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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна «Управління позашкільним навчальним закладом» є провідною в 

системі професійно-орієнтованих дисциплін. Викладається на І курсі магістратури 

в обсязі 16 годин, з них лекцій 8 год., самостійної роботи – 8 год. та форма 

підсумкового контролю – залік . 

Система позашкільного виховання в ідеалі покликана забезпечити можливість 

кожній дитині у вільний час усебічно розвивати здібності і захоплення, 

«розгорнути» їх у всім різноманітті. Саме тому, керівник позашкільного 

навчального закладу повинен бути високоморальним і дуже активним, а його 

методи керування – особливими. 

 Мета курсу «Управління позашкільним навчальним закладом» – розкриття 

теоретико-методологічних аспектів управлінської діяльності в позашкільних 

навчальних закладах, формування у студентів уміння і навичок ефективного 

поєднання на практиці теоретичних знань з сучасними технологіями управління 

закладом освіти та педагогічним персоналом. 

Реалізація обраної мети передбачає вирішення таких завдань: 

 розкрити специфіку управління позашкільною установою; 

 ознайомити студентську молодь з актуальними проблемами сучасної 

позашкільної освіти в Україні,  пріоритетними напрямами; 

 проаналізувати методи мотивації діяльності педагогічних працівників ПНЗ; 

 сформувати навички створення позитивного іміджу своєї установи; 

 розвивати майстерність майбутнього управлінця позашкільного 

навчального закладу. 

Вимоги до знань та вмінь 

У процесі вивчення дисципліни «Управління позашкільним навчальним 

закладом» відповідно до вимог навчальної програми студенти повинні знати: 

 теоретичні основи управління в освіті; 

 різні концептуальні підходи до управління; 

 шляхи реалізації наукового підходу до управління позашкільним навчальним 

закладом у практичній діяльності; 

 елементи інформаційного забезпечення управління; 



 зміст функцій управління та їх реалізацію на практиці. 

Майбутній спеціаліст повинен уміти: 

 визначати конкретні завдання управлінського впливу, виходячи із загальної 

мети, умов навколишнього середовища та моделі управління; 

 обирати оптимальну модель управління, ґрунтуючись на наукові підходи; 

 володіти формами, методами реалізації управлінських функцій в навчальних 

закладах різних типів; 

 регулювати та корегувати міжособистісні стосунки в колективах на засадах 

гуманістичних принципів управління; 

 сприяти самовихованню, самоосвіті та саморозвитку учнівського та 

педагогічного колективів; 

 аналізувати, узагальнювати й використовувати передовий зарубіжний і 

вітчизняний управлінський досвід, систематично підвищувати свою кваліфікацію. 

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Управління навчальним закладом» оцінюється за 

модульно-рейтинговою системою. Вона складається з одного модуля. За 

змістовий модуль оцінка 30 балів, за науковий домашній реферат – 30 балів і за 

залік – 40 балів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 

стобальною системою. 

Оцінювання за формами контролю. 

Результати навчальної діяльності оцінюються за 100 – бальною шкалою. 

Форми поточного контролю 

Форма контролю Максимальна кількість балів 
Змістовий модуль 1. 
 (30 балів) 

Комплексний 
підсумковий модуль 
(залік– 40 балів) 

за одиницю всього Всього 
робота на семінарах   

 
15 

 
доповідь 5 
виступ 2 
доповнення 1 
домашній науковий реферат 30 30  



модульна контрольна 
робота 

25 25 

виконання завдань заліку   40 

Модульний контроль: одна модульна контрольна робота за матеріалом 

кожного модулю. 

За результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку 

за 100 – бальною системою, яка розраховується як накопичення оцінок за кожен з 

двох модулів у семестрі та оцінка за залік за наступною формою. 

 Змістовий модуль 
1 (ЗМ.) 

Контрольний 
підсумковий 
модуль (залік) 

Разом 
(підсумкова 
оцінка) 

Оцінка (бали) 60 40 100 
Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (накопиченої): 

ПО=ЗМ1+КПМ. 

Шкала відповідності 

Оцінка за шкалою 
ECTS 

За 100-
бальною 
шкалою 

Оцінка за національною шкалою 

A 90-100 5 відмінно 

зараховано 
B 85-89 4 добре C 75-84 
Д 65-74 3 задовільно Е 60-64 
FХ 35-59 

2 незадовільно не зараховано F 1-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

№ 
п/п Назва лекції 

Кількість годин 

Лекційних Семінарсь
ких 

Самості
йної 

роботи 

Інші 
форми 
контро

лю 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. 
Структурно-функціональна 
модель позашкільного 
навчального закладу 

2  2  

2. 
Управління фінансовою 
діяльністю позашкільного 
навчального закладу 

2  2  

3. 
Система навчання педагогічних 
працівників закладів освіти та 
мотивації їх діяльності   

2  2  

4. 
Механізми формування 
позитивного іміджу сучасного 
позашкільного закладу 

2  2  

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 

Всього 8  8  

 

Загальний обсяг 16 годин, в тому числі: 

Лекцій – 8 год. 

Самостійна робота – 68 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 
ТЕМА 1. Структурно-функціональна модель позашкільного навчального 

закладу 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Структурні підрозділи позашкільного навчального закладу  

2. Підпорядкування структурних одиниць навчального закладу 

3. Схема співпраці окремих структурних підрозділів позашкільного навчального 

закладу 

4. Координаційна роль провідних позашкільних навчальних закладів різного 

профілю 

ПИТАННЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Структура позашкільного навчального закладу  

2. Взаємодія структурних підрозділів навчального закладу 

3. Координаційна роль провідних позашкільних навчальних закладів різного 

профілю 

4. Передумови функціонування освітнього закладу  

Література: 11,12,16,27,28,33,36 

 

ТЕМА 2. Управління фінансовою діяльністю позашкільного навчального 

закладу 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Основні кроки здійснення фінансової діяльності навчального закладу 

2. Напрями вдосконалення фінансово-господарської діяльності навчального 

закладу 

3. Фінансово-економічне прогнозування діяльності закладу освіти 

4. Фандрайзінг в системі позашкільної освіти 

5. Структура заробітної плати та формування заробітної плати педагогічних 

працівників 

ПИТАННЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Фінансові ресурси організації та їх економне використання в освітньому закладі  



2. Напрями вдосконалення фінансово-господарської діяльності навчального 

закладу 

3. Фінансово-економічний аналіз та  прогнозування діяльності закладу освіти 

4. Пріоритетне значення фандрайзінгу для неприбуткових організацій 

5. Регулювання заробітної плати педагогічних працівників 

6. Оцінка персоналу та організація преміювання педагогічних працівників за 

результатами праці 

Література: 2,4,7,8,10,14,21,23,26,30 

 

ТЕМА 3. Система навчання педагогічних працівників закладів освіти та 

мотивації їх діяльності   

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Виникнення і зміст  концепції безперервної освіти 

2. Форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів 

3. Організація навчання в межах позашкільного навчального закладу 

(конференції, семінари, майстер-класи) 

4. Теоретико-методичні аспекти мотивації діяльності педагогічних працівників 

освітніх закладів 

5. Основні стратегії мотивації діяльності педагогічного персоналу позашкільних 

навчальних закладів 

ПИТАННЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Зміст та завдання  концепції безперервної освіти 

2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів – запорука високого потенціалу працівників 

3. Пріоритетні напрями навчання керівників позашкільних навчальних закладів 

4. Навчання педагогічного персоналу в межах позашкільного навчального закладу 

(конференції, семінари, майстер-класи) 

5. Школа молодого педагога – підготовка кадрів нової генерації  

6. Сутність і роль кадрової складової в системі управління 



7. Поняття про мотивацію діяльності працівників та її місце в системі управління  

8. Аналіз мотиваційних потреб працівників освітніх установ 

9. Обгрунтування методичних основ удосконалення процесів мотивації  

Література: 1,2,5,6,8,9,12,15,18,23,25,27,28,29,30,33,38 

 

ТЕМА 4. Механізми формування позитивного іміджу сучасного 

позашкільного закладу 

ПЛАН  ЛЕКЦІЇ 

1. Поняття іміджу освітньої організації як запоруки успішного розвитку закладу 

2. Шляхи формування іміджу сучасного позашкільного навчального закладу в 

контексті стратегічного управління 

3. Золота когорта позашкільників – відкритий рейтинг позашкільних навчальних 

закладів 

4. Освітня виставка-презентація навчального закладу – складова формування 

іміджу закладу освіти  

ПИТАННЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Поняття іміджу освітньої організації як запоруки успішного розвитку закладу 

2. Шляхи формування іміджу сучасного позашкільного навчального закладу в 

контексті стратегічного управління 

3. Рейтингова система оцінки роботи позашкільних навчальних закладів 

4. Організація та проведення освітньої виставки-презентації навчального закладу  

Література: 8,10,11,14,24,25,27,28,33,36,37 

 

ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТІВ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

1. Зарубіжний досвід кадрового менеджменту 

2. Профільна орієнтація: організаційні аспекти 

3. Моніторинг діяльності управлінців в позашкільних навчальних закладах 

4. Професійна підготовка педагогічних працівників для позашкільної освіти у 

контексті вимог до ліцензування та акредитації навчальних закладів 

5. Ефективність управління навчальними закладами у контексті Болонського 

процесу 



6. Застосування транзакційного аналізу для формування особистісного стилю 

педагога 

7. Керування волонтерським рухом в системі позашкільної освіти 

8. Сучасна кадрова політика як основа діяльності позашкільних навчальних 

закладах 

9. Методи нематеріальної мотивації діяльності педагогічних працівників 

позашкільних закладів 

10.  Модель професійної компетентності керівника позашкільного навчального 

закладу 

11. Управління зовнішніми та внутрішніми структурними підрозділами 

позашкільних навчальних закладах 

12. Підготовка кадрів для позашкільної освіти з мистецьких дисциплін 

13. Основні засади регулювання інвестиційного процесу в Україні 

14. Формування успішності особистості керівника закладу освіти 

15. Робота з кадрами в системі методичного супроводу навчально-виховного 

процесу 

16. Вдосконалення самоосвітньої компетентності педагога-позашкільника 

17. Формування стратегічних цілей позашкільних навчальних закладах 

18. Демократичний стиль керівництва – шлях до успіху 

19. Удосконалення методів мотивації педагогічних працівників 

20. Піраміда А.Маслоу у світлі управління позашкільних навчальних закладах 

21. Конфлікт інновації: причини та наслідки 

22. Формування позитивного іміджу позашкільного навчального закладу 

23. Методи управління господарською діяльністю в позашкільних навчальних 

закладах 

24. Фінансово-економічні проблеми діяльності освітнього закладу 

25. Професійні якості керівника позашкільного навчального закладу 

26. Організація масових заходів крізь призму PR-технологій 

27. Критерії підбору педагогічних працівників позашкільного навчального 

закладу 

28. Стратегія освітнього менеджменту 



Залікові  питання  до  курсу 

 «Управління позашкільним навчальним закладом» 

1. Структурні підрозділи позашкільного навчального закладу  

2. Підпорядкування структурних одиниць навчального закладу 

3. Схема співпраці окремих структурних підрозділів позашкільного навчального 

закладу 

4. Координаційна роль провідних позашкільних навчальних закладів різного 

профілю 

5. Передумови функціонування освітнього закладу  

6. Принцип автономії та самоврядування позашкільного навчального закладу 

7. Управлінська діяльність позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного спрямування 

8. Принципи управління позашкільними навчальними закладами технічного 

напряму  

9. Методика управління позашкільними навчальними закладами естетичного 

напряму  

10. Специфіка управління туристсько-краєзнавчими центрами 

11.  Принцип гуманізації освіти 

12. Принцип демократичності управління закладом освіти  

13. Функціональні обов’язки керівних кадрів позашкільного навчального закладу 

14. Компетенції педагогічної та методичної рад позашкільного навчального 

закладу 

15. Права та обов’язки керівника позашкільного навчального закладу 

16. Орган громадського самоврядування навчального закладу 

17. Основні кроки здійснення фінансової діяльності навчального закладу 

18. Напрями вдосконалення фінансово-господарської діяльності навчального 

закладу 

19. Фінансово-економічне прогнозування діяльності закладу освіти 

20. Фандрайзінг в системі позашкільної освіти 

21. Структура заробітної плати та формування заробітної плати педагогічних 

працівників 



22. Оцінка персоналу та організація преміювання педагогічних працівників за 

результатами праці 

23. Особливості управління науковою діяльністю позашкільних навчальних 

закладів 

24. Принципи управління інноваційною діяльністю позашкільного навчального 

закладу 

25. Участь педагогічного персоналу в наукових масових заходах 

26. Психолого-педагогічні засади феномену „авторитет” як категорії освітньог7о 

менеджменту 

27. Структура авторитету директора як управлінця, і як педагога 

28. Визначення рівня сформованості авторитету керівника у позашкільному 

навчальному закладі та його впливу на педагогічний колектив 

29. Сутність феномена «авторитет» та «псевдоавторитет». Їх види. Джерела 

авторитету керівника 

30. Соціально та морально-психологічні механізми набуття авторитету керівником 

навчального закладу 

31. Різноманітні стилі керівництва: їх переваги та недоліки 

32. Визначення рівня сформованості авторитету управлінця на рівні 

констатуючого експерименту 

33. Методичні рекомендації щодо завоювання управлінцем авторитету в 

педагогічному колективі 

34. Директор як керівник позашкільним навчальним закладом 

35. Сутність лідерства, лідерських якостей 

36. Розвиток лідерських якостей у керівника позашкільного навчального закладу 

37. Вимоги до керівника сучасного навчального закладу  

38. Виявлення стану прояву лідерських якостей у керівників позашкільних 

навчальних закладів 

39. Модель розвитку лідерських якостей керівника загальноосвітнім навчальним 

закладом 

40. Методичні рекомендації щодо розвитку лідерських якостей в системі 

післядипломної освіти 



41. Сутність управлінського спілкування керівника позашкільного навчального 

закладу  

42. Культура управлінського спілкування керівників освітніх закладів 

43. Мовленевий етикет керівника 

44. Умови вдосконалення рівня розвитку умінь управлінського спілкування 

керівників навчальних закладів 

45. Розкриття сутності комунікативної компетентності та визначення критеріїв та 

показників рівня розвитку умінь управлінського спілкування керівника 

позашкільного навчального закладу 

46. Виникнення і зміст  концепції безперервної освіти 

47. Форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів 

48. Організація навчання в межах позашкільного навчального закладу 

(конференції, семінари, майстер-класи) 

49. Пріоритетні напрями навчання керівників позашкільних навчальних закладів 

50. Школа молодого педагога – підготовка кадрів нової генерації  

51. Теоретико-методичні аспекти мотивації діяльності педагогічних працівників 

освітніх закладів 

52. Основні стратегії мотивації діяльності педагогічного персоналу позашкільних 

навчальних закладів 

53. Зарубіжний досвід мотивації персоналу освітніх  

54. Шляхи удосконалення методів мотивації педагогів позашкілля 

55. Сутність і роль кадрової складової в системі управління 

56. Поняття про мотивацію діяльності працівників та її місце в системі управління  

57. Аналіз мотиваційних потреб працівників освітніх установ 

58. Обгрунтування методичних основ удосконалення процесів мотивації  

59. Інноваційний підхід до навчання персоналу як фактору його мотивації  

60. Тренінгові проекти мотивації діяльності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів 

61. Поняття психології управління в системі кадрового менеджменту 



62. Позитивне мислення та позитивний внутрішній діалог керівника 

позашкільного навчального закладу 

63. Психологічні методи позитивного впливу на підлеглих (використання похвали, 

компліментів) 

64. Вивчення міміки і жестів підлеглих та володіння ситуацією 

65. Теоретичні основи вивчення конфліктів 

66. Вивчення проблем трудових конфліктів 

67. Нормативно-правові і соціальні основи управління конфліктами 

68. Стратегія управління конфліктами 

69. Профілактика виникнення трудових конфліктів 

70. Конфлікт як об’єкт вивчення і управління  

71. Основні види та стадії конфліктів 

72. Дослідження трудових конфліктів 

73. Характеристика нормативно-правової бази вирішення трудових конфліктів 

74. Оцінка поведінки людей у конфліктній ситуації 

75. Напрямки роботи щодо попередження трудових конфліктів  у колективі 

76. Досвід вирішення конфліктів за кордоном 

77. Поняття іміджу освітньої організації як запоруки успішного розвитку закладу 

78. Шляхи формування іміджу сучасного позашкільного навчального закладу в 

контексті стратегічного управління 

79. Золота когорта позашкільників – відкритий рейтинг позашкільних навчальних 

закладів 

80. Освітня виставка-презентація навчального закладу – складова формування 

іміджу закладу освіти  

81. Поняття „стратегія”. Аналіз основних концепцій стратегії 

82. Стратегічне планування діяльності позашкільного навчального закладу 

83. Методологічні основи розробки кадрової політики і кадрової стратегії 

84. Стратегічне управління людськими ресурсами в позашкільному навчальному 

закладі 

85. Маркетинг персоналу позашкільного навчального закладу 

86. Реклама в системі освітнього закладу 



87. Історичні умови виникнення паблік рилейшнз 

88. Паблік рилейшнз у діяльності позашкільних навчальних закладів 

89. Основні категорії паблік рилейшнз 

90. PR-акції, їх проведення та результати 
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