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Дні занять згідно діючого розкладу занять 

Консультації Очно/дистанційні за домовленістю з ініціативи 
здобувача; індивідуальні / групові 

Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у слухачів 
магістратури знань про природу та теоретичні засади адміністративного 
менеджменту для вироблення вміння застосовувати сучасні управлінські технології 
й інструментарій у закладах освіти.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  
- засвоїти методологічні основи адміністративного менеджменту, його цілі, 

завдання, систему функцій;   
- - оволодіти методами та технологіями реалізації адміністративних процесів, 

прийняття управлінських рішень, інформаційно-комунікаційними технологіями, 
методами планування, організації, контролю, мотивування щодо управлінських 
процесів;  

- уміти використовувати механізми діагностики й аналізу щодо компонентів 
системи адміністративного менеджменту в освіті. 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Адміністративний менеджмент 
Тема 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту  
Тема 2. Системні аспекти державного управління 
Змістовий модуль 2. Технологія адміністративного менеджменту в освіті 
Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті  
Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт  

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=Euiw94FM0pcTtoCDE4Ow9W8N
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=t2vet2sNtK7Hmp0etuc6nWv59m


Тема 5. Мотивування працівників апарату управління  
Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті  

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 
- 

Сторінка курсу на 
платформі Мoodle 
(персональна 
навчальна система) 

Робоча програма для студентів 
Теоретичні завдання до індивідуальної роботи 
Тестові завдання 
Практичне заняття 
Лекційні заняття (у вигляді Point Power) 
Навчальні посібники 
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=4561 

Рекомендовані джерела 
1. Бородіна О.А. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / О.А. Бородіна, 

Я.О. Ходова. — Маріуполь : Приазов. держ. техн. ун-т., 2015. — 84с. 
2. Основи адміністративного менеджменту: навч. посіб. / [В.Д. Бакуменко, 

Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник, О.В. Черв’якова] — К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2013. 
— 148с. 

3. Кривокульська Н. Адміністративний менеджмент у системі менеджменту 
органів державної влади / Н. Кривокульська // Вісник Національної академії 
державного управління. — 2013. — № 11. — С. 22–29. 

Система оцінювання результатів навчання 
поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять і 
оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, 
що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів); 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 
кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) і 
проставляється у відповідній графі екзаменаційної "Відомості обліку успішності".  

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 
перевищує 60. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Лекції 8  

Практичні заняття 16  

Завдання за темами 16  

Поточні КР 20 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів  100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі 
оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 
зараховано 

82 – 89 B добре 



74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 
 

Політики навчальної дисципліни Політика дотримання академічної 
доброчесності, Політика щодо пропусків занять, Політика щодо виконання 

завдань пізніше встановленого терміну, тощо  
(відповідно до Закону України «Про освіту») Порушеннями академічної 
доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 
фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За 
порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 
такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна 
робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 
компонента освітньої програми. Списування під час контрольних (модульних) робіт 
та екзаменів заборонено (в тому числі із використанням мобільних девайсів). 
https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/ 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 
методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій 
програмі навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=4561). 
Протокол № 1 від 26.08.2020 р. 

Силабус затверджено на засіданні кафедри 26.08.2020 р. Протокол №1 

 


