний підхід та індивідуальну освітню траєкторію учнів. 

Володіти методикою здійснення супервізії (наставництва) професійного 

розвитку педагогічних працівників. 

Модуль 2 

Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт початкової 

освіти та програми (освітні та навчальні) початкової школи 

Розуміти світоглядні засади Концепції «Нова українська школа», ролі учителя 

як носія та провідника освітніх змін. 

Знати Державний стандарт початкової школи та навчальні програми початкової 

школи. 

Знати принципи й умови запровадження інклюзивної освіти в умовах 

реформування сфери освіти. 

Знати основні вимоги до визначення результатів навчання та оцінювання 

навчальних досягнень учнів сучасного закладу загальної середньої освіти. 

Вміти управляти освітньою діяльністю, формувати робочий навчальний план 

закладу загальної середньої освіти, створювати нові освітні та навчальні 

програми. 

Впроваджувати в практику закладу загальної середньої освіти формат 

змішаного навчання. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160988.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160988.html
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Бути здатним формувати безпечне новітнє освітнє середовище в закладі 

загальної середньої освіти. 

Модуль 3 

Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої 

освіти в умовах реформування галузі освіти 

Знати процес ліцензування та державної реєстрації закладу загальної середньої 

освіти. 

Знати процедуру створення (припинення діяльності, ліквідації, реорганізації) 

закладу загальної середньої освіти як юридичної особи. 

Знати бюджетне законодавство, вміти формувати бюджет закладу загальної 

середньої освіти. 

Забезпечувати прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, її 

фінансів, організацію та ведення самостійного бухгалтерського обліку. 

Вміти формувати штатний розпис, складати тарифікацію, розумітися в питаннях 

методики нарахування та виплати заробітної плати, відпускних, встановлення 

надбавок і преміювання. 

Знати електронний документообіг закладу загальної середньої освіти. 

Усвідомлювати важливість впровадження державно-приватного партнерства в 

освіті, формування демократичної моделі управління закладом загальної 

середньої освіти. 

Забезпечувати ведення госпрозрахункової діяльності в закладі загальної 

середньої освіти. 

Розуміти важливість і знати нормативну базу створення благодійного фонду 

закладу загальної середньої освіти 

Знати шляхи запобігання проявам корупції в закладі загальної середньої освіти. 

Модуль 4 

Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти, 

соціальні гарантії працівникам 

Вміти формувати і розвивати персонал закладу загальної середньої освіти, знати 

процес командоутворення. 

Бути здатним до здійснення мережевої взаємодії. 

Володіти питаннями кадрової роботи: видання наказів про зарахування та 

звільнення, ведення трудових книжок працівників, розроблення і затвердження 

посадових інструкцій. 

Знати процес закупівлі товарів і послуг, методику підготовки технічної 

документації та участі в публічних закупівлях. 

Уміти розробляти колективний договір, усвідомлювати важливість 

забезпечення прав і свобод персоналу закладу загальної середньої освіти. 

Дотримуватись діючого законодавства України в галузі освіті, трудового 

законодавства, сприяти забезпеченню соціальних гарантій педагогічним 

працівникам. 

Модуль 5 

Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в 

умовах реформування галузі освіти України 



 

 

 9 

Знати методику формування стратегії (розроблення програми) розвитку закладу 

загальної середньої освіти в умовах європейського вектору розвитку галузі 

освіти, побудови культури безперервного вдосконалення педагогічних 

працівників. 

Знати механізми підтримки, заохочування та координування роботи органів 

учнівського та батьківського самоуправління закладу загальної середньої 

освіти. 

Проявляти управлінську культуру, вміти запобігати та вирішувати конфлікти 

різного рівня. 

Вирішення проблем через досягнення компромісу. 

Уміти застосовувати сучасні інформаційні та web-технології в управлінській 

практиці.  

Володіти громадянськими компетентностями для побудови демократичної 

моделі управління закладами загальної середньої освіти. 

Уміти розробляти, впроваджувати освітні проекти та навчальні програми та 

проводити дослідження в умовах реформування галузі освіти. 

Вміти проводити моніторинг, самомоніторинг та оцінювати якість роботи 

діяльності закладу загальної середньої освіти. 

Критично підходити до оцінки особистих професійних якостей та своїх 

управлінських дій. 

 

Результати опанування програмою:  

 знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, 

забезпечення якості освіти, рівного доступу до неї здобувачів освіти з особливими 

потребами, реалізація можливостей профільного, індивідуалізованого навчання; 

 готовність до ефективного використання в практичній діяльності основних 

принципів, методів та підходів до управління закладом загальної середньої освіти 

в умовах суспільних трансформацій; 

 забезпечення реалізації принципів педагогіки партнерства; 

 створення умов для роботи піклувальної ради та органів громадського 

самоврядування закладу загальної середньої освіти; 

 налагодження взаємодії з владою та громадами різних рівнів; 

 отримання знань теорії та практики прийняття управлінських рішень, 

вміння визначати проблемні питання в професійній діяльності колективу та 

роботі закладу загальної середньої освіти та віднаходити шляхи їх вирішення, 

запобігання та вирішення конфліктів, досягнення компромісів; 

 формування громадянських та соціальних компетентностей, пов'язаних з 

ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробутом та 

здоровим способом життя, усвідомлення рівних прав і можливостей для всіх 

учасників освітнього процесу; 

 самостійне планування та прогнозування стратегії розвитку закладу 

загальної середньої освіти, розроблення та впровадження освітніх проектів, 

інноваційних, інформаційних і web-технологій освіти; 

 самостійне готування та подання на розгляд нормативних документів щодо 

утворення, реорганізації та функціонування закладу загальної середньої освіти: 
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статут, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, тарифікація 

тощо; 

 ефективне використання годин інваріантної та варіативної складової 

навчального плану, розподіл педагогічного навантаження, тарифікація; 

 здатність вирішувати кадрові питання: пошук персоналу, прийом на 

роботу, звільнення працівників, їх мотивація та накладення стягнень; 

 здійснювання ефективної роботи в команді, делегування повноважень, 

розподіл функціональних обов'язків, тайм-менеджмент у роботі керівника; 

 забезпечення прозорості в роботі закладу загальної середньої освіти та 

його фінансів, організація самостійного бухгалтерського обліку закладу загальної 

середньої освіти, формування бюджету, складання кошторисів, підготовка 

документації й участь у тендерних торгах, відкриття рахунків, підготовка 

фінансових звітів; 

 здатність орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, отримувати 

інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і потреб закладу 

загальної середньої освіти, вимог сучасного інформаційного суспільства, 

ефективного використання можливостей інформаційних і web-технологій; 

 критичне оцінювання результатів власної професійної діяльності, бачення 

помилок і шляхів їх усунення, принцип соціальної відповідальності за свою 

професійну діяльність. 

 

2. Вимоги до професійно-кваліфікаційної характеристики  

 
ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Загальнофахові  компетентності керівника закладу освіти 
 

Керівник (заступник керівника) 

№ 
Загальнофахові 

компетентності  
Ознаки виявлення 

1 Когнітивні 

 здатність використовувати на практиці теорії 

управління відкритими системами, освітнього 

менеджменту та психології освітнього менеджменту, 

правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

санітарно-гігієнічних норм та протипожежного захисту;  

 здатність застосовувати сучасні методики 

адміністративної діяльності,  інтерактивні методи 

проведення управлінських заходів,  методи виховного 

впливу на  колектив та особистість; методи попередження 

конфліктів та безконфліктного управління; 

 здатність опановувати сучасні технології управління, 

новітні педагогічні технології навчання та виховання, 

технології оцінювання діяльності підлеглих 

2 Діяльнісні  здатність використовувати  методи управління закладом 
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освіти, діагностичними, аналітичними, прогностичними, 

проектними методиками, андрагогічного навчання; 

 здатність здійснювати діагностику різноманітних 

аспектів освіти і виховання, побудови алгоритмів дій 

підлеглих, використання прикладних комп’ютерних 

програм; пошук потрібних даних в Інтернеті; 

використання інших електронних джерел навчального 

призначення, спілкування електронною поштою; 

 здатність застосовувати метод навчальних проектів з 

використанням ІКТ. 

3 Соціальні 

 Спроможність налагоджувати результативну взаємодію 

з учасниками педагогічного процесу; співпрацювати з 

культурно-просвітницькими, громадськими установами; 

виконувати різні ролі у командах.  

4 Комунікативні 

 Інформаційно-комунікативні уміння та навички;  

 володіння технологіями усного і письмового 

спілкування державною і іноземною мовами, мовою 

комп’ютерного програмування, включаючи спілкування 

через Internet; 

 володіння сучасним засобами зв’язку, уміння складати  

ділові папери. 

5 Особистісні 

 виявляти моральні якості: гуманність, чуйність, 

справедливість, чесність, совісність, відповідальність, 

щирість, дисциплінованість, емпатія;  

 прояв управлінських якостей: цілеспрямованість, 

наполегливість, активність, самокритичність, порядність, 

ініціативність, мобільність,  вимогливість, тактовність; 

емоційна стійкість, поведінкова гнучкість;  

 прояв  персональних якостей: здатність до ризику; 

динамічність, прогностичність;  

 прояв психомоторних здібностей: загальні 

психомоторні вміння – координація дій, витриманість, 

швидкість реакції,  концентрація уваги тощо;  

 прояв управлінських здібностей: «відчуття ринку», 

уміння орієнтуватися в ситуації,  відчуття вектору 

розвитку; адаптаційність. 

 

Спеціальнофахові  компетентності керівника закладу освіти 

 

№ 

Спеціально-

фахові 

компетентності  

Ознаки виявлення 

1. Когнітивні 
 здатність конструктивного застосування знань: 

психолого-педагогічних закономірностей організації 
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навчально-виховного процесу  відповідно до віку, статі; 

загальної теорії управління соціальними системами, 

теорію управління закладом освіти; 

 здатність застосовувати методи стратегічно-цільового 

управління, SWOT-аналізу, педагогічного моделювання, 

випереджального допоміжного контролю, методик само 

менеджменту; 

 здатність проектування адаптивного освітнього процесу; 

 застосування технологій прогресивного педагогічного 

досвіду та освітніх інновацій; сучасних технологій 

командної роботи, ІКТ, технологій складання 

міжнародних угод, проектів тощо.  

2 Діяльнісні 

 здатність створювати умови щодо впровадження 

компетентнісно-орієнтованого підходу у НВП, організації 

допрофільного і профільного навчання;  

 здатність організації інклюзивного навчання; 

 уміння розробляти та використовувати технологічні 

картки вимірювання освітніх результатів;  

 готовність до застосування проектно-інвестиційної 

технології в управлінні, спроможність проведення 

експертизи нововведень, використання Web-ресурсів для 

розвитку закладу освіти. 

3 Соціальні 

 Здатність  формувати у закладі освіти корпоративну 

культуру, систему забезпечення якості освіти, основним з 

компонентів якої є інструменти академічної 

доброчесності. 

4 Комунікативні 

 Здатність підтримувати партнерський, рівноправний 

стиль відносин, відмова від декларативного спілкування та 

дрібної опіки, спроможність використання ІКТ для 

інтеграції навчального закладу у світовий освітньо-

інформаційний простір. 

5 Особистісні 
 Здатність реалізувати власні амбіції щодо професійного і 

кар’єрного зростання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13 

3.  Навчальний план підвищення кваліфікації керівників закладів 

освіти «Нова українська школа: актуальні проблеми управління 

закладом освіти» 
 

ЗМІСТ 

В
сь

о
г
о

 

 г
о
д
и

н
 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

 р
о
б
о
т
а
 

Модуль 1 

Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму 

освіти 

Керівник закладу освіти як лідер змін. 2 2  

Управлінський практикум: самодіагностика рівня 

сформованості управлінської компетентності. 

4 2 2 

Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу 

загальної середньої освіти 

4 2 2 

Управлінський практикум: розв’язання завдань 

документального забезпечення трудових взаємин учасників 

освітнього процесу. 

6 4 2 

Державне фінансове забезпечення діяльності закладу освіти 4 2 2 

Управлінський практикум: особливості роботи в системі 

«Прозоро». 

6 4 2 

Виконання індивідуального завдання за змістовим модулем 4  4 

Разом годин  30 16 14 

Модуль 2 

Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт початкової 

освіти та програми (освітні та навчальні) початкової школи 

Управління початковою освітою в умовах реформування 2 2  

Управлінський практикум: формування робочого навчального 

плану закладу загальної середньої освіти, створення нових 

освітніх та навчальних програм. 

4 2 2 

Державний стандарт початкової школи та навчальні програми 

початкової школи. 

4 2 2 

Управлінський практикум: визначення результатів навчання 

та оцінювання навчальних досягнень учнів сучасного закладу 

загальної середньої освіти. 

6 4 2 

Безпечне новітнє освітнє середовище в закладі загальної 

середньої освіти. 

4 2 2 

Управлінський практикум: упровадження в практику закладу 

загальної середньої освіти формату змішаного навчання. 

6 4 2 

Виконання індивідуального завдання за змістовим модулем 4  4 

Разом годин  30 16 14 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160988.html
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Модуль 3 

Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої 

освіти в умовах реформування галузі освіти 

Ліцензування та державна реєстрація закладу загальної 

середньої освіти. 

2 2  

Управлінський практикум: створення (припинення діяльності, 

ліквідації, реорганізації) закладу загальної середньої освіти як 

юридичної особи. 

4 2 2 

Бюджет закладу загальної середньої освіти. 4 2 2 

Управлінський практикум: забезпечення прозорості 

діяльності закладу загальної середньої освіти, її фінансів, 

організацію та ведення самостійного бухгалтерського обліку 

6 4 2 

Електронний документообіг закладу загальної середньої 

освіти. 

4 2 2 

Управлінський практикум: формування штатного розпису, 

складати тарифікації, методика нарахування та виплати 

заробітної плати, відпускних, встановлення надбавок і 

преміювання. 

6 4 2 

Виконання індивідуального завдання за змістовим модулем 4  4 

Разом годин  30 16 14 

Модуль 4 

Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти, 

соціальні гарантії працівникам 

Партнерська взаємодія в педагогічному колективі. 2 2  

Управлінський практикум: створення команди. 4 2 2 

Конфлікти в педагогічному колективі: шляхи розв’язання. 4 2 2 

Управлінський практикум: вирішення конфліктних ситуацій  6 4 2 

Етико-деонтологічні аспекти діяльності керівника закладу 

освіти 

6 4 2 

Управлінський практикум: розробка колективного договору 4 2 2 

Виконання індивідуального завдання за змістовим модулем 4  4 

Разом годин 30 16 14 

Модуль 5 

Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в 

умовах реформування галузі освіти України 

Стратегія розвитку закладу освіти 2 2  

Управлінський практикум: розроблення програми розвитку 

закладу загальної середньої освіти в умовах європейського 

вектору розвитку галузі освіти. 

4 2 2 

Учнівське самоврядування та батьківське самоуправління в 

закладі загальної середньої освіти. 

4 2 2 

Управлінський практикум: формування партнерської 

взаємодії в закладі освіти 

4 2 2 

Інформаційні та web-технології в управлінні закладом освіти.  4 2 2 
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Управлінський практикум: використання нформаційних та 

web-технологій в управлінні закладом освіти.  

4 2 2 

Моніторинг діяльності закладу освіти 4 2 2 

Управлінський практикум: здійснення процедури моніторингу 

закладу освіти.  

4 2 2 

 Разом годин 30 16 14 

 ВСЬОГО: 150 80 60 

 
 

4. Анотації змістових модулів 
 

Модуль 1 

Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства  

через призму освіти 

Керівник закладу освіти як лідер змін. Особистість сучасного керівника 

закладу в контексті Концепції Нової української школи. Моральна культура та 

моральна творчість керівника закладу освіти. Проблема морального вибору 

керівника. Деонтологічний контекст професійного спілкування. Адміністративна 

етика. Способи діагностики та шляхи розвитку управлінської поведінки  керівника 

закладу освіти. 

Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу загальної середньої 

освіти. Освітнє право. Нормативно-правова база розвитку освіти в Україні: нові 

нормативні акти. Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

організаційній та кадрові акценти. Рівні управління освітою в Україні.  Функції 

виконавчих органів влади щодо управління освітою. Державно-громадське 

управління освітою. Державний нагляд і контроль в освіті. Інституційний аудит. 

Фінансування освіти у сучасних умовах. Розпорядники бюджетних коштів, 

їхні функції. Особливості державного фінансового забезпечення закладів освіти. 

Методи та форми державного фінансування освіти. Освітня субвенція, формула 

розподілу освітньої субвенції. Порядок та умови надання освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам.  

 Співвідношення бюджетних та позабюджетних засобів у фінансуванні 

освіти. Кошторис доходів і видатків закладу освіти. Оплата праці у системі 

дошкільної і середньої освіти. Додаткові джерела залучення фінансових ресурсів 

закладів освіти. Діяльність благодійного фонду у закладі освіти. 

 

Модуль 2 

Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт початкової 

освіти та програми (освітні та навчальні) початкової школи 

Початкова школа як структурний підрозділ загальноосвітньої школи, її 

функції та значення. Нормативно-правова база функціонування початкової школи. 

Характеристика основних принципів організації початкової освіти в Україні. 

Основні проблеми сучасної початкової освіти. Основні напрями реформування 

початкової школи у відповідності до Концепції Нової української школи. 

Характеристика державного стандарту початкової освіти. Особливості 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160988.html
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організації освітнього процесу у початковій школі. Інклюзивна освіта в умовах 

реформування галузі освіти в Україні. Управління освітньою діяльністю та 

робочий навчальний план закладу загальної середньої освіти Визначення 

результатів навчання й оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

закладу загальної середньої освіти 

Нормативно-правова база атестації педагогічних кадрів. Підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів, її форми та можливості в сучасних 

умовах. Особливості проведення атестації педагогів у початковій школі. 

 Безпечне новітнє освітнє середовище в закладі загальної середньої освіти.  

Партнерська взаємодія з батьками учнів початкової школи. 

 

Модуль 3 

Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої 

освіти в умовах реформування галузі освіти 

Документне забезпечення управлінської діяльності. Документні ресурси, 

стандартизація та сертифікація документної сфери, культура діловодства та 

управління документацією. Розробка, впровадження та забезпечення 

функціонування єдиного в закладі освіти технологічного процесу документування 

й роботи з документною інформацією на основі використання сучасних 

інформаційних  технологій. 

Ліцензування освітньої діяльності. Державна реєстрація, утворення та 

ліквідація структурних підрозділів закладу загальної середньої освіти. Створення 

(припинення діяльності, ліквідація, реорганізація) закладу загальної середньої 

освіти як юридичної особи 

Організація самостійного бухгалтерського обліку. Облікова політика закладу 

загальної середньої освіти. Забезпечення прозорості діяльності закладу загальної 

середньої освіти та його фінансів. Формування кошторису. Закупівля товарів і 

послуг. Штатний розпис закладу загальної середньої освіти. Тарифікація. 

Нарахування і виплата заробітної плати. Встановлення доплат, підвищень, 

надбавок 

Документообіг закладу загальної середньої освіти. Використання сучасних 

інформаційних та web-технологій в діловодстві. Державно-приватне партнерство 

в освіті. Створення благодійного фонду закладу загальної середньої освіти. 

Порядок надання додаткових освітніх послуг 

 

Модуль 4 

Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти, соціальні 

гарантії працівникам 

Партнерська взаємодія в педагогічному колективі. Кофлікти в педагогічному 

колективі: шляхи розв’язання. Психологічні особливості керівництва 

педагогічним колективом. Соціально-психологічний клімат у колективі. 

Психологічні основи відбору кадрів. Психологічні методи управління 

педагогічним. Психологія конфліктів в управлінні закладом освіти. Конфліктні 

ситуації: причини, фактори. Шляхи врегулювання конфліктних ситуацій 

керівником закладу освіти.  
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Кадрова політика: командоутворення, метод MeWeUs, кайрос-менеджмент.  

Кадрова робота: видання наказів з кадрових питань (прийняття, звільнення тощо), 

ведення трудових книжок, оформлення особових справ працівників закладу 

загальної середньої освіти    

Розроблення та затвердження посадових (робочих) інструкцій. Колективний 

договір та правила внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти  

Охорона праці в закладі загальної середньої освіти. Забезпечення  соціальних 

гарантій педагогічним працівникам в умовах децентралізації влади. 

Етико-деонтологічні аспекти діяльності керівника закладу освіти. 

Формування корпоративної культури у закладі освіти.  

 

Модуль 5 

Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в 

умовах реформування галузі освіти України 

Стратегія розвитку закладу освіти Стратегічне планування. Технологія 

розробки стратегії розвитку закладу освіти. Інституційний аудит: вимоги, умови, 

етапи, операційні дії керівника.  

 Програма моніторингового дослідження. Етапи моніторингу якості. 

Параметри, критерії, дескриптори якості.  

Організація контролю у закладі освіти. Види, форми контролю. Об’єкти 

контролю.  

Учнівське самоврядування та батьківське самоуправління в закладі загальної 

середньої освіти. Інформаційні та web-технології в управлінні закладом освіти.   

Моніторинг діяльності закладу освіти.   

 

5. Порядок оновлення, удосконалення та коригування програми 
 Зміст професійної програми оновлюється та удосконалюється на підставі: 

 нових законодавчих і нормативних актів Міністерства освіти і науки 

України. Кабінету Міністрів України; 

 соціальних потреб суспільства  щодо якісних освітніх послуг і вимог ринку 

праці до підготовки конкурентоспроможних фахівців; 

 нового і сучасного контенту у галузі освітнього менеджменту, освітнього 

права, психології управління; 

 пропозицій викладачів і слухачів за результатами аудиту якості програми 

підвищення кваліфікації.  

Оновлення та удосконалення може бути поточним або періодичним. 

Поточне удосконалення та оновлення здійснюється у процесі складання розкладів 

занять на підставі аналізу потреб у навчанні, пропозицій викладачів і слухачів, а 

також за результатами вхідного контролю знань з освітнього менеджменту. 

Відповідні уточнення стосуються назв окремих тем (їх поєднання, 

деталізації або оновлення відповідно до нових вимог), розподілу часу і 

послідовності викладання (з урахуванням організаційно-методичних і технічних 

можливостей кафедри педагогіки та освіти та зайнятості викладачів), а також 

удосконалення форм і методів навчання з метою більш глибокого засвоєння 

слухачами навчального матеріалу. Періодичне оновлення та удосконалення 
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ОПППК здійснюється наказом ректора Маріупольського державного 

університету. 
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