
Дисципліни вільного вибору студентів в Інституті 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 
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“Управління якістю 
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Управління освітньою діяльністю 8

Управління якістю діяльності закладів
освіти різних типів

6
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Освітні технології 3
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“Управління освітньою діяльністю”

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

Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчення
теорії та практики УОД в ЗО на засадах сучасних
підходів до управління; вироблення й розвиток умінь
щодо оцінки якості освітнього середовища ЗО,
освітньої й управлінської діяльності учасників ОП.

У процесі навчання здобувачі освіти опановують такі
модулі: “Управління виховною діяльністю”,
“Управління навчальною діяльністю”.



“Управління якістю діяльності ЗО 
різних типів”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія
та практика організації робіт із забезпечення й
управління якістю товарів і послуг у ЗО різних типів і
форм власності.

Метою викладання дисципліни є обґрунтування
проблеми управління якістю в закладі освіти;
розкриття сутності та специфіки управлінської діяльності
керівників ЗО освіти різних типів і форм власності .

У процесі навчання здобувачі освіти опановують такі
модулі: “Управління якістю в освіті”, “Особливості
управління ЗО різних типів”.

Здобувачі освіти вивчають зарубіжний і вітчизняний
досвід управління якістю освітньою сфери.



“Освітні технології”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-
прикладні аспекти інноваційної діяльності під час організації
навчального процесу, що передбачає визначення змісту,
методів, форм, засобів навчання.

Метою викладання дисципліни є вивчення сутності, структури й
особливостей діяльності керівника закладу освіти (ЗО) в умовах
реалізації сучасних освітніх технологій.

У процесі навчання здобувачі освіти опановують теоретичні
засади освітніх технологій, різні види ОТ: особистісно
зорієнтовані, технології індивідуалізації й диференціації
навчання, технології розвивального, модульно-розвивального
навчання, сучасні технології виховання тощо.



“АРМ менеджера”

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 такі теми:
“Автоматизація управлінських процесів”, “Модель управління
організацією з використанням інформаційних систем і
технологій. АРМ керівника”, “Експертна система й експертна
оцінка”, “Використання експертних систем у діяльності
керівника ЗО”.



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


