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Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

EKTC

Організація освітньої діяльності 8

Менеджмент освітніх організацій 6

2021 – 2022 навчальний рік



Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

EKTC

Система планування в освітніх закладах 3

Інформаційні системи та технології в
менеджменті

3

2022 – 2023 навчальний рік



“Організація освітньої діяльності”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система
управління освітньою діяльністю в закладі освіти, оцінювання
якості навчальної та виховної діяльності ЗО.

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчення теорії та
практики організації навчання, виховання й розвитку
здобувачів освіти в ЗО на засадах системного підходу;
вироблення й розвиток умінь аналізування освітнього процесу,
оцінювання його якості, аналізу особистої педагогічної
діяльності з метою її вдосконалення.

У процесі навчання здобувачі освіти опановують такі модулі:
“Організація навчального процесу”, “Організація виховного
процесу”.



“Менеджмент освітніх організацій”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є управління
освітнім закладом на основі наукових засад менеджменту в
освіті.

Метою викладання дисципліни є формування культури
управління закладом освіти, здатності та готовності до
управлінської діяльності.

У процесі навчання здобувачі освіти опановують такі теми:
“Становлення й розвиток управління в галузі освіти”,
“Методологічні й теоретичні засади менеджменту освітніх
організацій”, “Модель функціональної компетентності
керівника ЗО”, “Оновлення управління закладом освіти”.



“Система планування в освітніх 
організаціях”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система
планування в ЗО, види й типи планів в освітніх установах й
організаціях.

Метою викладання дисципліни є формування практичних умінь
із розробляння системи планування, здійснення її експертної
оцінки.

У процесі навчання здобувачі освіти опановують такі теми:
“Принципи планування”, “Види планування”, “Сутність і зміст
планування в умовах реформування освіти”, “Розробляння
річного плану ЗО”, “Розробляння перспективного плану в ЗО”,
“Організація планування в освітній установі”, “Тижневе
планування роботи адміністрації ЗО”, “Оцінка якості
планування”.



“Інформаційні системи та технології
в менеджменті”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є автоматизація
управлінських процесів; ефективність використання АРМ і
напрями їх розвитку; АРМ керівників функціональних
підрозділів; АРМ технологічних процесів; сервісні програми
АРМ.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення здобувачів освіти
із засадами створення й використання автоматизованих
робочих місць у системі управління організацією, зокрема
закладом освіти.

У процесі навчання здобувачі освіти опановують теоретичні засади
організації й автоматизації управління організацією, поняття
“автоматизоване робоче місце”, призначення та принципи
побудови інформаційних систем і технологій; розвивають
уміння використовувати програмні й апаратні засоби для
вирішення задач за фахом.



Кафедра
наукових основ

управління

Доц. Гречаник О. Є. Проф. Мармаза О. І.Проф. Черновол-

Ткаченко Р.І.

Проф. Кайлюк Є. М. Доц. Григораш В. В.

Доц. Темченко О. В. Доц. Хлєбнікова Т. М.



Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція

з проблем розвитку управління організацією   



Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція

з проблем розвитку управління організацією   



Харківська гімназія № 23

Харківська гімназія № 163

Харківський педагогічний ліцей № 4

Харківська ЗОШ № 124

Університетська кафедра в школі



Магістри-
аспіранти

А. Жозе де Коста

Т. Свистунова
М. Бакумкіна

К. Шишкіна



Випускники магістратури зі 
спеціальності 073 “Менеджмент”, 

які захистили кандидатські 

дисертації

В. Ростовська

О. Гресь Т. Куценко

А. Яцинік

О. Горовенко К. Фендріков

С. Білецька

О. Віцько



Вступили до ІПКППМО після захисту 
дисертацій із педагогіки, філології, історії

А. Твердохліб
О. Акімов

О. Тєлєжкіна
М. Фомін

О. Гончаренко
А. Парамей



Освітній 

процес 

в ІПКППМО





Навчальний процес







Випуск менеджерів освіти –
2019



Випуск менеджерів освіти–
2019



Випуск менеджерів освіти –
2019



Випуск менеджерів освіти –
2021


