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Анотація курсу
 Курс «Стратегічне управління освітньою організацією» буде цікавий здобувачам, які 

прагнуть стати висококваліфікованими конкурентоспроможними керівниками закладів 
освіти зі стратегічним способом мислення, системним баченням управлінських 
проблем, професійними знаннями в області управління закладами освіти різних типів, 
здатними прогнозувати розвиток закладу освіти, ідентифікувати та вирішувати складні 
управлінські завдання і практичні проблеми, застосовуючи інноваційні інструменти та 
прийоми управління. 

 Викладання і навчання здійснюється на засадах студентоцентрованого підходу, 
технологій проблемного та диференційованого навчання, інтенсифікації та 
індивідуалізації навчання, дистанційного й розвивального навчання, а також 
інформаційно-комунікаційних технологій. Реалізуються через кредитно-трансферну 
систему організації навчання, навчання на основі досліджень, посилення практичної 
орієнтованості та творчої спрямованості, самонавчання.

 Викладання проводиться у формі: лекцій, семінарських і практичних занять, 
самостійної навчально-дослідницької роботи з використанням елементів дистанційного 
навчання, консультацій із викладачем.

 Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.
 Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, захист 

індивідуальних завдань, екзамен. Система оцінювання будується на умовах 
академічної доброчесності та прозорості. Передбачена можливість апеляції.

 Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, національною системою (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно, неприйнятно).



Мета – Компетентність - РН
 Мета - формування готовності здобувачів до реалізації стратегічного 

управління освітньою організацією і забезпечення її функціонування в 
динамічному освітньому просторі.

 Компетентності – здатність до виокремлення проблеми, дослідження її, 
окреслення етапів для роботи у подальшому, уміння знаходити ідею, 
вибирати та оцінювати її, планувати вирішення, залучати людей до її 
вирішення і діяти, управляти стратегічним розвитком команди в процесі 
професійної діяльності; виважено та відповідально діяти в ситуаціях ризику
(до ЗК 4 ДСВО); здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 
критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 
розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани (СК 2 ДСВО); 
здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 
ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію (СК 9 
ДСВО); 

 Результати навчання - ідентифікувати методи отримання, узагальнення і 
використання управлінської інформації при розробці стратегічних 
управлінських рішень і планів у закладі освіти (до РН 1 ДСВО); планувати й 
реалізовувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах 
(РН 5 ДСВО).



Інформаційний обсяг курсу
 ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
 ТЕМА 2. МЕТА І МІСІЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ ОСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
 ТЕМА 3. СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ О СВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
 ТЕМА 4. СЕРЕДОВИЩЕ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 ТЕМА 5. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
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