
МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПРОФЕСІЯ ТА ПОКЛИКАННЯ 

 

Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : 

Навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 

365 с. 

У навчальному посібнику розкриваються зміст, 

форми і методи управління навчальними закладами 

різного типу: дитячими садками, загальноосвітніми 

школами, професійно-технічними училищами та 

вищими навчальними  закладами. Значна увага 

приділяється макротехнології  управління навчальним 

закладом, зокрема функціям управління, планування і 

контролю. Посібник написано із урахуванням 

найновіших досягнень зарубіжної і вітчизняної 

педагогічної теорії та практики. За змістом посібник 

відповідає курсу  навчальної дисципліни «Управління навчальним закладом».  

Для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою 

магістра за спеціальностями «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка 

вищої школи». Книга буде корисною також студентам педагогічних навчальних 

закладів інших спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, 

керівникам освітніх установ, широкому колу педагогічних працівників. Режим 

доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/6381_01.pdf 

 

Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в 

освіті : Навчальний посібник. Видання 2-ге 

допрацьоване / В. В. Крижко. – К. : Освіта 

України, 2005. – 256 с. : мал. 

Навчальний посібник охоплює широкий аспект 

теоретичних засад наукового менеджменту, його 

історії, ідеології та ролі в формуванні нової генерації 

управлінців. Ґрунтовно аналізуються типи та 

особливості освітнього середовища, визначаються 

основні проекції щодо гуманізації освітньої справи і 

управління нею у відповідності до принципів 

менеджменту. 

Автор, спираючись на власний багаторічний 

досвід роботи в школі та установах управління освітою розглядає перспективні 

моделі шкільної освіти та управління з використанням досягнень сучасної 

психологічної науки. 

Посібник орієнтований на керівників навчальних закладів, працівників 

відділів освіти, вчителів та студентів педагогічних ВНЗ. 

 

 

 

 

 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/6381_01.pdf


Цехмістрова Г. С. Управління в освіті та 

педагогічна діагностика. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів /             

Г. С. Цехмістрова, Н. А. Фоменко. – К. : 

Видавничий дім «Слово», 2005. – 280 с. 

 У навчальному посібнику викладено 

теоретичні засади та практичний досвід організації 

управління в освіті, вищому навчальному закладі 

та дидактичні основи управління педагогічним 

процесом. Значна увага авторами приділена 

питанням педагогічної діагностики та моніторингу 

навчання в умовах переходу до Європейської 

співдружності в межах вимог Болонської 

конвенції. 

 Навчальний посібник може бути використаний для магістрів, слухачів 

факультету перепідготовки педагогічних працівників вузів, керівників вищих 

навчальних закладів різних рівнів акредитації, працівників органів державної 

влади та управління. 

 

Логвиненко Ю. В. Менеджмент організації : 

навчальний посібник / Ю. В. Логвиненко,               

В. О. Мазуренко, І. А. Медведєв. – Суми :                           

СВС Панасенко І. М., 2014. – 192 с. 

 Навчальний посібник створено відповідно до 

програми підготовки магістрів зі спеціальності 

8.18010020 «Управління навчальним закладом». 

Видання включає типову, робочу програми та 

матеріали до викладання курсу «Менеджмент 

організації». 

 Для викладачів та магістрантів зі 

спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним 

закладом». 

 

Стеценко І. Т. Основи менеджменту. Хто такий 

менеджер : Навч. посіб. / І. Т. Стеценко. – К. : 

А.С.К., 2005. – 224 с.  

 Посібник складається з трьох частин: 

викладеного у популярній формі матеріалу про 

менеджмент і менеджера; додатки, які 

характеризують професійні навички й уміння 

менеджера, і термінологічного довідника, що 

вміщує близько чотирьохсот ключових слів і понять 

з менеджменту. 

 Призначений для студентів, які вивчають 

основи менеджменту. Може бути використаний як у 

навчальній, так і профорієнтаційній роботі. 

 

 



 

Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління 

навчальним закладом /  О. І. Мармаза. – Х. : 

Видав. гр. «Основа», 2004. – 240 с. – (Серія 

«Бібліотека журналу «Управління школою»; 

Вип. 11–12). 

 Навчально-методичний посібник містить 

матеріали, які розкривають наукові засади 

управління сучасним навчальним закладом, 

вказують шляхи та напрями оновлення 

управлінської діяльності. 

 Видання буде цікавим та корисним для 

студентів, практикуючих керівників навчальних 

закладів, працівників системи підготовки та 

підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. 

 

Павлютенков Є. М. Психологія менеджменту 

освіти / Є. М. Павлютенков.  – Х. : Вид. група 

«Основа», 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу 

«Управління школою» ; Вип. 05 (113)). 

 Науково-методичний посібник присвячено 

засадам психології освітнього менеджменту, аналізу 

його функціональних рівнів і специфічних методів 

управління діяльністю педагогічних працівників. 

 Психологію менеджменту розглянуто в 

гуманістичному, індивідуально-орієнтованому 

аспекті, детально досліджено основні обмеження 

педагогічної діяльності, наведено методики, 

спрямовані на підвищення ефективності навчально-

виховної роботи у школі, збереження психічного здоров’я усіх учасників 

освітнього процесу, утвердження гуманного характеру взаємин у школі. 

 Рекомендовано керівникам навчальних закладів,працівникам відділів 

освіти, психологам, педагогам, студентам педагогічних  ВНЗ. 

 

Топ-менеджмент директора школи /                                   

за ред. Ю. Шукевича. – К. : Вид. група 

«Шкільний світ», 2015.  – 160 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу). 

Видання присвячене сучасному погляду на 

управління школою з позицій менеджменту 

організації. У першому розділі переважають 

теоретичні аспекти шкільного менеджменту, 

зокрема розкрито питання базових функцій 

директора школи, ключових сфер професійної 

компетентності. У другому пропонується практика 

управлінської діяльності досвідченого керівника 

школи, а також директора-початківця. Для 

керівників освітньої галузі усіх рівнів, широкої педагогічної громадськості. 


