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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Метою вивчення дисципліни “Стратегічний менеджмент в освіті” 
є формування знань, умінь і навичок, розвиток здібностей, які дозво-
ляють оволодіти основами стратегічного управління в освіті.

Завдання курсу: у результаті вивчення дисципліни випускник 
МАУП повинен 

знати:
• теоретико-методологічні засади стратегічного управління;
• шляхи реалізації цільового управління освітою;
• сучасні підходи до удосконалення навчально-виховного проце-

су на основі стратегічного підходу;
• основи кваліметрії як науки, що вивчає способи кількісної оцін-

ки якості;
• предмет, завдання і зміст дисципліни;
• принципи і методи факторно-критеріального моделювання;
• основи організації моніторингу діяльності учасників і закладів 

освіти на основі кваліметричного підходу;
• технологію використання моніторингових відстежень у процесі 

стратегічного управління освітніми об’єктами;
уміти:
• проектувати довгострокову діяльність навчального закладу;
• використовувати знання з основ стратегічного управління в 

особистісному та професійному становленні;
• розробляти кваліметричні моделі оцінювання діяльності учас-

ників освітнього процесу та закладів освіти;
• здійснювати поточне коригування планів (проектів) діяльності 

на основі моніторингу для утримання стратегічної лінії розвит-
ку керованої підсистеми в освіті.

Вивчення курсу будується на використанні знань з теорії і практи-
ки управління, педагогіки, психології, акмеології, соціології.

Програмою передбачено використання методів активного навчан-
ня: проблемних лекцій, семінарів, тематичних дискусій, аналізу ситу-
ацій, імітаційного тренінгу, рольових і біржових ігор.

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оці-
нюванні засвоєння студентом навчального матеріалу.
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Змістовий модуль. Стратегічний менеджмент в освіті
Методологічні основи стратегічного менеджменту
Система освіти як об’єкт стратегічного менеджменту
Концепція управління за цілями в системі освіти
Шляхи реалізації цільового управління освітою
Кваліметричний підхід у поточному спрямуванні розвитку освітніх 
систем на досягнення стратегічної мети
Розробка факторно-критеріальних моделей діяльності в системі 
освіти
Освітній моніторинг у стратегічному управлінні
Інтегральне оцінювання результуючої діяльності учнів і педагогів
Критерії оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального 
закладу
Кваліметричне оцінювання розвитку освіти в регіоні
Ефективність стратегічного управління освітою
Сутність адаптивного управління та його зв’язок із стратегічним 
менеджментом

ЗМІСТ  
дисципліни

“СТРАТЕГІЧНИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ  В  ОСВІТІ”

Змістовий модуль. Стратегічний менеджмент в освіті

Тема 1. Методологічні основи стратегічного менеджменту
Еволюція менеджменту. Теорія управління за цілями. Функціо-

нальні компоненти стратегічного менеджменту. Принципи, методи 
і форми стратегічного менеджменту. Визначення місії, стратегічної 
мети та завдань розвитку керованого об’єкта. Розробка та прийняття 
управлінського рішення в процесі стратегічного управління. Особли-
вості поточного спрямування процесів на досягнення кінцевих резуль-
татів в умовах стратегічного менеджменту. Стратегічний менеджмент 
як системоутворюючий фактор ситуативного підходу в управлінні.

Література [1–4; 12; 13; 15–17; 27–29; 37; 41]
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Тема 2. Система освіти як об’єкт стратегічного менеджменту
Характеристика освітньої системи України. Складові національ-

ної освіти України. Поняття про ступеневу освіту. Поняття системи 
освіти. Структура освіти, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні. 

Дошкільна освіта та дошкільні заклади освіти. 
Загальна середня освіта. Загальноосвітні навчальні заклади.
Позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти.
Професійно-технічна освіта та її заклади.
Вища освіта, заклади вищої освіти. Напрями діяльності вищого 

закладу освіти. Наукова діяльність у системі вищої освіти. Автономія 
вищого закладу освіти.

Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, підвищення 
кваліфікації та перепідготовка кадрів). Заклади післядипломної ос-
віти.

Самоосвіта громадян. Екстернат у системі освіти.
Учасники освітнього процесу. Кадрове забезпечення сфери освіти. 

Заохочення педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої сфери та соціаль-

ний розвиток закладів освіти.
Освіта як динамічна система. Стратегічна мета розвитку освіти як 

системоутворюючий фактор. 
Управління освітою в Україні, державні та місцеві органи управ-

ління освітою. 
Система освіти України як об’єкт стратегічного менеджменту.

Література [10; 11; 35; 38; 41; 42; 45]

Тема 3. Концепція управління за цілями в системі освіти
Управлінська концепція реформування України в XXI ст. Глибинні 

причини кризи та шляхи виходу з неї; поновлення пострадянського 
простору, поняття “перехідного суспільства”; необхідність вибору 
соціально-економічної стратегії розвитку українського суспільства; 
розвиток людського капіталу на основі формування мотиваційної 
діяльності людей; тектологія А. Богданова та загальна теорія систем 
Л. Берталанфі як методологічна основа управлінської концепції; 
принципи управління соціальними об’єктами — цілепокладання, 
зворотного зв’язку, цілеорієнтування мотивації праці, квалімет-
ричний підхід до супровідного вимірювання діяльності, оцінка ре-
зультатів діяльності у межах намічених цілей; визначення місії та 
стратегічної мети й завдань, розробка стратегії (вибір методів) з 
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досягнення кінцевих результатів, реалізація стратегічних планів і 
проектів, оцінка результатів і коригування планів або методів їх реа-
лізації. 

Декомпозиція глобальної мети в системі освіти. Знання, уміння, 
навички, творчий, моральний і фізичний розвиток людини як компо-
ненти глобальної мети; наскрізність цілей освітньої системи; стандар-
ти дошкільної, позашкільної, загальної середньої, вищої та післядип-
ломної освіти; привласнення цілей суб’єктом діяльності.

Модель цілеспрямованої поведінки. Наявність мети, її усвідомлен-
ня, інструментальне підпорядкування засобів діяльності цілям; об-
числення результатів, наслідків, ефективності поведінки; виміряний 
результат — основа мотиваційного цілездійснення.

Література [1; 2; 4; 6; 10; 16–18; 21; 23; 25; 30; 33; 38]

Тема 4. Шляхи реалізації цільового управління освітою
Сучасні методи вимірювання цілей: поняття оцінки, оцінка-кри-

терій та оцінка-процедура, вимоги до критеріїв оцінки та процедури 
оцінювання.

Оцінка знань, умінь і навичок учнів: способи оцінювання навчаль-
них успіхів учнів — оціночне судження, бальна оцінка, бальні систе-
ми оцінювання в українських і зарубіжних школах; наявні проблеми 
оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання творчого розвитку особистості: поняття творчості; 
форми прояву креативності особистості; оцінювання творчого потен-
ціалу особистості; можливість застосування кваліметричного підхо-
ду до реалізації завдань креативного розвитку людини.

Оцінювання морального розвитку особистості: поняття мораль-
ності; форми прояву моральності — наміри, судження, вчинки; критерії 
оцінювання прояву моральності людини; визначення портрета-ха-
рактеристики моральності працівника за методикою В. К. Тарасова.

Оцінювання фізичного розвитку та здоров’я учнів: відповідність 
показників життєдіяльності організму прийнятій нормі, стан фізіо-
логічних функцій людини, здатність до фізичного удосконалення як 
процесу самостійної фізичної діяльності людини в межах її загальної 
культури; комплексна методика оцінки фізичного стану організму 
людини за В. В. Шигалевським; розробка паспортів здоров’я у закла-
дах освіти; урахування стану здоров’я та фізичного розвитку при виз-
наченні комплексної оцінки навчальних досягнень учня.

Література [3; 7; 8; 11; 18; 22; 23; 30; 31; 33; 37; 38; 42]
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Тема 5. Кваліметричний підхід у поточному спрямуванні 
розвитку освітніх систем на досягнення стратегічної 
мети

Поняття кваліметрії як науки, що вивчає способи, методи та інст-
рументарій оцінки якості кінцевого продукту за допомогою умовних 
балів. Кількісна оцінка якості — основна мета кваліметрії. Фак-
торно-критеріальне моделювання як основний метод кваліметрії. 
Провідні принципи кваліметричного підходу до оцінки якості про-
дукту: якість — складна властивість об’єкта; ієрархічна структура 
взаємозв’язку якості складних і простих властивостей її визначен-
ня; ступінь задоволення конкретних суспільних і особистих потреб 
як здатність продукту до використання; можливість вимірювання 
властивостей притаманними їм одиницями виміру; визначення аб-
солютних показників за допомогою фізичних або психологічних екс-
периментів і методом побудови аналітичних моделей функціонуван-
ня об’єкта; поняття відносного показника як результату зіставлення 
абсолютного показника з еталонним; поняття коефіцієнта вагомості 
показників властивостей; комплексна кількісна оцінка якості. 

Алгоритм рішення ключових завдань вимірювання рівня досяг-
нення цілей в системі освіти.

Формуючий експеримент як метод отримання конкретних даних 
якості навчального процесу.

Література [5; 9; 11; 12; 17; 18; 34; 39]

Тема 6. Розробка факторно-критеріальних моделей  
діяльності в системі освіти

Поняття факторів і критеріїв оцінки діяльності учня, учителя, 
керівника, загальноосвітнього навчального закладу, районного (місь-
кого) відділу (управління) освіти, розвитку освіти в регіоні; студента, 
викладача вищого навчального закладу (ВНЗ), декана, зав. кафедри, 
проректора, ректора ВНЗ.

Розробка факторно-критеріальних моделей діяльності учасни-
ків освітнього процесу. Алгоритм розробки. Визначення факторів, 
критеріїв, вагомості, оформлення таблиці, внесення в табличний 
процесор Excel даних і формул для обчислення ступеня проявлення 
критеріїв, показників, результуючої оцінки тощо. Визначення шкали 
вимірювання.

Аналіз базової моделі кваліметричного стандарту діяльності уста-
нови освіти або керівника певної ланки освіти (рай(міськ) ВО, закла-
ду, керівника та ін.).
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Адаптація базової моделі до конкретних установи, закладу або ви-
конавця.

Виділення основних напрямів діяльності суб’єкта управління, 
визначення критеріїв оцінки кожного напряму. Нормування оцінки 
(визначення шкали). Визначення значущості напрямів і критеріїв 
діяльності методом експертної оцінки (метод Дельфи).

Література [4; 5; 11; 20; 31; 32; 34; 40]

Тема 7. Освітній моніторинг у стратегічному управлінні
Сутність освітнього моніторингу: визначення, синхронність про-

цесів спостереження, вимірювання, отримання нової інформації, мо-
делювання, прогнозування, коригування.

Освітній моніторинг як триєдиний акт народження нової інфор-
мації, зіставлення її з нормою-зразком (моделлю) і спрямування про-
цесу на заданий результат.

Функціональний зв’язок освітнього моніторингу зі станами уп-
равління, утворення замкнутого циклу регулювання. Особистості 
моніторингу: органічне поєднання інформаційної системи і системи 
прийняття рішення.

Освітній моніторинг як вища форма інформаційної діяльності 
управління і вища форма функціонування системи інформаційного 
забезпечення управління.

Типи і види моніторингу: моніторинг узгодження управління, 
діагностичний, діяльності; державний, регіональний, локальний 
(керівниковий, адміністративний, педагогічний, учнівський).

Моніторинг розвитку освіти в Україні. Визначення об’єкта моні-
торингу, параметрів його розвитку, критеріїв оцінки, технології про-
ведення. Розробка інформаційно-методичної бази щодо скеровуван-
ня процесу на заданий результат.

Методологічна основа та алгоритм розробки кваліметричної варіа-
тивної моделі діяльності кожної управлінської структури в загальній 
середній освіті: управління (відділу) освіти в регіоні (області, районі, 
місті), школи та управлінців на рівні школи (директора, заступника 
директора, вчителя, учня).

Технологія здійснення освітнього моніторингу.
Здійснення моніторингових процедур шляхом самоаналізу та са-

морегулювання (самомоніторинг).
Література [5; 9; 20; 37; 39; 40]
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Тема 8. Інтегральне оцінювання результуючої діяльності 
учнів і педагогів

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, сутність рейтинго-
вої системи оцінки знань, умінь, навичок учнів. Кваліметрична інтер-
претація рівня досягнень на основі елементного аналізу перевірочних 
робіт. Оцінювання рівня творчого розвитку учнів. Оцінювання рівня 
морального розвитку учнів. Оцінювання рівня фізичного розвитку та 
здоров’я учнів. Комплексне оцінювання рівня гармонійного розвитку 
учнів (за О. Л. Ануфрієвою).

Кваліметричні моделі розвитку навчальної діяльності учнів (за 
Т. А. Боровою і З. В. Рябовою). 

Оцінювання діяльності вчителів (самооцінка діяльності). Отри-
мання інформації про відхилення від завдань школи. Внесення ко-
ректив до плану школи (або коригування діяльності вчителя).

Моделювання управлінського рішення залежно від отриманої ін-
формації. Заповнення оцінки на комп’ютерах.

Побудова діаграм. Визначення пріоритетів діяльності кожного 
вчителя. Орієнтація управлінської діяльності на пріоритети кожного 
вчителя.

Техніка управління якістю роботи педагогічного колективу.
Встановлення своїх пріоритетів діяльності, визначення вагомості 

факторів. Здобуття інформації про різні потреби об’єктів управління 
шляхом аналізу визначених коефіцієнтів вагомості. Використання 
цієї інформації в управлінській діяльності. Висновки про різні мож-
ливості і мотиви виконавців. Розподіл доручень відповідно до мож-
ливостей і бажань виконавців і завдань організації (установи освіти, 
закладу освіти).

Література [5; 18; 20; 43–45]

Тема 9. Критерії оцінювання діяльності загальноосвітнього  
навчального закладу

Положення про атестацію закладів загальної середньої та вищої 
освіти. Критерії оцінки діяльності загальноосвітнього навчального 
закладу, запропоновані Міністерством освіти і науки України.

Критерії забезпечення можливостей навчального закладу (ЗНЗ) 
щодо навчальної діяльності. Критерії результативності навчальної 
діяльності ЗНЗ.
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Кваліметрична модель діяльності загальноосвітнього навчального 
закладу. Заповнення цієї моделі в табличному процесорі Excel, отри-
мання та аналіз результатів. Висновки і прийняття управлінського 
рішення щодо поточного коригування діяльності ЗНЗ.

Література [18–20; 44]

Тема 10. Кваліметричне оцінювання розвитку освіти в регіоні
Поняття про моніторинг. Критерії оцінки розвитку загальної се-

редньої освіти в регіоні. Аналіз базової кваліметричної моделі оцінки 
розвитку ЗСО в регіоні (на території школи, району, області). Мож-
ливості адаптації цієї моделі.

Заповнення базової кваліметричної моделі розвитку ЗСО в ре-
гіоні на комп’ютері.

Аналіз отриманої інформації. 
Зіставлення рівня забезпечення умов для діяльності шкіл регіону 

результативності розвитку освіти.
Порівняння оцінки різних критеріїв розвитку освіти в усіх райо-

нах (містах) області (діаграми № 1–3…).
Відстеження динаміки змін.
Висновки про можливості використання отриманої інформації 

для регулювання розвитку освіти в регіоні.
Література [5; 18; 20]

Тема 11. Ефективність стратегічного управління освітою
Підсилення цілеорієнтованої мотивації педагогів і учнів. Мотив 

як внутрішній активатор індивіда і соціальних спільнот, його відмін-
ність від стимулу. 

Досвід мотиваційного моделювання у країнах з розвиненою рин-
ковою економікою. Мотиваційні моделі в управлінні. Мотивація 
трудової діяльності педагога: матеріальна зацікавленість, смисл пе-
дагогічної праці, стосунки в колективі, самореалізація у творчості та 
вільний час. 

Мотивація навчальної діяльності учня: смисл учіння, стосунки в 
колективі, прагнення до самореалізації і вільного часу, матеріальна 
зацікавленість.

Перспективи управління освітою як цілісною соціальною систе-
мою.

Науковий підхід до формування цільових функцій органів управ-
ління.
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Економічна ефективність освіти як цілісної соціальної системи. 
Зовнішня і внутрішня ефективності освіти.

Література [1; 4; 10; 22; 24; 29; 30; 37; 38; 41]

Тема 12. Сутність адаптивного управління та його зв’язок  
із стратегічним менеджментом

Сутність адаптивного управління: визначення, діалогічний харак-
тер, циклічні процеси при адаптивному управлінні: поява збуджую-
чих впливів; збирання та аналіз інформації; відпрацювання реалістич-
ної мети, її трансформація у внутрішні мотиви, прийняття рішення у 
формі моделі; реалізація моделі шляхом спрямованого самовпливу 
і кооперації дій; оцінювання ефективності через зворотний зв’язок, 
прогнозування подальшого розвитку.

Порівняння управлінських процесів при зовнішньому управлінні, 
самоуправлінні, адаптивному управлінні і прийняття управлінського 
рішення. Відбиття моделі самоорганізації в цих процесах.

Функціональний цикл адаптивного управління: цілевстановлення 
моделювання, кооперація і самоспрямування, самомоніторинг проце-
су, прогнозування подальшого розвитку.

Види і сутність адаптації при адаптивному управлінні: модифіка-
ція цілей, структури, об’єкта, організації способів взаємодії (перегру-
пування функцій, чергування кооперації з розмежування) при внут-
рішній адаптації.

Закономірності адаптивного управління. Принципи адаптивного 
управління: пріоритетне визначення розвитку людини і визначеності 
природного шляху його здійснення; управління через самоуправлін-
ня, резонансу, наскрізно-рівневої адаптації і діалогічної узгодженос-
ті, мотивації, постійного підвищення компетентності, спрямованої 
самоорганізації, кооперації, поточного саморегулювання, спільного 
прогнозування подальшого розвитку, відкритості.

Місце адаптивного управління серед інших типів і видів управ-
ління. Способи переводу функціонального управління в цільове. 
Взаємозв’язок адаптивного управління і стратегічного менеджменту. 
Адаптивне управління як спосіб досягнення стратегічної мети закла-
ду освіти в мінливих умовах оточуючого середовища.

Способи використання адаптивного управління в управлінській 
діяльності керівників системи національної освіти України.

Література [1; 4; 6; 7; 22; 46; 47]
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми нав-
чання є важливою складовою навчального процесу.

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання, набуті 
під час роботи студентів з підручниками або посібниками.

Головне завдання контрольної роботи — перевірити рівень знань з 
конкретної теми або проблеми.

При підготовці контрольної роботи студенти набувають навичок 
роботи з монографіями, науковими статтями, нормативними і ста-
тистичними матеріалами. Вони також вивчають основні вимоги щодо 
оформлення наукових робіт.

Робота повинна мати титульну сторінку, план, в якому висвіт-
люється зміст проблеми, перелік використаної літератури.

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою 
літерою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера 
прізвища студента

Номер варіанта 
контрольної роботи

А, Б, В 
Г, Д, Е 

Є, Ж, З 
І, Й, К 

Л, М, Н 
О, П, Р 
С, Т, У 
Ф, Х, Ц 

Ч, Ш, Щ 
Ю, Я

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1
1. Характеристика освітньої системи України.
2. Оцінка знань, умінь і навичок учнів і студентів.
3. Оцінка діяльності закладу вищої освіти з позицій кваліметрич-

ного підходу.

Варіант 2
1. Структура освіти, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні.
2. Оцінка творчого розвитку особистості.
3. Ефективність стратегічного управління освітою.
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Варіант 3
1. Напрями діяльності вищого закладу освіти. 
2. Оцінка морального розвитку особистості.
3. Шляхи реалізації цільового управління освітою.

Варіант 4
1. Управління освітою в Україні, державні та місцеві органи управ-

ління освітою.
2. Оцінка фізичного розвитку та здоров’я учнів і студентів.
3. Кваліметричний підхід у поточному спрямуванні розвитку ос-

вітніх систем на досягнення стратегічної мети.

Варіант 5
1. Концепція управління за цілями в системі освіти.
2. Факторно-критеріальне моделювання як основний метод квалі-

метрії.
3. Інтегральна оцінка розвитку освіти в регіоні.

Варіант 6
1. Сутність ступеневої освіти.
2. Розробка факторно-критеріальних моделей діяльності учасни-

ків освітнього процесу.
3. Кваліметрична оцінка розвитку освіти в регіоні.

Варіант 7
1. Сутність стратегічного управління закладом освіти.
2. Аналіз базової моделі кваліметричного стандарту діяльності ус-

танови освіти або керівника певної ланки освіти.
3. Мотиваційне моделювання навчальної діяльності.

Варіант 8
1. Шляхи реалізації цільового управління освітою.
2. Типи і види освітнього моніторингу.
3. Оцінка діяльності закладу вищої освіти з позицій кваліметрич-

ного підходу.

Варіант 9
1. Освітній моніторинг у стратегічному управлінні розвитком ос-

віти.
2. Техніка управління якістю роботи педагогічного колективу.
3. Оцінка професійної діяльності педагогів з позицій кваліметрич-

ного підходу.
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Варіант 10
1. Оцінка діяльності державного органу управління освітою з по-

зицій кваліметричного підходу.
2. Сутність адаптивного управління та його зв’язок із стратегіч-

ним менеджментом.
3. Мотиваційне моделювання навчальної діяльності.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність стратегічного управління.
2. Теорія управління за цілями.
3. Стратегічний менеджмент як системоутворюючий фактор ситуа-

тивного підходу в управлінні.
4. Визначення місії, стратегічної мети та завдань розвитку керова-

ного об’єкту.
5. Управлінська концепція реформування України в XXI ст.
6. Система освіти в Україні.
7. Сутність ступеневої освіти.
8. Стратегія розвитку освіти в Україні.
9. Стратегічний підхід в управлінні розвитком регіональної освіт-

ньої системи.
10. Сутність стратегічного управління закладом освіти.
11. Управління проектами як тактика управління розвитком закладу 

освіти.
12. Концепція управління за цілями в системі освіти.
13. Сучасні методи вимірювання цілей.
14. Поняття “дерево цілей” та його побудова у процесі вирішення уп-

равлінських завдань.
15. Предмет, цілі і завдання кваліметрії.
16. Сутність кваліметричного вимірювання.
17. Поняття рівня досягнення цілей.
18. Кваліметричний підхід до вимірювання рівня досягнення цілей.
19. Оцінювання навчальної діяльності учнів з позицій кваліметрич-

ного підходу.
20. Оцінювання професійної діяльності педагогів з позицій квалі-

метричного підходу.
21. Оцінювання діяльності закладу дошкільної освіти з позицій 

кваліметричного підходу.
22. Оцінювання діяльності закладу позашкільної освіти з позицій 

кваліметричного підходу.
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23. Оцінювання діяльності закладу загальної середньої освіти з пози-
цій кваліметричного підходу.

24. Оцінювання діяльності закладу професійно-технічної освіти з 
позицій кваліметричного підходу.

25. Оцінювання діяльності закладу вищої освіти з позицій квалімет-
ричного підходу.

26. Оцінювання діяльності керівника закладу освіти.
27. Оцінювання діяльності кафедри вищого навчального закладу з 

позицій кваліметричного підходу.
28. Оцінювання діяльності факультету вищого навчального закладу 

з позицій кваліметричного підходу.
29. Оцінювання діяльності державного органу управління освітою з 

позицій кваліметричного підходу.
30. Факторно-критеріальне моделювання діяльності учасників ос-

вітнього процесу.
31. Поточне коригування діяльності учасників освітнього процесу на 

стратегічну мету.
32. Шляхи реалізації цільового управління освітою.
33. Кваліметричний підхід у поточному спрямуванні розвитку освіт-

ніх систем на досягнення стратегічної мети.
34. Розробка факторно-критеріальних моделей діяльності в системі 

освіти.
35. Поняття і характеристика освітнього моніторингу.
36. Класифікація освітнього моніторингу.
37. Особливості моніторингу освітньої діяльності.
38. Діяльність учіння, моніторинг навчальної діяльності учнів (сту-

дентів).
39. Діяльність викладання та її моніторинг.
40. Освітній моніторинг у стратегічному управлінні розвитком осві-

ти.
41. Інтегральна оцінка результуючої діяльності учнів і педагогів.
42. Критерії оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу.
43. Інтегральне оцінювання результуючої діяльності навчального зак-

ладу.
44. Інтегральне оцінювання розвитку освіти в регіоні.
45. Кваліметричне оцінювання розвитку освіти в регіоні.
46. Ефективність стратегічного управління освітою.
47. Досвід мотиваційного моделювання у країнах з розвиненою рин-

ковою економікою.
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48. Мотиваційне моделювання навчальної діяльності.
49. Мотиваційне моделювання викладацької діяльності.
50. Мотиваційне моделювання наукової діяльності викладача вищо-

го навчального закладу.
51. Мотиваційне моделювання науково-методичної діяльності 

викладача вищого навчального закладу.
52. Мотиваційне моделювання науково-методичної діяльності учи-

теля загальноосвітнього навчального закладу.
53. Мотиваційне моделювання діяльності закладу освіти.
54. Перспективи управління освітою як цілісною соціальною систе-

мою.
55. Науковий підхід до формування цільових функцій органів управ-

ління.
56. Економічна ефективність результуючої діяльності закладу осві-

ти.
57. Економічна ефективність освіти як цілісної соціальної системи.
58. Поняття адаптивного управління, його характеристика, завдан-

ня.
59. Принципи, функції, методи адаптивного управління.
60. Взаємозв’язок адаптивного й стратегічного управління соціаль-

но-педагогічними системами.
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