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Модуль 1. Мотивація.  
 

Тема: «Маркетинговий підхід в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом». 

 

Мета і завдання: 

- пошук нових підходів до управління навчально-виховним процессом;  

- використання системного підходу в моделюванні управління 

загальноосвітнім навчальним закладом; 

- організація функціонування навчального закладу на засадах освітнього 

маркетингу; 

- узгодження діяльності навчального закладу з очікуваннями й освітніми 

потребами держави, суспільства, особистості. 

Модуль  2. Теорія:  

 

Питання для обговорення та опрацювання: 

 

1. Педагогічна рада – колегіальний орган управління школою.  

2. Розвиток та реалізація педагогічної творчості засобами       

внутрішньошкільної методичної роботи. 

3. Управління розвитком професійної компетентності вчителя. 

4. Використання ІКТ  в управлінській діяльності. 

5. Організація внутрішньошкільного контролю – важлива функція 

управлінської діяльності. 

6. Управлінське рішення у шкільному менеджменті. 

 

7. Спрямування контрольно-аналітичної діяльності керівника закладу на 

удосконалення навчального процесу 

7.1.  Організація внутрішкільного контролю на основі принципів 

демократичності і гуманності (з досвіду роботи). 

7.2. Алгоритм вивчення стану викладання навчальних предметів 

 

8.Управління виховною роботою у закладі. Орієнтація виховної системи на 

розвиток особистості учня 

8.1. Консультація: Спрямування виховної роботи на співпрацю з родиною, 

дитячим самоврядуванням, громадськістю. 

8.2. Засідання ради учнівського парламенту. 

8.3. Конкурс «Самий «класний» керівник». 



8.4. Засідання методичного об’єднання класних керівників. 

 

9. Організація методичної роботи як цілеспрямованого й організованого 

процесу управління діяльністю педагогічного колективу 

9.1. З досвіду роботи з проблеми «Система методичної роботи  у закладі». 

9.2.Консультація на тему «Алгоритм методичної роботи». 

9.3. Засідання методичної ради школи, з проблеми «Звіт голів ШМО про 

роботу за І семестр». 

9.4. Проведення засідання шкільного методичного об’єднання. 

 

10. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. 

11. Дидактичний менеджмент: навчаюче управління. 

12. Алгоритми управління школою. 

13. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом:системи , 

процеси, технології. 

14. Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ. 

 

Модуль 3. Практика: 

 

Творча лабораторія  «Підвищення ефективності управління школою через 

оптимізацію управлінських функцій, оновлення їх змісту і методів реалізації» 
 

Учасники динамічної групи 
 

 

Модуль 4. Домашнє завдання: 

 

Створити спільну презентацію із зазначенням проблем, над якими працюють 

учасники групи. 

Підготувати матеріали для узагальнення. 

 

Кожному учаснику групи розмістити на власному блозі (сайті) матеріали із 

вивченого питання використовуючи хмарні технології.  

 

Матеріали для опрацювання: 

1) http://ru.calameo.com/books/00423348812dcfcd5fdb1(Інструкція по роботі з 

формами); 

2) https://drive.google.com/file/d/0BwpgUg-h-WRjSkdFbHA4d2RVSDg/view 

(Онлайнові технології у роботі керівника ЗНЗ); 

3) https://newtonew.com/overview/kak-ispolzovat-google-apps-v-shkole 

(Використання Google Apps в школі); 

4) https://drive.google.com/file/d/0BwpgUg-h-WRjUjQtbTFEUWozc0U/view 

(створення учительського блогу). 
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http://timso.koippo.kr.ua/skripka/goto/https:/newtonew.com/overview/kak-ispolzovat-google-apps-v-shkole
https://drive.google.com/file/d/0BwpgUg-h-WRjUjQtbTFEUWozc0U/view


 

Номінація «Директор школи» 
 

5) https://sites.google.com/site/kolegium20a/ - Коваленко С.П., Олександрійський 

колегіум 

6) http://nastassyaboyarin.hol.es/, http://nastassyaboyarin.hol.es/portfolio - директор 

Колінковецького НВК Боярин Н.М. 

7) http://ludm805.jimdo.com/ - Будулатій Л.М., Грузьківський НВК 

 

8) http://zlatogimnaz.at.ua/ - Бирзул Віталій Леонідович, директор Златопільської 

гімназії м. НовомиргородаНовомиргородської районної ради Кіровоградської 

області, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель. 

9) https://sites.google.com/site/skolauspihuhutor55/home- Гнатюк Лідія 

Григорівна, директор Петрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Петрівської районної ради Кіровоградської області, вчитель вищої 

кваліфікаційної  категорії, старший вчитель, Відмінник освіти. 

10) http://krasnova.at.ua/ - Краснова Любов Степанівна, директор 

Кіровоградської гімназії нових технологій навчання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, 

Заслужений вчитель України. 

11) https://sites.google.com/site/sajtdirektoraskolipravogovp/ - Правий Віктор 

Павлович, директор Користівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

А.П. Гайдара Олександрійської районної ради Кіровоградської області, 

вчитель вищої кваліфікаційної  категорії, учитель-методист, Заслужений 

працівник освіти України, Відмінник освіти України. 

12) http://svichkarova.blogspot.com/p/blog-page_8079.html- Свічкарьова Інна 

Борисівна, директор навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Долинської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області, вчитель вищої кваліфікаційної  

категорії, учитель-методист.  

13) http://xmelevoeschool1.klasna.com/ru/blog/tutaevamai/ - Тутаєва Майя 

Олексіївна, директор Хмелівської загальноосвітньої школи I-IІI ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області, вчитель вищої 

кваліфікаційної категорії, старший вчитель. 
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